แบบแสดงรายการขอมูลประจําป

(แบบ 56-1)

สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

สารบัญ
หนา
สวนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย

1. ขอมูลทั่วไป
2. ปจจัยความเสี่ยง
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
4. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
6. ขอพิพาททางกฎหมาย
7. โครงสรางเงินทุน
8. การจัดการ
9. การควบคุมภายใน
10. รายการระหวางกัน
11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
สวนที่ 2
การรับรองความถูกตองของขอมูล
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
กรรมการและผูบริหารธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดํารงตําแหนงของผูบริหารของบริษัทในบริษัทยอย บริษัท
รวมและบริษัทที่เกี่ยวของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เอกสารแนบ 3 รายงานการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน

1
4
13
28
55
63
66
77
128
131
141
173

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1)

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

: 437,087,384,790 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552)

ทุนเรียกชําระแลว

: 435,287,384,790 บาท

หุนสามัญ

: 41,536,741,279 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท

หุนบุริมสิทธิ หมวด ข.

: 1,991,997,200 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท

สวนที่ 1 หนา 1

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1)

1.2

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดนิติบุคคลที่บริษทั ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป

การลงทุน ในบริษัทอื่น ณ 31 ธันวาคม 2552 โดยถือหุนไวตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของจํานวนหุนที่ออกจําหนายแลวของบริษัท ดังตอไปนี้
ที่ตั้ง
ชื่อบริษัท
สํานักงานใหญ
ประเภทธุรกิจ
ชนิดของหุน
จํานวนหุน
การถือหุนของธนาคารทหารไทย
ทั้งหมดที่

จํานวนหุนที่ถือ

ออกจําหนายแลว

อัตรา

จํานวนเงิน(บาท)

การถือหุน %

สุทธิจากคาเผื่อการ

กรุงเทพฯ

ธุรกิจการเงิน

หุนสามัญ

107,000,000

107,000,000

100.00

ลดราคาหลักทรัพย
0.00

2 บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย ทีเอ็มบี จํากัด

กรุงเทพฯ

อสังหาริมทรัพย

หุนสามัญ

10,000

9,993

99.93

4,169,342.92

โทร. 0-2299-1172, โทรสาร 0-2242-3871
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
ธุรกิจการเงิน

หนวยลงทุน

104,509,871

56,375,334.48

53.94

498,248,598

หุนสามัญ

37,500,000

17,236,800

45.96

417,221,843.35

หนวยลงทุน

212,430,342

63,138,715.66

29.72

633,750,256.10

ลําพูน

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย
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

10,158,818

กรุงเทพฯ

หนวยลงทุน

220,000,000

30,000,000

13.64

158,331,000

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

กรุงเทพฯ

สนับสนุนสถาบันการเงิน

หุนสามัญ

1,000

300

30.00

7,500

1 บริษัท บริหารสินทรัพยพญาไท จํากัด
โทร. 0-2354-5001 โทรสาร 0-2354-5014

โทร. 0-2299-1670, โทรสาร 0-2242-3871
4 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทหารไทย จํากัด
โทร. 0-2636-1800
5 กองทุนรวมสยามรีสอรท
โทร. 0-2649-2000, โทรสาร 0-2649-2107-8
6 บริษัท ไทยโอริกซลิสซิ่ง จํากัด
โทร. 0-2231-0589, โทรสาร 0-2231-0661
7 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เดอะ คอลัมน
โทร. 0-26492000, โทรสาร 0-26492107-8
8 บริษัท เอ็น ดี กรุป ฟดมิลล จํากัด
9 บริษัท วิงกรุป จํากัด

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

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 ไทยไพบูลย ประกันภัย จํากัด
โทร. 0-2246-9635, โทรสาร 0-2246-9660-1
18บริษัท เมโทร เดซิกนี จํากัด
โทร. 0-2230-6201, โทรสาร 0-2230-6200
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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
วิกฤตการณการเงินโลกที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในไตรมาสสุดทายของป 2551 ไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
ไทยในป 2552 อยางตอเนือ่ ง โดยในครึ่งปแรกเศรษฐกิจไทยหดตัวถึงรอยละ 6 จากการที่ภาคเศรษฐกิจจริง ทั้งการสงออก
การบริโภค และการลงทุนภาคเอกชนไดรับแรงกดดันอยางหนักจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ขณะที่สถานการณ
ความไมสงบทางการเมืองและการระบาดของโรคไขหวัดสายพันธุใหมไดสงผลกระทบตอการทองเที่ยว รวมทั้งเปนปจจัย
ซ้ําเติมความเชื่อมั่นของผูบริโภค และภาคธุรกิจเอกชนใหลดลงมาก อยางไรก็ตาม ในชวงปลายไตรมาสที่ 2 เริ่มมีสัญญาณ
บวกที่สงผลดีตอการสงออกของไทย โดยมีแรงขับเคลื่อนสําคัญจากการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลก และมาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล และการดําเนินนโยบายการเงินที่ผอนคลาย รวมทั้งปญหาทางการเมืองที่คลี่คลายลงในชวง
ตนไตรมาสที่ 3 ไดสงผลทําใหเศรษฐกิจไทยผานชวงถดถอยอยางรุนแรงที่สุดในไตรมาสแรก และปรับตัวดีขึ้นตอเนื่องเปน
ลําดับ ทั้งนี้ แรงสงจากการฟน ตัวของเศรษฐกิจโลกในกลุมประเทศอุตสาหกรรมสําคัญๆ เริ่มขยายตัวเปนบวกเปนครั้งแรก
เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา เปนปจจัยสนับสนุนทําใหภาคการผลิตและการสงออกของไทยสงสัญญาณการฟนตัวชัดเจน
มากขึ้น และทําใหเศรษฐกิจพลิกฟนกลับมาขยายตัวเปนบวกไดในไตรมาสสุดทาย ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยทั้งป 2552 คาดวา
จะยังคงหดตัวเมื่อเทียบกับปกอนที่รอยละ 2.3 ซึ่งเปนการหดตัวครั้งแรกนับจากวิกฤตการณการเงินในป 2540
สําหรับเศรษฐกิจไทยในป 2553 มีทิศทางปรับตัวดีขึ้นตอเนื่อง โดยคาดวาจะกลับมา ขยายตัวไดที่รอยละ 4.9
ตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก และการดําเนินนโยบายการคลังเพื่อกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลอยางตอเนื่อง ภายใต
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ที่จะมีเม็ดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจไมต่ํากวา 3 แสนลานบาท รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยที่คาดวาจะ
ยังคงอยูในระดับต่ํา แมวามีแนวโนมปรับขึ้นในชวงครึ่งปหลัง เปนปจจัยสนับสนุนการลงทุนและการใชจายภาคเอกชนให
ปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ ปจจัยเสี่ยงสําคัญของการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยมาจากความเปราะบางของการฟนตัวของเศรษฐกิจ
โลก สะทอนจากปญหาการวางงานในประเทศสหรัฐฯและยุโรป ความเสี่ยงจากการผอนปรนมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ
กอนเวลาอันควรในกลุมประเทศเศรษฐกิจสําคัญ และ ธุรกรรม Carry Trade ของตลาดการเงินระหวางประเทศที่มีโอกาส
ขยายตัวตอเนื่องมากขึ้น
อาจกอใหเกิดภาวะฟองสบูและตลาดการเงินเผชิญกับความผันผวนจากการเคลื่อนยายเงินทุน
นอกจากนี้ การปรับเพิ่มขึ้นของราคาสินคาตามราคาน้ํามันในตลาดโลก และความลาชาในการแกปญหาการลงทุนในเขต
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รวมทั้งสถานการณการเมืองในประเทศที่ยังคงมีความไมแนนอนสูง
อาจสงผลความ
เชื่อมั่นของภาคธุรกิจและการเบิกจายงบประมาณใหลาชา สงผลใหภาคเอกชนฟนตัวชากวาที่คาดไว

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
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1

กําหนดผูประกอบอาชีพอีก 9 ประเภท มีหนาที่ตองรายงานการทําธุรกรรมที่ใชเงินสดเกินจํานวนที่
กําหนดในกฎกระทรวงหรือธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยใหแกสํานักงานปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน (ปปง.) ไดแก

ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนินการ การใหคําแนะนํา หรือการเปนที่ปรึกษาในการทํา
ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนยายเงินทุนที่มิใชสถาบันการเงิน

ผูคาอัญมณี เพชรพลอย ทองคํา หรือเครื่องประดับที่ประดับดวยอัญมณีเพชรพลอย หรือ
ทองคําที่เปนนิติบุคคล

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

ธนาคารไดจัดโครงสรางการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหการบริหารความเสี่ยงหลัก อันไดแก ความเสี่ยงดานสินเชื่อ
ดานตลาด ดานปฏิบัติการ ดานสภาพคลอง ดานชื่อเสียง และดานกลยุทธ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ธนาคารไดกําหนด
นโยบายและกระบวนการดานความเสี่ยงตาง ๆ ขึ้น เพื่อเปนแนวทางและเปนมาตรฐานที่จะนําไปใชอยางตอเนื่องทั้งธนาคาร
ธนาคารจัดการเรื่องความเสี่ยงตาง ๆ ภายใตหลักการดังนี้คือ ธนาคารตองสามารถ ระบุ วัดผล ติดตาม รายงาน
วิเคราะห และควบคุมความเสี่ยงหลักดังกลาวได โดยธุรกิจจะตองบริหารภายใตกรอบการดําเนินงานดานความเสี่ยงและ
ผลตอบแทน
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โครงสร า งการกํ ากั บดู แลด านความเสี่ ยงของธนาคาร ประกอบด วย คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับผูบริหารระดับสูง ซึ่งจะเปนที่ประชุมเพื่อหารือและตัดสินใจเกี่ยวกับความเสี่ยง
เฉพาะดาน อันมี คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน คณะกรรมการนโยบายสินเชื่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ด านปฏิ บั ติ การ และคณะประธานเจ าหน าที่ บริ หาร ทั้ งนี้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ได รั บการมอบอํ านาจจาก
คณะกรรมการธนาคารใหทําหนาที่ทบทวนและดูแลการบริหารความเสี่ยงทุกดานของธนาคาร และไดรับมอบอํานาจให
อนุมัตินโยบาย ขอบเขตงานและมาตรฐานของการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององคกร รวมถึงกําหนดระดับการกระจุก
ตัวของความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ในขณะที่หนวยธุรกิจตาง ๆ จะตองเปนหลักในการรับผิดชอบในการ
บริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการที่เกี่ยวกับความเสี่ยงทั้งหมดอยูภายใตการดูแลของประธานเจาหนาที่บริหารดานบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีหนวยบริหารความเสี่ยงดานตลาด บริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อ และบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ทําหนาที่เปนศูนยกลางของการบริหารความเสี่ยง และมี
บทบาทในการพัฒนาและบํารุงรักษานโยบายบริหารความเสี่ยง เสนอกลยุทธดานความเสี่ยง และเสนอแนะระดับความเสี่ยงที่
ธนาคารยอมรับไดแกฝายจัดการเพื่อขออนุมัติใชในการติดตาม ควบคุม และรายงานระดับความเสี่ยงแกฝายจัดการ
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 การขยายกรอบเวลาแผนกลยุทธเปน 5 ปสอดคลองกับการลดความเสี่ยงดานกลยุทธจาก
สภาวะเศรษฐกิจถดถอยในป 2552 และธนาคารไดจัดทําแผนธุรกิจป 2553 ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจที่
เริ่มจะฟนตัว
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
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2.3.2

ความเสี่ยงดานสินเชื่อ
ธนาคารมีเปาหมายในการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อเพื่อเพิ่มสรางผลตอบแทนตามความเสี่ยงใหมากที่สุด โดย
การควบคุมความเสี่ยงดานสินเชื่อใหอยูในระดับที่ธนาคารยอมรับได และสรางความสามารถในการแขงขันเชิงธุรกิจอยาง
ยั่งยืนโดยใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจและการวางแผนกลยุทธขององคกร
ในปที่ผานมา ธนาคารใหความสําคัญและมุงมั่นในการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง
ดานสินเชื่ออยางตอเนื่อง โดยมีการพัฒนาบุคลากร การกํากับดูแลดานการบริหารความเสี่ยง กระบวนการ เครื่องมือและ
ระบบวัดระดับความเสี่ยง รวมถึงการพัฒนาแนวทางบริหารความเสี่ยงในรูปของทุนทางเศรษฐกิจ (Economic capital) การ
ปรับปรุงกระบวนการและเครื่องมือในการวัดระดับความเสี่ยง เชน risk rating model สําหรับลูกคาธุรกิจขนาดใหญ และ
ลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม Application Scorecard และ Behavior Scorecard สําหรับลูกคารายยอย และ ลูกคาธุรกิจ
ขนาดเล็ก
2.3.2.1

ปจจัยดานบริหารความเสี่ยงสินเชื่อที่สําคัญ
ความเสี่ยงดานสินเชื่อ (Credit Risk) เปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่ผูกูหรือคูสัญญาไมสามารถชําระสินเชื่อคืน
ใหธนาคารหรือไมปฏิบัติตามภาระขอผูกพันตามสัญญาที่ไดตกลงไวกับธนาคาร ความเสี่ยงดานสินเชื่อสวนใหญเกิดจาก
ธุรกรรมการใหสินเชื่อและภาระผูกพัน แตความเสี่ยงดานสินเชื่อยังเกิดไดจากรายการภาระผูกพันนอกงบดุล เชน การค้ํา
ประกันการกูยืมเงิน และตราสารอนุพันธ เปนตน นอกจากนี้ ความเสี่ยงดานสินเชื่ออาจเกิดจากการที่บริษัทที่ธนาคารไดนํา
เงินไปลงทุนถูกลดระดับความนาเชื่อถือดานเครดิต (credit rating) ซึ่งสงผลใหมูลคายุติธรรมของรายการลงทุนของธนาคารมี
มูลคาลดลง

การชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ในป 2552 เศรษฐกิจไทยยังคงไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกอยางตอเนื่องจาก
ไตรมาสที่ 4 ของป 2551 โดยในไตรมาสแรก เศรษฐกิจเขาสูภาวะถดถอยอยางรุนแรง และไดสงผลกระทบตอ
ภาคเศรษฐกิจจริงอยางชัดเจนมากขึ้น โดยการใชจาย การลงทุน และการสงออกลดลงมาก อยางไรก็ตามใน
ไตรมาสที่ 2 เศรษฐกิจโลกเริม่ มีสัญญาณการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งภาคการเงินและภาคเศรษฐกิจจริง และ
เริ่มเขาสูชวงการฟนตัวในไตรมาสที่ 3 โดยมีแรงขับเคลื่อนสําคัญจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ
ตางๆ เปนปจจัยบวกที่ทําใหเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นตามลําดับ และมีแนวโนมที่จะกลับมาขยายตัวไดใน
ไตรมาสสุดทายของป
อยางไรก็ตามภาวะการฟนตัวยังคงมีความเปราะบางอยูจากปจจัยเสี่ยงดานความไม
แนนอนในทิศทางการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก อัตราเงินเฟอที่มีแนวโนมปรับสูงขึ้น และเสถียรภาพทางการ
เมืองในประเทศ

ความเสี่ยงจากคุณภาพสินเชื่อ
ผูกู
ธนาคารบริหารพอรตสินเชื่อโดยติดตามและทบทวนสถานะของลูกหนี้หรือคูสัญญาอยางสม่ําเสมอ
และหนี้ดอยคุณภาพซึ่งเปนความเสี่ยงสําคัญของธนาคาร โดยธนาคารไดตั้งสํารองเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
อยางเพียงพอสําหรับความเสียหายที่คาดวาจะเกิดขึ้นตามเกณฑที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศ
ไทย นอกจากนี้ ธนาคารยังไดตั้งสํารองสวนเกินเพื่อรองรับสวนสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับหนี้คุณภาพดี
ในอนาคตโดยคํานวณจากความนาจะเปนที่ลูกหนี้ที่จะผิดนัดชําระหนี้ (probability of default) ของ
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ลูกหนี้ในแตละระดับความเสี่ยง และยอดหนีเ้ มื่อลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ (exposure at default) ตาม
ประเภทของสินเชื่อ
หลักประกัน
สินเชื่อสวนใหญของธนาคารมีอสังหาริมทรัพยและทรัพยสินอื่นเปนหลักประกัน
ซึ่งมูลคาของ
หลักประกันดังกลาวอาจไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
การตกต่ําของภาค
อสังหาริมทรัพยอาจสงผลใหมูลคาของอสังหาริมทรัพยที่ใชเปนหลักประกันสินเชื่อบางรายต่ํากวาหนี้
เงินตนของสินเชื่อนั้น ซึ่งอาจทําใหธนาคารมีสวนสูญเสียเมื่อเกิดปญหาหนี้ดอยคุณภาพ ธนาคารมีการ
จัดทํานโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อกําหนดแนวทางและมาตรฐานในการประเมินราคาหลักประกันตาม
หลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยอยางเครงครัดโดยความถี่ในการประเมินราคาหลักประกัน
ขึ้นกับคุณภาพของสินเชื่อ
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญอยางหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงดาน
สินเชื่อ ธนาคารมุงที่จะปองกันไมใหมีการกระจุกตัวของสินเชื่อในภาคธุรกิจ ประเทศคูสัญญา หรือลูกหนี้ราย
ใหญ
โดยธนาคารไดกําหนดเพดานความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับไดทั้งในรายภาคธุรกิจ
และในแตละ
ประเทศคูสัญญา เพื่อบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อที่มีอยูในปจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใหมีการกระจาย
ตัวอยางเหมาะสมนอกจากนี้ธนาคารยังไดกําหนดเพดานความเสี่ยงดานสินเชื่อสําหรับลูกหนี้รายใหญรวม
ผูเกี่ยวของไวดว ยรวมทั้งมีการติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงจากการกระจุกตัวดานสินเชื่อตอคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ


2.3.3

ความเสี่ยงดานตลาด
ความเสี่ยงดานตลาด คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการผกผันของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ หรือราคาหุน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงมูลคาของผลิตภัณฑทางการเงินของธนาคาร และอาจนําไปสูการขาดทุน
เพื่อวัตถุประสงคในการบริหารความเสี่ยง ธนาคารไดจัดใหมีนโยบายความเสี่ยงดานตลาดอยางหลากหลาย โดย
เปนแนวทางและมาตรฐานสําหรับการบริหารความเสี่ยงดานตลาด หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
ดานตลาด จะดําเนินการบริหารตามความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายภายใตมาตรฐานที่ไดกําหนดในนโยบายดังกลาว
ในขณะที่สายงานบริหารความเสี่ยงดานตลาดควบคุมดูแลความเสี่ยงดานตลาดโดยรวมของธนาคารอยางเปนเอกเทศ
ธนาคารไดควบคุมความเสี่ยงดานตลาด
โดยจํากัดความเสี่ยงและความเสียหายสูงสุดตามที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการธนาคาร ผานทางผูรับมอบอํานาจที่ไดรับมอบหมาย โดยสรุปความเสี่ยงดานตลาดที่สําคัญมีดังนี้
2.3.3.1

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
สายงานธุรกิจตลาดเงินเปนผูรบั ผิดชอบทั้งการบริหารธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และฐานะ
เงินตราตางประเทศในบัญชีเพื่อการคาของธนาคาร สายงานบริหารความเสี่ยงดานตลาดกําหนดแนวทางการประเมินระดับ
การบริหารความเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดระดับความเสี่ยงที่มากเกินไปจากผลกระทบดานลบจากการเปลี่ยนแปลง
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อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ซึ่งอาจสงผลตอมูลคาหรืออัตราผลตอบแทนของพอรตการลงทุนเพื่อการคาของ
ธนาคาร โดยมีการกําหนดระดับการควบคุมความเสี่ยงดังนี้

ระดับความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน (Delta Limit) ครอบคลุมธุรกรรมดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศทั้งหมด ทั้งนี้ การกําหนดจะตองสอดคลองกับกฎเกณฑที่กําหนดโดยธนาคารแหง
ประเทศไทยที่เกี่ยวกับฐานะตางประเทศสุทธิประจําวัน ดานเกินดุล หรือ ขาดดุล

ระดับความเสี่ยงดานอนุพันธอตั ราแลกเปลี่ยน (FX Derivative Risk Limit) ซึ่งใชกับตราสารดาน
อนุพันธอัตราแลกเปลี่ยน และรายการปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของ ระดับความเสี่ยงนี้ หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงที่คาดวาจะเกิดขึ้นของราคาตราสารอนุพันธ เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนของตราสารอนุพันธ
นั้นเปลี่ยนแปลงไปในอัตราที่กําหนด ระดับความเสี่ยงนี้ รวมถึง

FX Option Delta หมายถึง ระดับราคาที่คาดวาจะเปลี่ยนแปลงไปของราคาตราสาร
อนุพันธ
เมื่อระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของตราสารอนุพันธนั้น
เปลี่ยนแปลงไปในอัตราที่กําหนด

Matrix Limit หมายถึง กําไรและ/หรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด
ที่เปลี่ยนแปลงไป เชน การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ความผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 1% เปนตน การกําหนดระดับความเสี่ยงนี้กําหนดโดยการ
คาดการณสถานการณรายแรงที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได เชน จํานวนขาดทุนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้น
ถาราคาตลาดเปลี่ยนแปลงในดานลบตอมูลคาของอัตราแลกเปลี่ยน
ภายใตระดับความเสี่ยงที่กําหนดนี้ 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
การกําหนดเพดานความเสี่ยงสูงสุด และการจํากัดการขาดทุนสูงสุด โดยมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินเปนผู
ควบคุมดูแลโครงสรางการบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยนี้
ธนาคารมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย เพื่อรองรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ย เชน การปรับสมดุลระหวางสินทรัพยและหนี้สิน หรือการกําหนดระดับความแตกตาง (Mismatch) ของระยะเวลา
การปรับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพยและหนี้สินที่เหมาะสม ภายใตการควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและ
หนี้สิน โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกของธนาคาร รวมทั้งการคาดการณแนวโนมอัตรา
ดอกเบี้ยจากสายงานวิเคราะหความเสี่ยงและวิจัยของธนาคาร
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ในป 2552ธนาคารมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ กอนรายการหักหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจาก
การปรับโครงสรางหนี้ (จํานว 12,479 ลานบาท ซึ่งลดลงจํานวน 3,314 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 21 จากป 2551
โดยรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ คิดเปนรอยละ 69 และรอยละ 62 ของรายไดรวมของธนาคาร ในป 2551 และป
2552 ตามลําดับ) ทั้งนี้ เงินใหสินเชื่อสวนใหญของธนาคารและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เปนอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว ประมาณรอยละ 87.6 ของเงินใหสินเชื่อ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปนอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ประมาณรอยละ
87.8 ของเงินใหสินเชื่อ
2.3.3.3

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือ ความเสี่ยงที่ธนาคารไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตาง ๆ เมื่อครบกําหนด
เนื่องจากธนาคารไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอกับความตองการหรือเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสด ภายในระยะเวลาที่
กําหนดดวยตนทุนที่เหมาะสมซึ่งอาจทําใหธนาคารเกิดความเสียหายได ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินมี
หนาที่ควบคุมดูแลการบริหารสภาพคลอง เพื่อใหธนาคารมีสภาพคลองเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจในภาวะปกติและใน
ภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นได และสามารถดํารงระดับสภาพคลองสูงกวาขั้นต่ําตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
ซึ่งตองอยูภายในกรอบความเสี่ยงที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการธนาคาร ธนาคารกําหนดใหมีการทบทวนนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองและแผนบริหาร
สภาพคลองทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติเปนประจํา หรืออาจมีการทบทวนเปนกรณีพิเศษหากมีการเปลี่ยนแปลงอยางมี
นัยสําคัญอันอาจกอใหเกิดผลกระทบตอการบริหารสภาพคลองตามนโยบายหรือแผนงานดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลอง
กับนโยบายหลักของธนาคาร โครงสรางขององคกร กฎเกณฑของทางการและสภาวะตลาดที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
ในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองนั้น สายงานบริหารเงินซึง่ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร
สินทรัพยและหนี้สิน มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการใหดํารงไวซงึ่ สินทรัพยที่มีสภาพคลองสูงทั้งสกุลเงินบาทและ
เงินตราตางประเทศ รวมทั้งจัดหาแหลงเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อใหเพียงพอตอความตองการในการดําเนิน
ธุรกิจของธนาคาร มีการติดตาม ควบคุม สถานะสภาพคลองของธนาคารอยางใกลชิด โดยจัดทํารายงานในรูปแบบตาง ๆ
รวมทั้งการทดสอบสถานการณจําลองสภาวะสภาพคลองในภาวะวิกฤติ เพื่อชวยในการบริหารจัดการและดํารงไวซึ่งสภาพ
คลองที่เหมาะสมของสินทรัพยและหนี้สินของธนาคาร
เมื่อพิจารณาแหลงเงินทุนของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีเงินฝาก รายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงิน เงินกูยืมระยะสั้น และเงินกูยืมระยะยาว คิดเปนรอยละ 86.9, 2.3, 5.4 และ 5.4 ของแหลงเงินทุนตามลําดับ โดย
สวนใหญแหลงเงินทุนที่สําคัญของธนาคารมาจากแหลงเงินทุนระยะสั้น ซึ่งธนาคารยังคงมีกลยุทธในการจัดหาเงินทุนจาก
เงินฝากอยางตอเนื่องเพือ่ เสริมสรางฐานะทางการเงินใหแข็งแกรงและมีผลประกอบการที่นาพอใจอันจะชวยเสริมสราง
ความมั่นใจใหแกลูกคาและผูฝากเงิน อยางไรก็ตาม ธนาคารยังใหความสําคัญการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง โดย
รักษาระดับสินทรัพยสภาพคลอง และติดตามระดับความเสี่ยงในรายวัน รายสัปดาห และรายเดือน รวมทั้งกําหนดขอบเขต
ระดับความเสี่ยง (Limit) และการดําเนินการตาง ๆ เพื่อควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได พรอมกันนี้ไดมีการ
จัดทําแผนการบริหารสภาพคลองในภาวะวิกฤติ
เพื่อเตรียมพรอมในการดําเนินการหากมีสัญญาณบงชี้วาอาจเกิดภาวะ
วิกฤติดานสภาพคลอง (Early Warning Indicator)
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2.3.4

ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายทั้งที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงิน อัน
เนื่องมาจากความไมเพียงพอหรือความบกพรองของกระบวนการภายใน บุคลากร ระบบงานของธนาคาร หรือจาก
เหตุการณภายนอกธนาคาร ซึ่งรวมความเสีย่ งดานกฎหมาย แตไมรวมความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic risk) และดาน
ชื่อเสียง (Reputational risk) ซึ่งการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่มีประสิทธิผลจะชวยใหกระบวนการทางธุรกิจดําเนิน
ไปไดอยางราบรื่นและชวยลดตนทุนดานปฏิบัติการ
การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของธนาคารฯ
ดําเนินการโดยผานโครงสรางการกํากับดูแลซึ่งมี
คณะกรรมการธนาคารฯ เปนผูรับผิดชอบระดับสูงสุดในการบริหารความเสี่ยงของทั้งองคกร คณะกรรมการธนาคารฯได
มอบอํานาจใหกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk Management Committee) ซึ่งมี
ประธานเจาหนาที่บริหารเปนประธานคณะกรรมการ ทําหนาที่ในการระบุ ประเมิน ติดตาม และการบริหารจัดการความ
เสี่ยงดานปฏิบัติการของธนาคารฯและบริษัทในเครือและดําเนินการใหมั่นใจวาการจัดการกับความเสี่ยงไดรับการ
ดําเนินการโดยผูที่มีหนาที่รับผิดชอบอยางเหมาะสมและครอบคลุมครบถวน
ธนาคารไดจัดตั้งสายงานบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (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 Managers: UORM) ไวในแตละสายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน ซึ่งเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบงาน
บริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของหนวยงานที่เกี่ยวของโดยสายงานบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการเปนผูชวยสนับสนุน
การทํางานของ UORM
สายงานตรวจสอบทําหนาที่เปน “แนวปองกันชั้นที่สาม” ภารกิจของสายงานตรวจสอบคือการตรวจสอบโดย
อิสระเพื่อใหมนั่ ใจวามาตรการควบคุมภายในซึ่งดําเนินการโดยแนวปองกันชั้นที่หนึ่งและสอง ไดรับการออกแบบอยางดี
และสามารถควบคุมความเสี่ยงในการทําธุรกิจของธนาคารอยางมีประสิทธิผล ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ สายงานตรวจสอบ
จะใหคําแนะนําที่เฉพาะเจาะจงเพื่อปรับปรุงระบบบรรษัทภิบาล กรอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ธนาคารไดพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ โดยกําหนดใหมีการระบุความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
การวัดผล การติดตาม การรายงาน การวิเคราะหและควบคุมอยางเปนระบบ กรอบการดําเนินงานดังกลาวครอบคลุม
หลักการ โครงสรางการดําเนินงาน และการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
โดยมีรูปแบบการกํากับดูแลความเสี่ยงดวยหลักการปองกัน 3 ลําดับ (3 lines of defence risk governance model) และ
สอดคลองกับแนวทาง COSO
ธนาคารไดกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดสําหรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ เพื่อพิจารณาความเสียหายที่
คาดวาจะเกิดขึ้น (โอกาสและผลกระทบ) โดยกําหนดระดับดังกลาวจากขอมูลในอดีตของธนาคารฯ ความแข็งแกรงทาง
การเงิน และสภาพแวดลอมการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการโดยรวม ในกรณีความเสียหายที่คาดวาจะเกิดขึ้นสูงเกิน
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ระดับที่ยอมรับไดนั้น ธนาคารฯจะกําหนดแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดระดับความเสียหายใหอยูในระดับที่ยอมรับได
อยางเหมาะสม
นอกจากนี้ธนาคารไดจัดทํานโยบาย 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 Indicators : KRI) และการจัดการเหตุการณความเสี่ยง (Incident Management)
การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมดวยตนเอง/การประเมินการควบคุมดวยตนเอง เปนกระบวนการที่ใชใน
การระบุและประเมินความเสี่ยงและการควบคุมที่สําคัญรวมถึงการพิจารณาแผนการจัดการความเสี่ยง
ธนาคารฯยังได
กําหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สําคัญระดับองคกรเพื่อเปนสัญญาณเตือนลวงหนาใหกับผูบริหารเพื่อดําเนินการจัดการและ
ควบคุมความเสี่ยงดานปฏิบัติการในเชิงรุก
การรายงานเหตุการณความเสี่ยงดานปฏิบัติการเปนเครื่องมือที่ชวยในการ
ตรวจหา แกไข และวิเคราะหเหตุการณความเสี่ยงดานปฏิบัติการและเก็บขอมูลความเสียหาย นอกจากนี้ยังชวยใหผูบริหาร
เขาใจและตระหนักถึงตนทุนหรือคาใชจายที่เกิดจากเหตุการณความเสี่ยงดานปฏิบัติการและจุดออนในการควบคุมความ
เสี่ยง รวมถึงภาพรวมของความเสี่ยงที่มีในธนาคาร
นอกเหนือจากเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการขางตนธนาคารยังไดออกเครื่องมือสนับสนุนเพื่อให
เกิดกลไกการลดความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่สําคัญเพิ่มเติม ไดแก กระบวนการอนุมัติผลิตภัณฑและบริการใหม (Product
and Service Approval Process: PSAP) การติดตามความคืบหนาของแผนการจัดการความเสี่ยง (Action Tracking) นโยบาย
บริหารความเสี่ยงจากการใชบริการจากผูใหบริการภายนอก/การใหบริการดานสนับสนุนแกบุคคลอื่น (Outsourcing /
Insourcing Risk Management) และแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องและแผนฉุกเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(BCP / DRP)
ธนาคารไดกําหนดแนวทางการอนุมัติผลิตภัณฑและบริการที่ออกใหมและทบทวนผลิตภัณฑและบริการที่มีอยู
เพื่อใหมั่นใจวาผลิตภัณฑและบริการที่ธนาคารเสนอมีการระบุและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยางเหมาะสม รวมทั้งมี
โครงสรางพื้นฐานและการควบคุมที่จําเปนอยางเพียงพอที่จะสนับสนุนธุรกิจใหมดังกลาวใหดําเนินการภายใตระดับความ
เสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได
ธนาคารไดนําระบบการติดตามความคืบหนาของแผนการจัดการความเสี่ยง (Action Tracking System) มาใช
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการติดตาม และการบริหารจัดการขอสังเกตที่ไดจากการตรวจสอบ (audit item) และจากวิธีการอื่น
(non-audit item) ไดรับการปรับปรุงแกไขจากหนวยงานที่เกีย่ วของอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ ตามเวลาที่เหมาะสม
ธนาคารไดกําหนดใหมีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากการใชบริการจากผูใหบริการภายนอก/การใหบริการดาน
สนับสนุนแกบุคคลอื่น เพื่อกําหนดหลักการและมาตรฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยางมีประสิทธิผล
ธนาคารไดจัดใหมีนโยบายและมาตรฐานการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง ซึง่ กําหนดแนวทางใหกับทุกหนวยงาน
ในการพัฒนาแผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเนือ่ ง หนวยงานบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจภายใตสายงานบริหารความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการทําหนาที่กํากับดูแลการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องใหเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานดังกลาว
รวมทั้ง
ประเมินระดับความพรอมและประสานงานการพัฒนาแผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเนือ่ ง/แผนฉุกเฉินดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (BCP / DRP) ภายในองคกร เพื่อเพิ่มระดับความพรอมของธนาคาร
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3.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3.1

ประวัติความเปนมา

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

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 2552 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนจํานวน 437,087,384,790 บาท และมีทุนชําระแลว
จํานวน 435,287,384,790 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 41,536,741,279 หุน และหุนบุริมสิทธิ หมวด ข. จํานวน
1,991,997,200 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 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



ป 2548









ป 2549







ธนาคารไดรวมกิจการกับ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ และบรรษัทเงินทุนฯ ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน
2547 ซึ่งการรวมกิจการดังกลาวสงผลใหธนาคารสามารถดําเนินธุรกิจรูปแบบธนาคารครบวงจร
หรือ Universal Banking ไดเปนอยางดี โดยมีขนาดสินทรัพยประมาณ 673 พันลานบาท และมี
จํานวนสาขากวา 450 สาขา รวมทั้งมีเครือขายที่แข็งแกรงขึ้น
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
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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ป 2550







ป 2551





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
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในป 2552
ธนาคารไดดําเนินการดานตางๆ ตามโครงการ TMB Transformation ซึ่งไดแก การปรับปรุงสาขาเพื่อการบริการที่
เปนเลิศ การปรับกระบวนการทํางานตั้งแตเริ่มตนจนจบกระบวนการ การเปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human
Resources Transformation) และการยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งโครงการตาง ๆ ไดสงผลอยางตอเนื่องในการ
ผลักดันใหธนาคารเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพสูง
การเปลี่ยนแปลงสาขา Branch Transformation
ธนาคารไดเริ่มทําการการเปลี่ยนแปลงสาขาเพื่อการบริการที่เปนเลิศในไตรมาสแรกของป 2552 การเปลี่ยนแปลง
นี้เปนโครงการเชิงกลยุทธที่สําคัญประกอบไปดวยการแยกลูกคาธุรกิจจากสาขาใหมาอยูในความดูแลของ SME และ
Wholesale Banking, การปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของสาขา, การแยกงาน operation ออกจากสาขา, การสราง
วัฒนธรรมการใหบริการรวมถึงการวัดและพัฒนาความผูกพันของลูกคา (Customer Engagement)
การเปลี่ยนแปลงสาขาเพื่อการบริการที่เปนเลิศจะชวยใหธนาคารสามารถมุงเนนในแตละกลุมลูกคาเปาหมาย และ
บริการลูกคาไดดียิ่งขึ้น โดยเริ่มสงผลดีตอธุรกิจรายยอยของธนาคารตั้งแตไตรมาสที่ 2 ของป 2552 และไตรมาสที่ 4 สําหรับ
ลูกคา SMEs และ ธุรกิจขนาดใหญ
การปรับกระบวนการทํางาน
ธนาคารไดทําการปรับกระบวนการทํางานตั้งแตเริ่มตนจนจบ (End-to-End) เพื่อที่จะสามารถใหบริการที่เปนเลิศ
แกลูกคาได โดยเฉพาะอยางยิ่งในไตรมาสที่4ของป 2552 ธนาคารไดเริ่มใหบริการกระบวนการเปดบัญชีเงินฝากดวยบัตร
ประชาชน และการธุรกรรมโดยไมตองใชสลิปแกลูกคา กระบวนการเหลานี้จะทําใหลูกคาของธนาคารสามารถเปดบัญชีเงิน
ฝาก และทําธุรกรรมการการเงินไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น นองจากนี้โครงการ สินเชื่อ SME 15 วัน ซึ่งไดเริ่มขึ้นตั้งแต
ไตรมาสที่4ของป 2552 ชวยใหการอนุมัติและจายเงินใหกับลูกคาเอสเอ็มอี ทําไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
การเปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพยากรบุคคล
ธนาคารไดทําการเปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อที่จะทําใหธนาคารเปนองคกรที่สงเสริมและเห็น
คุณคาของความสามารถของพนักงาน ใหผลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน และสรางโอกาสความกาวหนาที่แทจริงใหกับ
พนักงาน การเปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพยากรบุคคลในป 2552 ไดแกการใหพนักงานสามารถโยกยายงานภายในองคกร
การกําหนดคําบรรยายลักษณะงานและรายละเอียดของหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงาน การกําหนด ตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานหลัก (KPI) และ ระบบการวัดผล ระบบการจายคาตอบแทนพนักงานแบบใหมซึ่งอิงกับความสามารถของพนักงาน
การวัดผลความผูกพันธของพนักกงาน (Employee Engagement) และการกําหนดวัฒนธรรมองคกร TMB Way
หลังจากธนาคารไดวางพื้นฐานสําหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอยางชัดเจน ธนาคารไดจัดใหมีโครงการ
เกษียณอายุกอนกําหนดโดยสมัครใจ เพื่อปรับโครงสรางพนักงานสําหรับการเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพสูง และเปดโอกาส
ใหพนักงานที่ไมสามารถปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมีทางเลือกใหม โดยมีพนักงานที่เขารวมจํานวน 1,187 คน
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
ธนาคารยังมุงเนนในการยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงตลอดทั้งป 2552 ซึ่งไดแกการจัดชั้นสินเชื่อที่
เขมงวด การนํามาตรฐาน IFRS มาใชในการตั้งสํารอง และระบบการจัดอันดับสินเชื่อใหมที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล
นอกจากนี้เพื่อใหพนักงานของธนาคารมีความรูความเขาใจในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงในธนาคารอยางรอบดานและ
ทั่วถึง โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานในสายงานบริการลูกคา ธนาคารไดจัดใหมี “Risk Academy” และการฝกอบรมเกี่ยวกับ
ทักษะทางดานสินเชื่อใหแกพนักงานของธนาคารโดยใชหลักสูตรที่เปนมาตรฐานสากล
ธนาคารไดทําการขาย สินเชื่อดอยคุณภาพ (NPLs) และทรัพยสินรอการขาย (NPAs) ของธนาคาร และบริษัท
บริหารสินทรัพยพญาไท จํากัด (PAMC) ซึ่งเปนบริษัทยอย มูลคารวม 19,800 ลานบาท ใหแก บริษัท บริหารสินทรัพย
กรุงเทพพาณิชย จํากัด (บสก.) ในไตรมาสที่ 2 ของป 2552 การขายสินเชื่อดอยคุณภาพ และทรัพยสินรอการขายครั้งนี้สงผล
ให อัตราสวนของ NPLs ของธนาคารตามงบการเงินรวม (Consolidated) จะคงเหลือรอยละ 13.2 เทียบจากรอยละ 16.0 ของ
ไตรมาสแรกป 2552 และอัตราสวนของทรัพยสินรอการขายตอสินทรัพยรวม จะคงเหลือรอยละ 2.1 จากรอยละ 2.8 ของ
ไตรมาสแรกป 2552
ธนาคารไดซื้อคืนตราสารหนี้กึ่งทุน (Hybrid Bond Tier 1) ที่ออกในตางประเทศจํานวน 152 ลานเหรียญสหรัฐฯ
ในไตรมาสที่ 2 ของป 2552 และมีการออกตราสารหนี้กึ่งทุนในประเทศ (TMB-IT1) จํานวน 4,000 ลานบาท ในไตรมาส
เดียวกัน ซึ่งธุรกรรมทั้งสองนี้ เปนโอกาสในการทํากําไรในเชิง arbitrage ทําใหธนาคารสามารถบันทึกกําไรพิเศษเปน
จํานวน 3,175 ลานบาท และเพิ่มความแข็งแกรงใหกับฐานเงินกองทุนของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารไดนํากําไรพิเศษทั้งหมด
นี้ไปใชตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญ
นอกจากนี้ ในไตรมาสที่ 4 ของป 2552 ธนาคารไดซื้อคืนหุนกูดอยสิทธิครั้งที่ 12 บางสวนกอนครบกําหนด
ไถถอน จํานวน 3,095 ลานบาทและออกเสนอขายหุนกูดอยสิทธิครั้งที่ 1/2552 (TMB19NA) จํานวน 5,300 ลานบาท ใหแกผู
ถือหุนกูดอยสิทธิครั้งที่ 12 เพื่อทดแทนหุนกูดอยสิทธิเดิม และผูลงทุนทั่วไป
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
การเงิน และบริษัทขามชาติที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ธนาคารมุงหวังที่จะเปนธนาคารหลักของลูกคา สราง
ความสัมพันธที่แนบแนน และใหบริการทางการเงินที่หลากหลาย อาทิ สินเชื่อโครงการ (Project Finance) และสินเชื่อ
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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 2552 ธนาคารมีการลงทุนในบริษัทยอย 3 บริษัท บริษัทรวม 2 บริษัท และกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย 2 กองทุน ดังนี้
ชื่อบริษัท
บริษัทยอย
1. บบส. พญาไท
2. บลจ. ทหารไทย
3. บจ. เดซิกนี ฟอร อีทีเอ คอนแทรคท
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย
หัก คาเผื่อการดอยคา
เงินลงทุนในบริษัทยอย สุทธิ
บริษัทรวม
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเดอะ
คอลัมน
2. กองทุนรวมสยามรีสอรท

ประเภทธุรกิจ

บริหารสินเชื่อและสินทรัพยดอยคุณภาพ
บริหารจัดการกองทุน
สาธารณูปโภค

3,870
188
4,058
(3,870)
188

100.00
75.00
99.40

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยประเภท 4

634

29.72

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยประเภท 4

498

53.94

417
1,549
1,549
1,737

45.96
30.00

3. บจ. ไทยโอริกซ ลีสซิ่ง
ลิสซิ่ง
4. บจ. เมโทร เดซิกนี
สาธารณูปโภค
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม
หัก คาเผื่อการดอยคา
เงินลงทุนในบริษัทรวม สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม สุทธิ






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

บริษัทบริหารสินทรัพยพญาไท จํากัด เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับโอน
สินเชื่อและสินทรัพยดอยคุณภาพของธนาคาร รวมถึงหลักประกันของสินทรัพยนั้น และนําไป
บริหารใหไดรบั ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทหารไทย จํากัด เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการ
กองทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและธุรกิจจัดการลงทุน
ตามที่ไดรับ
อนุญาตจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย บริษัทถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีธนาคาร
ทหารไทยเปนแกนนําของกลุมผูถือหุน ปจจุบันบริษัทใหบริการทางดานกองทุนรวมและกองทุน
สํารองเลีย้ งชีพแกลูกคา
บริษัท เดซิกนี ฟอร อีทีเอ คอนแทรคท จํากัด เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามสัญญาเงินกูระหวางกลุมผูให
กู และ บจม.ทางดวนกรุงเทพ เพื่อรับโอนสิทธิสัญญาสัมปทานกอสรางทางดวนขั้นที่ 2 ระหวาง บมจ.
ทางดวนกรุงเทพ และการทางพิเศษแหงประเทศไทย โดยการรับโอนสิทธิฯ จะเกิดขึ้นในกรณีที่ บมจ.
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ทางดวนกรุงเทพ ไมสามารถปฏิบัติตามหรือผิดเงื่อนไขของสัญญาเงินกู ซึ่งธนาคารในฐานะผูดูแล
หลักประกันของโครงการ (Security Agent) เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเดอะคอลัมน เปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง (กอง
4) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมเงินลงทุนจากนักลงทุนสถาบัน โดยมีวัตถุประสงคหลักในการนําเงินที่ไดจาก
การจําหนายหนวยลงทุนไปซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย และจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย
ดังกลาว หรือลงทุนในสิทธิเรียกรองหรือในทรัพยสินอื่น ทั้งนี้ การลงทุนดังกลาวเพื่อแกไขปญหาใน
ระบบสถาบันการเงิน โดยเปนกองทุนรวมประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทจัดการกองทุนดังกลาว
กองทุนรวมสยามรีสอรท เปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง (กอง 4) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ระดมเงินลงทุนจากนักลงทุนสถาบัน
โดยมีวัตถุประสงคหลักในการนําเงินที่ไดจากการจําหนาย
หนวยลงทุนไปซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย และจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว หรือ
ลงทุนในสิทธิเรียกรองหรือในทรัพยสินอื่น ทั้งนี้ การลงทุนดังกลาวเพื่อแกไขปญหาในระบบสถาบัน
การเงิน
โดยเปนกองทุนรวมประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน
โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทจัดการกองทุนดังกลาว (ทั้งนี้ งบการเงินรวมของธนาคาร
มิไดรวมกองทุนรวมสยามรีสอรท
เนื่องจากธนาคารไมมีอํานาจควบคุมในการกําหนดนโยบาย
ทางการเงินและการดําเนินงานของกองทุน)
บริษัทไทยโอริกซ ลีสซิ่ง จํากัด เปนหนึ่งในบริษัทลีสซิ่งชั้นนําในประเทศไทย บริษัทมีความ
เชี่ยวชาญในการใหบริการดานการเชาเครื่องจักรอุตสาหกรรม
เครื่องมืออุปกรณตางๆ
และ
ยานพาหนะ นอกจากนี้ บริษัทไดใหบริการเชาซื้อที่หลากหลายแกลูกคาองคกรประเภทตางๆ อาทิเชน
ลูกคา SME ลูกคาบริษัทขนาดใหญ ลูกคารัฐวิสาหกิจ และบริษัทยอยของบริษัทขามชาติ
บริษัท เมโทร เดซิกนี จํากัด เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามสัญญาเงินกูระหวางกลุมผูใหกู และ บมจ.
รถไฟฟากรุงเทพ เพื่อรับโอนสิทธิสัมปทานโครงการระบบรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
ระหวาง บมจ.รถไฟฟากรุงเทพ และ การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย โดยการรับโอน
สิทธิฯ จะเกิดขึ้นในกรณีที่ บมจ.รถไฟฟากรุงเทพ ไมสามารถปฏิบัติตามหรือผิดเงื่อนไขของสัญญา
เงินกู ซึ่งธนาคารอยูในฐานะตัวแทนหลักประกันของกลุมเจาหนี้ (Security Agent) และเปนผูถือหุน
ของบริษัทฯ

นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม

ธนาคารแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุมตามหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม (Consolidated Supervision)
ของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งเปนการจัดตั้งกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร โดยจะแบงบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคารออกเปน 2 ประเภท แยกตามสัดสวนการถือหุนและประเภทของธุรกิจที่บริษัทลูกดําเนินงาน ดังนี้
1.
กลุม Solo Consolidation เปนบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจใหสินเชื่อ (Credit Institution) ซึ่งธนาคาร
ถือหุนตั้งแตรอ ยละ 75 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด และการบริหารงานของบริษัทอยู
ภายใตการกํากับดูแลของธนาคาร
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กลุม Non-Solo Consolidation เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจ ดานการเงินและธุรกิจสนับสนุนการดําเนินการ
ของธนาคาร โดยบริษัทยอยในกลุมนี้ จะแบงออกเปน 2 กลุม ตามลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้
คือ

ธุรกิจดานการเงิน จะเปนบริษัทยอยซึ่งดําเนินธุรกิจดานการเงิน ที่ธนาคารถือหุนตั้งแตรอย
ละ 50 ขึ้นไปของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด รวมถึงบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจให
สินเชื่อที่ธนาคารถือหุนตั้งแตรอยละ 50 แตไมเกินรอยละ 75 ของจํานวนหุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมด

ธุรกิจสนับสนุนการดําเนินกิจการของธนาคาร จะเปนบริษัทยอยซึ่งดําเนินธุรกิจที่ใหการ
สนับสนุนธุรกิจของธนาคาร โดยธนาคารถือหุนตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไปของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด
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
แตจะดําเนินการใหอยูในกรอบเวลาที่ไดรบั อนุญาตโดย
ธนาคารแหงประเทศไทย โดยรายละเอียดของบริษัทยอยในกลุมตามผังภูมิโครงสรางกลุมธุรกิจของธนาคาร มีดังนี้
2.
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ผังภูมิโครงสรางกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
ธนาคารทหารไทย

Non-Solo consolidation

Solo consolidation

100%
บบส. พญาไท

ธุรกิจสนับสนุนการ
ดําเนินกิจการของ
ธนาคาร

ธุรกิจการเงิน

75%
บลจ. ทหารไทย

99.40%

45.96%

บจ. เดซิกนี ฟอร อีทีเอ
คอนแทรค

บจ. ไทยโอริกซ ลีสซิ่ง
(หมายเหตุ: ธนาคารไดขออนุญาต
ตอธนาคารแหงประเทศไทย ใน
การนับรวมเขากลุม เนื่องจาก
ธนาคารอยูระหวางการพิจารณา
สัดสวนการถือหุนในอนาคต)

หมายเหตุ:

ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของธนาคารทหารไทยถือหุนในบริษัทยอย หรือบริษัทรวม เกินรอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
บริษัทยอย หรือบริษัทรวมนั้น

3.5

โครงสรางรายได

โครงสรางรายไดของธนาคาร ประกอบดวย รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล และรายไดที่มิใชดอกเบี้ย โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงโครงสรางรายได ที่ปรากฏในงบการเงินรวมของธนาคาร สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2550-2552 ดังนี้
โครงสรางรายได
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
เงินใหสินเชื่อ
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

หนวย : ลานบาท
รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552

รอยละ

2551

รอยละ

2550

รอยละ

17,651
737
2,165
20,553

57.6
2.4
7.1
67.1

24,150
1,581
3,421
29,152

66.8
4.4
9.4
80.6

29,180
756
3,788
33,724

72.4
1.9
9.4
83.7

14

0.1

(353)

(1.0)

(831)

(2.1)

สวนที่ 1 หนา 23

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

โครงสรางรายได
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
คาธรรมเนียมและบริการ
- การรับรองรับ อาวัลและค้ําประกัน
- อื่น ๆ
กําไรจากการปริวรรต
กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน
กําไรจากการซื้อคืนตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
กําไร(ขาดทุน)จากการยกเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
กอนกําหนด
รายไดอื่น
รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย
รวมรายไดทั้งหมด

2552
266

รอยละ
0.9

2551
465

รอยละ
1.3

2550
282

รอยละ
0.7

425
4,054
1,012
332
2,301

1.4
13.2
3.3
1.1
7.5

524
4,487
951
626
-

1.4
12.4
2.6
1.7
-

649
4,771
1,095
-

1.6
11.8
2.7
-

955

3.1

(69)

(0.1)

-

-

710
10,069
30,622

2.3
32.9
100.0

383
7,014
36,166

1.1
19.4
100.0

626
6,591
40,315

1.6
16.3
100.0

3.6

ศักยภาพในการแขงขัน



นวัตกรรมสินคาและบริการ
ธนาคารทหารไทยไดรับการยอมรับวาเปนผูนําทางดานนวัตกรรมสินคาและบริการ โดยในป 2552
ธนาคารไดเปดตัวผลิตภัณฑใหมเปนจํานวนมากซึ่งตรงกับความตองการของลูกคา ซึ่งไดแก บริการโอนถอนไม
เสียคาธรรมเนียม, บัตรทีเอ็มบี โน ลิมิต, บัญชีเงินฝากประจํา ทีเอ็มบี อัพ แอนด อัพ, สินเชื่อบานยืดหยุนได, บัญชี
ธุรกิจ TMB SME, สินเชื่อ 3 เทาดวน TMB SME
การตลาดที่แข็งแกรงบนพื้นฐานของความเขาใจลูกคา
ในป 2552 ธนาคารไดทําใหแบรนดมีความแข็งแกรงขึ้นอยางตอเนื่องโดยผานกิจกรรมทางการตลาด
ตางๆและไดออกแคมเปญสําหรับผลิตภัณฑใหม การยอมรับแบรนดของธนาคารทหารไทยในปจจุบันนี้มีความ
แข็งแกรงกวาธนาคารขนาดกลางและใกลเคียงกับธนาคารพาณิชยชั้นนําอื่นๆในประเทศไทย ยิ่งไปกวานั้นแบรนด
ของธนาคารยังมีความไดเปรียบในเรื่องความนาเชื่อถือและความมั่นคงซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย
ชองทางบริการที่สะดวกและเขาถึงไดงาย
ธนาคารทหารไทยมีเครือขายที่กวางขวางโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีเครือขายสาขาทั่ว
ประเทศ 483 สาขา และสาขาตางประเทศ 3 สาขา สํานักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา 104แหง ตูเอทีเอ็ม 2,257 เครื่อง
ธนาคารมีการปรับปรุงเวปไซตและเครือขายของธนาคารขึ้นในป 2552 เพื่ออํานวยความสะดวกแกลูกคา โดย
ลูกคาสามารถทําธุรกรรมทางการเงินผานทางเวปไซตของทางธนาคารไดอยางงายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

หุนสวนทางกลยุทธ
ตั้งแต ไอเอ็นจี กรุป เขามาถือหุนกับธนาคารทหารไทยในป 2550 ไอเอ็นจีไดเขามาสนับสนุนธนาคาร
ในเรื่องตางๆ อาทิเชน การพัฒนาผลิตภัณฑ การบริหารความเสี่ยง การดําเนินงานและเทคโนโลยี นอกจากนี้
ไอเอ็นจียังไดสงผูบริหารระดับสูงเขามาชวยบริหารงาน เพื่อชวยใหธนาคารสามารถบรรลุวิสัยทัศนในการเปน
“ธนาคารไทยชั้นนํามาตรฐานระดับโลก”
เทคโนโลยีทางธุรกิจที่ใหบริการลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ธนาคารมุงเนนใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนธุรกิจ รวมถึงสรางความแตกตาง
ในการใหบริการ และผลิตภัณฑแกลูกคา ธนาคารมีเทคโนโลยีที่พรอมในการขับเคลื่อนและสนับสนุนภาคธุรกิจ
อาทิเชน ระบบ Core Banking (7 X 24 hrs) ที่สามารถใหบริการไดตลอดเวลา ระบบ Corporate e-Banking ซึ่งเปน
ชองทางอิเล็กทรอนิกสสําหรับลูกคาระดับองคกรในการทําธุรกรรมกับธนาคารแบบศูนยรวม ระบบ Internet
Banking Mobile Banking Phone Banking และ SMS Notification ที่ใหบริการการทําธุรกรรมการเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกสผานชองทาง Internet และ ระบบโทรศัพทพื้นฐาน แบบ Anytime Anywhere ไดอยางครบถวน ซึ่ง
สามารถตอบสนอง Life Style ของลูกคาในยุคปจจุบันได นอกจากนี้ธนาคารยังมีระบบ Wealth Management ที่
เพิ่มศักยภาพทางดานผลิตภัณฑและบริการในการตอบสนองความตองการของลูกคาไดทุกกลุม ระบบ Imaging
Workflow หรือ Enterprise Content Management ถูกนํามาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขบวนทางธุรกิจอาทิเชน
บริการทางดาน Trade Finance เพื่อเพิ่มคุณภาพและความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการกับลูกคา เทคโนโลยี
ทางดาน ID Card Reader ถูกนํามาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขบวนการทางดานการเปดบัญชี ใหมีความสะดวก
รวดเร็วและลดขั้นตอนใหกับลูกคา ทางดานความปลอดภัย ธนาคารไดจัดทําระบบยืนยันตัวตนที่มีประสิทธิภาพ
สูง หรือที่เรียกวา Two Factors Authentication โดยสามารถสนับสนุนการใชงานที่เปนแบบอุปกรณ Token และ
SMS นอกจากนี้ ธนาคารมีระบบการแจงเตือนลูกคา (SMS Alert Services) สําหรับทุก ๆ ธุรกรรมการเงินที่เกิดขึ้น
เพื่อสรางความมั่นใจใหกับลูกคา มีการติดตามเฝาระวัง Websites ที่เขาขายจัดอยูในกลุมผูไมประสงคดียาง
ตอเนื่อง (Anti-Phishing) เพื่อเปนการความปลอดภัยใหแกลูกคาโดยรวมแลวศักยภาพทางดานเทคโนโลยีของ
ธนาคารสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขัน พรอมทั้งสนับสนุนแนวทางในการใหบริการที่ยึดลูกคาเปน
ศูนยกลาง (Customer Centricity) ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ธนาคารไดวางระบบโครงสรางทางดานเทคโนโลยี ตามที่รูจักในชื่อสถาปตยกรรมเชิงบริการ (Service
Oriented Architecture หรือ SOA) “Infrastructure Virtualization” “MPLS Network” และ “Enterprise Content
Management” เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการดานเทคโนโลยี การปฏิบัติการ และตอบสนองความ
ตองการทางธุรกิจ โดยโครงสรางพื้นฐานนี้สามารถรองรับบริการลูกคาในการทําธุรกิจไดอยางคลองตัวมากขึ้น
และตอบสนองโอกาสทางการตลาดและความทาทายใหม ๆ
ในป 2550 ธนาคารเปนที่รูจักทางดานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในวงการสถาบันการเงินทั้งในและ
ตางประเทศ โดยธนาคารไดรับรางวัลนวัตกรรมทางดานไอที “SOA Innovation Award” จาก Financial Insights
ซึ่งเปนสถาบันที่มุงเนนการใหบริการที่ปรึกษา และวางแผนกลยุทธทางดานเทคโนโลยีและธุรกิจสําหรับลูกคา
กลุมสถาบันการเงิน ซึ่งรางวัลนี้ไดเนนถึงการประยุกตใชเทคโนโลยี SOA กับงาน Straight Thru Process ใน
โครงการสินเชื่อสวนบุคคลที่ไมมีหลักประกัน ซึ่งทําใหกระบวนการอนุมัติสินเชื่อเปนไปอยางรวดเร็ว อัตโนมัติ
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)



บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนที่มีสินทรัพยภายใตการบริหารจัดการ
ธนาคารนําเสนอผลิตภัณฑกองทุนรวม ไปสูกลุมลูกคาของธนาคารที่มีรายไดปานกลาง และกลุมลูกคา
ที่มีรายไดสูง ซึ่งเปนผลิตภัณฑกองทุนรวมที่บริหารจัดการโดย บลจ.ทหารไทย และ บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)
โดย บลจ. ทหารไทย ซึ่งธนาคารถือหุนอยูรอยละ 75 เปนบริษัทจัดการกองทุนที่ใหญเปนอันดับ 6 ของประเทศ มี
สินทรัพยภายใตการบริหารจัดการมูลคา 127,526 ลานบาท (ไมรวมกองทุนพิเศษและกองทุนรวมวายุภักษของ
กระทรวงการคลัง) หรือคิดเปนรอยละ 7.61 ของสวนแบงตลาด สวน บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) หนึ่งในกลุม
ไอเอ็นจี ซึ่งเปนกลุมการเงินครบวงจรระดับโลก เปนบริษัทจัดการกองทุนที่ใหญเปนอันดับ 8 ของประเทศ มี
สินทรัพยภายใตการบริหารจัดการมูลคา 46,844 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.79 ของสวนแบงตลาด ทั้งนี้ การที่
ธนาคารใหบริการเปนตัวแทนจําหนายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนของ บลจ.ทหารไทย และ บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศ
ไทย) ทําใหธนาคารสามารถเสนอผลิตภัณฑที่หลากหลายมากที่สุดแหงหนึ่ง ซึ่งเปนประโยชนตอลูกคาของ
ธนาคาร

3.7

เปาหมายหลักของธนาคารในการดําเนินธุรกิจ

เปาหมายหลักของธนาคาร ป 2553-2557
เพื่อบรรลุวิสัยทัศนในการเปน “ธนาคารไทยชั้นนํา มาตรฐานระดับโลก” (To be The Leading Thai
Bank with World Class Financial Solutions) ธนาคารไดกําหนดเปาหมายหลักในชวง 5 ปของธนาคารคือ ป
2553-2557 ดังตอไปนี้
1.
ผูนําตลาด

มีสวนแบงทางการตลาดดานเงินฝาก รอยละ 14 ดวยสัดสวนเงินฝากกระแสรายวันและออม
ทรัพยรอยละ 50

เพิ่มสัดสวนการเปนธนาคารหลักที่ลูกคาใชบริการ (Main Bank)
2.
สรางผลกําไรอยางยั่งยืนใหแกผูถือหุน

เพิ่มสัดสวนรายไดจากกลุมลูกคาบุคคลรายยอยเปนรอยละ 40
และสัดสวนรายไดที่มิใช
ดอกเบี้ยเปนรอยละ 35

มีผลตอบแทนใหแกผูถือหุนอยูใ นระดับ Top Quartile ของประเทศไทย
3.
สรางความพึงพอใจใหแกผูมีสวนไดเสีย

เพิ่มความพึงพอใจและความผูกพันของลูกคาใหอยูในระดับแนวหนา (Top Tier)

มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี และไดรับการประเมินผลจาก Regulator ในระดับดี (Good Rating)

สรางความผูกพันของพนักงานและเปนองคกรที่พนักงานเลือก (Employer of Choice) ในกลุม
ธุรกิจการเงิน

กลยุทธ (Strategy) ป 2553-2557
เพื่อบรรลุเปาหมายในการดําเนินงาน ธนาคารใชกลยุทธการใชเงินฝากเปนตัวนํา (Deposit-Led Strategy) เปนกล
ยุทธหลัก ธนาคารเชื่อวาปจจุบันลูกคายังไมไดรับบริการทางการเงินที่ตรงกับความตองการที่แทจริง ลูกคาตองปรับตัวเขา
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

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
1.
Deposit-Led Strategy
กลยุทธการใชเงินฝากเปนตัวนํา (Deposit-Led Strategy) เปนวิธีการที่จะทําใหธนาคาร
สามารถกาวไปสูการเปนผูนําในตลาดและสรางผลกําไรที่ยั่งยืน จากกลยุทธนี้ ธนาคารจะสราง
ความสัมพันธกับลูกคากลุมเปาหมายโดยผานทางผลิตภัณฑธุรกรรมเงินฝาก (Transactional deposit
account) ในกระบวนการนี้เอง ธนาคาร มีโอกาสที่จะเขาใจความตองการของลูกคาอยางแทจริงผาน
ทางธุรกรรมทีล่ ูกคาทําเปนประจํา ดังนั้นธนาคารจะสามารถเพิ่มระดับความสัมพันธกับลูกคาไดโดย
เสนอผลิตภัณฑทางการเงินที่มีมูลคาเพิ่มใหแกลูกคาอยางครบวงจรและตอบสนองความตองการตาม
ชวงชีวิตของลูกคาที่แตกตางกันไป ในขณะเดียวกันงบดุล สภาพคลองและความเสี่ยงจะตองมีการ
บริหารจัดการที่ดีเพื่อบรรลุเปาหมายในการสรางผลกําไรที่ยงั่ ยืน
2.
Service & Operational Excellence
เพื่อที่จะคงความสัมพันธที่ยั่งยืนกับกลุมลูกคาเปาหมาย
กลยุทธการใหบริการและการ
ดําเนินงานที่เปนเลิศ (Service & Operational Excellence) มีความสําคัญในการสรางความพึงพอใจ
ใหกับลูกคา และในขณะเดียวกันทําใหการบริหารจัดการตนทุนของธนาคารไดดีขึ้น โดยการจัดการ
ตนทุนไดดีจะทําใหธนาคารสามารถเสนอมูลคาเพิ่มใหแกลูกคา ผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
มากยิ่งขึ้น ธนาคารใหความสําคัญใน 3 ดานที่มีความสําคัญกับลูกคา คือ กระบวนการดําเนินงาน
พนักงานและชองทางการใหบริการ ธนาคารจะทําใหกระบวนการดําเนินงานที่มีความสําคัญกับลูกคา
มีความงาย สะดวกรวดเร็วและเชื่อถือได ลูกคาไดรับบริการจากพนักงานของธนาคารที่มีความรู
ความสามารถและใสใจในการใหบริการ นอกจากนี้ธนาคารจะใหบริการลูกคาผานทางชองทางการ
ใหบริการทางเลือกที่ดีที่สุดในตลาดและงายตอการเขาถึง อีกทั้งธนาคารจะทําใหสาขาและศูนยธุรกิจ
มีมากพอกับความตองการของลูกคาและตั้งอยูในบริเวณที่ใหความสะดวกกับกลุมลูกคาเปาหมาย
3.
Value-Added Financial Services
ดังที่ไดกลาวขางตน ธนาคารเชื่อวาปจจุบันลูกคายังไมไดรับผลิตภัณฑและบริการที่ตรงกับ
ความตองการจากธนาคารอื่นๆ ดังนั้น ธนาคารตั้งใจที่จะนําเสนอผลิตภัณฑทางการเงินทางเลือกที่
ตรงกับความตองการของลูกคาอยางแทจริงแตยังไมไดถูกใหบริการโดยธนาคารชั้นนําอื่นๆ Supply
chain solution เปนหนึ่งในบริการทางการเงินที่เพิ่มคุณคาและใหประโยชนอยางมากทั้งกับลูกคาและ
ธนาคาร ลูกคาจะสามารถบริหารจัดการกระแสเงินสดและงบดุลไดดีขึ้น ในขณะที่ ธนาคารสามารถ
เขาใจวงจรธุรกิจไดอยางครบถวน และสามารถเสนอบริการที่ราคาเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่
แทจริงของลูกคา
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4.

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

4.1

ลักษณะบริการ
การประกอบธุรกิจของธนาคาร
ธนาคารประกอบธุรกิจหลักโดยการใหบริการแกกลุมธุรกิจขนาดใหญ กลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ
กลุมธุรกิจรายยอย มีการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการตาง ๆ อยางครอบคลุมใหแกลูกคาในกลุมธุรกิจดังกลาว ธนาคารมี
ความมุงมั่นอยางตอเนื่องที่จะพัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่ใหมและล้ําสมัยเพื่อใหบริการแกลูกคาในทุกกลุมไดอยาง
ครบถ วน และนําเสนอผลิ ตภั ณฑ และบริ การตอลู กค านั้ นผ านทางหลายช องทาง ได แก เครื อข ายสาขาของธนาคารซึ่ ง
ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ชองทางอิเล็กทรอนิกส เชน ทีเอ็มบีไดเร็กท เอทีเอ็ม เปนตน
4.1.1

กลุมธุรกิจขนาดใหญ (Corporate 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 2552 ลูกคาในกลุมธุรกิจขนาดใหญของธนาคาร คิดเปน
รอยละ 50.2 ของยอดเงินใหสินเชื่อทั้งหมดของธนาคาร
การใหบริการทางการเงินหลักที่ธนาคารใหบริการแกลูกคาภายใตหลักการ Total Financial Solution มีดังนี้

สินเชื่อโครงการ (Project Finance) และสินเชื่อ Corporate Finance
ธนาคารให บริการสิน เชื่อ โครงการและสิ นเชื่ อ Corporate Finance กับบริษัทในทุ ก
อุตสาหกรรม ทั้งสกุลเงินบาท หรือสกุลเงินตางประเทศ ทั้งระยะกลางและระยะยาว มีทั้งอัตราดอกเบี้ย
คงที่และลอยตัว ตามสภาพธุรกิจ ความเสื่ยงและสภาวะตลาดในชวงนั้นๆ

เงินทุนหมุนเวียน
ธนาคารใหบริการสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนและสินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี ซึ่งโดยปกติจะมี
สินทรัพยหมุนเวียนเปนหลักประกันและมีการสอบทานการใหสินเชื่อแกลูกคาเปนประจําทุกป มีการคิด
ดอกเบี้ยเปนรายเดือน จากยอดหนี้คางชําระรายวัน และโดยทั่วไปเปนดอกเบี้ยในอัตราลอยตัว
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การออกหนังสือค้ําประกัน
ธนาคารใหบริการออกหนังสือค้ําประกัน และ Stand-by letters of credit ซึ่งวงเงินสามารถ
นํามาใชหมุนเวียนไดตลอดอายุของสินเชื่อ เพื่อวัตถุประสงคตางๆ เชน ค้ําประกันซองประมูล ค้าํ ประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาแทนผูกูสําหรับการทําหนาที่ตามสัญญา การขอยกเวนหรือผอนผันการชําระหนี้
ตามกฎหมาย ค้ําประกันการรับเงินลวงหนา การจายเงินค้ําประกันสัญญา เปนตน นอกจากนี้ ธนาคารยัง
ใหบริการออกหนังสือค้ําประกันเพื่อการออกสินคา (Shipping Guarantee) ในฐานะเปนสวนหนึ่งของ
บริการธุรกรรมระหวางประเทศ หนังสือค้ําประกันของธนาคารโดยทั่วไปจะมีอายุ 12 เดือน หรือสั้นกวา
บริการธุรกรรมระหวางประเทศ (Trade Finance)
หนึ่งในผลิตภัณฑของธนาคารที่มีการขยายตัวอยางมาก และยังเปนกลุมธุรกิจที่ธนาคารให
ความสําคัญ คือ การใหบริการธุรกรรมระหวางประเทศ ธนาคารใหบริการธุรกรรมระหวางประเทศแก
ลูกคาทั้งในสวนที่เปนกลุมธุรกิจขนาดใหญ และกลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยธนาคารได
จัดตั้งศูนยบริการธุรกรรมระหวางประเทศภายในเครือขายสาขาตาง ๆ ของธนาคาร โดยทั่วไปบริการ
ธุรกรรมระหวางประเทศเปนผลิตภัณฑมาตรฐานแตก็สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อใหตอบสนองตอความ
ตองการโดยเฉพาะของกลุมธุรกิจขนาดใหญได ทั้งนี้ ธนาคารไดใหบริการธุรกรรมระหวางประเทศแก
ลูกคาในหลายรูปแบบเพื่ออํานวยความสะดวกดานการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับการซื้อขายของบริษัทไทย
และบริษัทขามชาติ ซึ่งรวมถึงบริการดังตอไปนี้

เล็ตเตอรออฟเครดิต (Letters of Credit): ธนาคารไดใหบริการออกเล็ตเตอรออฟเครดิตเพื่อ
การซื้อสินคา เครื่องจักร และวัตถุดิบจากตางประเทศ และใหสินเชื่อเพื่อการดําเนินการ
ดังกลาวตามที่ตองการ

การใหสินเชื่อเพื่อการนําเขา (Trust Receipt Financing): ธนาคารใหบริการสินเชื่อระยะสั้น
(Bridging Loans) เพื่อประกอบการใหสินเชื่อเพื่อการนําเขาสําหรับธุรกรรมทางการคา
(รวมถึงการซื้อสินคาภายในประเทศและระหวางประเทศ) โดยลูกคาจะนําเงินที่ไดจากการ
ขายสินคานั้น ๆ มาชําระเงินกู

บริการออกหนังสือค้ําประกันเพื่อการออกสินคา (Shipping Guarantees): ธนาคารออก
หนังสือค้ําประกันเพื่อการออกสินคาเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับธุรกรรมประเภทการ
นําเขาสินคา ในกรณีที่ยังไมไดรับเอกสารสําคัญ

สินเชื่อเพื่อการสงออก (Packing Credit): ธนาคารใหบริการสินเชื่อเพื่อการสงออก เพื่อใช
เปนเงินทุนหมุนเวียนทั้งในชวงเวลากอนและภายหลังจากที่มีการสงออกสินคาแลว โดย
ลูกคาจะนําเงินที่ไดจากการขายสินคานั้น ๆ มาชําระเงินกู

การเรียกเก็บเงินตั๋วสินคาออก และการรับซื้อ/ซื้อลดตั๋วเงินคาสินคาออก (Export Bills for
Collection and Bill Purchased/Discounted): ธนาคารใหบริการเรียกเก็บเงินตั๋วสินคาออก
และขณะเดียวกันใหบริการรับซื้อ/ซื้อลดตั๋วเงินคาสินคาออกดวย

การซื้อลดตราสารการเงินที่ใชในการสงออกสินคา (Forfaiting): ธนาคารใหบริการการซื้อ
ลดตราสารการเงินที่ใชในการสงออกสินคา ภายใตเล็ตเตอรออฟเครดิต สินคาออก ซึ่งเปน
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รูปแบบหนึ่งของการใหสินเชื่อเงินสดจายลวงหนาแกผูสงออก โดยธนาคารจะรับซื้อลด
แบบไมมีสิทธิ์ไลเบี้ยสําหรับเงินที่จะไดรับชําระจากผูซื้อตางประเทศ

การประกันภัยเครดิตทางการคา (Trade Credit Insurance): ธนาคารไดทําความตกลงกับ
สถาบันประกันภัยการคาระหวางประเทศชั้นนําระดับโลก ที่จะเสนอบริการประกันภัย
เครดิตทางการคารวมกับการใหบริการสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแกลูกคาของธนาคาร

การดําเนินธุรกรรมทางการเงินผานทางระบบอินเทอรเน็ต (Internet Banking): ธนาคาร
ใหบริการธุรกรรมระหวางประเทศ ซึ่งรวมถึงการออกเล็ตเตอรออฟเครดิตแกลูกคาของ
ธนาคารผานระบบออนไลนทาง TMB BizDirect
ธนาคารยังมีแผนการที่จะเริ่มใหบริการสินเชื่อแฟคตอริ่ง (Factoring Service) โดยธนาคารจะ
รับซื้อลูกหนี้ของผูสงออก และโอนสิทธิการรับชําระเงินจากลูกหนี้ของผูสงออกมายังธนาคาร พรอมให
สินเชื่อเงินสดลวงหนาแกผูสงออก

การจัดการสินเชื่อรวม (Loan Syndication)
ธนาคารมีศักยภาพในการเปนผูจัดการการจัดและจําหนายสินเชื่อรวม เสนอทางออกทางการ
เงินที่เหมาะสมกับความตองการของลูกคาและเงื่อนไขของสถาบันการเงินอื่นที่เขารวม ธนาคารยัง
ใหบริการอยางครบวงจร โดยเปนตัวแทนสินเชื่อและหรือตัวแทนหลักประกัน (Facility/Security Agent)
ของกลุมเจาหนี้

การใหบริการตัวแทนและบริการธุรกิจหลักทรัพย
ธนาคารใหบริการตัวแทนและบริการธุรกิจหลักทรัพยแกผูออกตราสารหนี้ ผูออกตราสารทุน
หรือนักลงทุนสถาบัน ทั้งในประเทศและตางประเทศ การใหบริการรวมถึงการเปนผูแทนผูถือหุนกู นาย
ทะเบียน ตัวแทนชําระเงิน ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ผูรับฝากทรัพยสินของกองทุนสวนบุคคล
และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตัวแทนเก็บรักษาทรัพยสิน ผูปฏิบัติการจัดการกองทุน (Fund Administative)
นายทะเบียนสมาชิกกองทุน ตัวแทนชําระเงินกองทุนรวม และตัวแทนผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา
(Escrow Agent) และตัวแทนอื่น ๆ ตามที่ไดรับอนุญาตโดยหนวยงานทางการที่กํากับดูแล
4.1.2 กลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME Banking Group)
จากนโยบายที่ยึดลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer Centricity) ของธนาคาร ธนาคารไดมีการแบงกลุมลูกคา
(Segmentation) เพื่อศึกษาและทําความเขาใจความตองการของลูกคา ทําใหธนาคารไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินที่
หลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการและความมุงหวังของลูกคากลุมลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)
โดยเฉพาะไดดียิ่งขึ้น และเพื่อการบริการที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ธนาคารไดมีการจัดแบงลูกคาธุรกิจ SME
ออกเปน 2 กลุมยอย โดยพิจารณาจากยอดขายตอปเปนหลักดังนี้

ผูประกอบการขนาดกลาง (Medium Enterprise) มียอดขายตั้งแต 50 ลานบาท ถึง 500 ลานบาทตอป

ผูประกอบการขนาดยอม (Small Enterprise) มียอดขายนอยกวา 50 ลานบาทตอป
ณ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีลูกคาสินเชื่อ SME คิดเปนรอยละ 31.4 ของยอดเงินใหสินเชื่อทั้งหมดของ
ธนาคาร ธนาคารมีสํานักงานเขตลูกคาธุรกิจของธนาคาร จํานวน 50 แหง กระจายอยูในพื้นที่ศูนยกลางของธุรกิจใน
กรุ ง เทพ ปริ ม ณฑล และในต า งจั ง หวั ด ทั่ ว ทุ ก ภาค ของประเทศ โดยมี ผู จั ด การดู แ ลความสั ม พั น ธ ลู ก ค า (Relationship
Manager) รวมถึงผูชวยผูจัดการดูแลความสัมพันธลูกคา (Assistant Relationship Manager) จํานวนทั้งสิ้น 541 คน เพื่อดูแล
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และใหคําปรึกษาในเรื่องสินเชื่อธุรกิจและบริการทางดานการเงินใหกับลูกคา SME ไดอยางทั่วถึง ปจจุบันธนาคารอยู
ระหวางการปรับโครงสรางแบงความรับผิดชอบระหวางทั้งลูกคา 2 กลุมยอย คือ กลุมผูประกอบการขนาดกลาง (Medium
Enterprise) และกลุมผูประกอบการขนาดยอม (Small Enterprise) เพื่อใหสามารถบริการตอบสนองความตองการของ
ลูกคาทั้งสองกลุมไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในป 2553 นี้ ธนาคารมีเปาหมายในการมุงขยายฐานทางธุรกิจ โดยเนน
การเพิ่มลูกคารายใหมและการเพิ่มมูลคาธุรกิจกับลูกคารายเกาในกลุมอุตสาหกรรมที่เปนเปาหมายหลัก
ธนาคารไดทําการศึกษาและวิเคราะหเชิงลึกถึงพฤติกรรมของลูกคา SME ในแตละกลุม ทําใหเขาใจถึงปญหา
และความตองการที่แทจริงของลูกคา พบวา ลูกคา SME จํานวนมากมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณเศรษฐกิจที่คาดการณ
ไดยากจึงใหความสําคัญกับการควบคุมคาใชจายในการดําเนินธุรกิจและตองการมีวงเงินสินเชื่อเพิ่มขึ้นเพื่อเสริมสภาพ
คลองและเผื่อสํารองใชในภาวะฉุกเฉิน ในขณะเดียวกัน ลูกคายังมีขอจํากัดในเรื่องของหลักทรัพยเพื่อค้ําประกันในการขอ
สินเชื่อเพิ่มกับสถาบันการเงิน ซึ่งในป 2552 ที่ผานมา ธนาคารไดพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินและสินเชื่อตาง ๆ รวมถึง
แผนการสงเสริมการตลาดที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการดังกลาวของลูกคา SME ไดอยางครบครัน

บัญชีธุรกิจ ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี (TMB SME Business Account) เปนบัญชีกระแสรายวันที่ใหดอกเบี้ย
ตามยอดเงินคงเหลือทุกวัน และคิดคาใชจายเหมาจายสําหรับธุรกรรมการรับจายเงินกับคูคาผาน
เคานเตอรธนาคารเปนหลัก โดยผลิตภัณฑนี้สามารถตอบโจทยลูกคา SME ซึ่งสวนใหญทําธุรกรรม
ผานทางชองทางสาขา และตองการควบคุมคาใชจายเกี่ยวกับคาธรรมเนียมธนาคาร

สินเชื่อ 3 เทา (TMB SME 3 Times Credit) เปนสินเชื่อที่มีวัตถุประสงคเพื่อใชในการขยายธุรกิจ ทั้ง
เพิ่มเงินทุนหมุนเวียน และลงทุนในสินทรัพยถาวร โดยธนาคารอนุมัติวงเงินสินเชื่อสูงสุด 3 เทาของ
หลักประกันเชนเดียวกัน เพื่อชวยแกปญหาการมีหลักทรัพยค้ําประกันไมเพียงพอใหกับลูกคาได

สินเชื่อ 3 เทาดวน (TMB SME 3 Times Express Credit) เปนสินเชื่อที่มีวัตถุประสงคเพื่อใชในการ
ขยายธุรกิจ ทั้งเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน และ ลงทุนในสินทรัพยถาวร เหมาะสําหรับลูกคา SME ที่
ต อ งการวงเงิ น สิ น เชื่ อ ไม เ กิ น 20 ล า นบาท โดยธนาคารอนุ มั ติ ว งเงิ น สิ น เชื่ อ สู ง สุ ด 3 เท า ของ
หลักประกันและสามารถนําเงินเขาบัญชีลูกคาเพื่อเบิกใชไดภายใน 15 วันทําการ (นับจากวันที่เอกสาร
การขอสินเชื่อครบถวน)

สินเชื่อเพื่อผูซื้อ (O/D For Buyer) เปนวงเงินกูเบิกเงินเกินบัญชีที่เพิ่มสภาพคลองใหลูกคากลุม SME
ผูประกอบการขนาดกลาง เพื่อใชในการซื้อวัตถุดิบ สินคา หรืออื่น ๆ จากผูขายที่ไดอนุมัติตาม
หลักเกณฑของธนาคาร โดยธนาคารอนุมัติเงินกูทั้งสวนเพิ่มเติมและสินเชื่อใหมสูงสุด 3 เทาของ
หลักประกัน ทําใหลูกคาสามารถมีเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตและขายสินคาไดมากขึ้น

สินเชื่อซัพพลาย เชน ไฟแนนซิ่ง (Supply Chain Financing) เปนสินเชื่อที่สนับสนุนผูซื้อ-ผูขาย
SME ที่เปนคูคาของลูกคาธุรกิจขนาดใหญของธนาคาร โดยธนาคารพิจารณาอนุมัติวงเงินใหเพียงพอ
กับยอดการซื้อขายระหวางกันและใหเบิกเงินตามจํานวนการซื้อขายจริง โดยผานระบบการสั่งซื้อ และ
การเบิกใชวงเงินสินเชื่อออนไลน
พรอมกันนี้ ธนาคารไดปรับปรุงกระบวนการทํางานภายในธนาคารใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อใหสามารถ
อนุมัติสินเชื่อและระยะเวลาที่ลูกคาสามารถรับเงินสินเชื่อไดรวดเร็วยิง่ ขึ้นและมีคุณภาพการใหบริการลูกคาที่ดีขึ้น โดยผล
ตอบรับของลูกคา SME ตอผลิตภัณฑตาง ๆ ดังกลาวขางตนเปนไปไดดวยดี มีลูกคาใหความสนใจสมัครใชบริการและขอ
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สินเชื่อเปนที่นาพอใจของทางธนาคาร อีกทั้ง การอนุมัติสินเชื่อที่ผานมายังเปนไปตามมาตรฐานนโยบายการใหสินเชื่อของ
ทางธนาคารทุกประการ
ในสวนของการประชาสัมพันธและการตลาด ธนาคารไดเริ่มทําการตลาดในหลากหลายรูปแบบไปยังลูกคา SME
โดยตรง เพื่อมุง สรางความตระหนักในแบรนด (Brand Awareness) และเสริมสรางภาพลักษณใหมของธนาคารทั้งในเรื่อง
ผลิตภัณฑและบริการที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่องและการเขาถึงลูกคา SME

การโฆษณาทางโทรทัศ น วิ ท ยุ หนัง สื อพิ ม พ (Mass Communication) ธนาคารได มีก าร
ประชาสัมพันธในเรื่องผลิตภัณฑใหมๆ รวมถึงความคืบหนาและการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง ของ
ธนาคารตางๆ อยางตอเนื่องมาตลอดทั้งป เพื่อทําใหลูกคา SME ตระหนักถึงภาพลักษณใหมของ
ธนาคารมากขึ้ น โดยธนาคารได มี ก ารออกสื่ อ โฆษณาประชาสั ม พั น ธ ผ า นทางโทรทั ศ น วิ ท ยุ
หนังสือพิมพ นิตยสาร จดหมายประชาสัมพันธ และอื่นๆ ซึ่งกระแสตอบรับจากลูกคาเปนไปใน
แนวทางที่ดีและลูกคาแสดงความสนใจในการสมัครใชผลิตภัณฑและบริการมากขึ้น

การประชาสัมพันธและการทําตลาดทองถิ่น ( Local Marketing) เปนการจัดกิจกรรมทางการตลาดไป
ตามท อ งถิ่ น ต า งๆ โดยมี ทั้ ง กิ จ กรรมที่ ท างธนาคารจั ด ขึ้ น เองและกิ จ กรรมที่ ไ ด มี ก ารร ว มมื อ กั บ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ,
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกิจกรรมที่จัดเปนการจัดทําสัมนาในรูปแบบใหม ภายใตโครงการชื่อ
“เอสเอ็มอี บิสสิเนส ทอลค” ในลักษณะของการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร (workshop) โดยธนาคารเชือ่ วา
สภาพเศรษฐกิจภูมิภาค ความตองการและพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑและบริการของลูกคาในแตละ
ทองถิ่นมีรายละเอียดที่แตกตางกัน และเพื่อใหลูกคาในภูมิภาคมีโอกาสไดรับรูขาวสารและความรูที่
เปนประโยชนในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งผลจากกิจกรรมดังกลาวลูกคาใหการตอบรับและสนใจเขารวม
กิจกรรมตางๆ เปนอยางดี จึงสะทอนถึงลูทางในการพัฒนาความสัมพันธกับลูกคาและโอกาสทาง
ธุรกิจของธนาคารที่มากขึ้นดวย
4.1.3 กลุมธุรกิจรายยอย ( Retail Banking Group)
ธนาคารไดกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธเพื่อกาวสูการเปนธนาคารพาณิชยไทยชั้นนํา และปรับเปลี่ยนองคกรให
สอดคลองกับกลยุทธ “การยึดลูกคาเปนศูนยกลาง” (Customer Centricity the TMB Way) ในสวนของกลุมธุรกิจรายยอย
ธนาคารไดนําเสนอผลิตภัณฑเกี่ยวกับเงินฝากและผลิตภัณฑทางการเงินเพื่อลูกคารายยอยในหลายรูปแบบ อาทิ สินเชื่อ
เพื่อที่อยูอาศัย สินเชื่อสวนบุคคล สินเชื่อประเภทสวัสดิการ และสินเชื่อบัตรเครดิต ผานเครือขายสาขาของธนาคาร 483 แหง
และตูเอทีเอ็มจํานวน 2,271 เครื่อง ทั่ว ธนาคารไดพัฒนาโครงการ Branch Transformation เปนการขยายชองทางบริการ
ยกระดับการใหบริการและประสิทธิภาพการทํางาน และพัฒนาและฝกอบรมบุคลากร แมวาในปที่ผานมา ภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศจะชะลอตัวลง ธนาคารก็ยังเพิ่มเติมการใหบริการลูกคาอยางตอเนื่อง ขยายเครือขายสาขาและเพิ่มชองทาง
ใหบริการใหลูกคาสะดวกมากยิ่งขึ้น 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
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สินเชื่อรายยอย (Consumer Credit)
ธนาคารนําเสนอผลิตภัณฑประเภทสินเชื่อรายยอยหลายประเภท เชน สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อบัตรเครดิต และผลิตภัณฑสินเชื่อประเภทอื่น ๆ สินเชื่อรายยอยของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คิดเปน
อัตราสวนรอยละ 18.4 ของยอดเงินใหสินเชื่อทั้งหมดของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารใหบริการสินเชื่อเหลานี้แกลูกคาโดยตรง
ผานสาขาของธนาคาร และไดพัฒนาผลิตภัณฑสินเชื่อประเภทมีหลักประกัน (Secured Loan) สําหรับสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
กลยุทธที่ธนาคารเลือกใชเพื่อตอบสนองทุกความตองการของคนที่ฝนอยากจะมีบานคือ เสนออัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับ
ความตองการของลูกคา ระยะเวลาผอนชําระที่ขยายใหยาวนาน การพัฒนาการใหบริการที่รวดเร็ว รวมไปถึงการเพิ่ม
จํานวนพนักงานขาย และการมอบสิทธิพิเศษเมื่อมีการอนุมัติและเบิกใชวงเงินสินเชื่อ นอกจากนี้ ธนาคารยังเดินหนาตอไป
เพื่อหาวิธีที่จะตอบสนองทุกความตองการของลูกคา
การคิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยูอาศัยของธนาคารทหารไทยนั้น เปนการเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษแบงตาม
ประเภทสินเชื่อบาน คือ สินเชื่อบานผอนสบายสําหรับโครงการทั่วไป สินเชื่อบานพรีเมียรสําหรับลูกคาที่ซื้อที่อยูอาศัยจาก
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและลูกคาที่ซื้อจากโครงการที่ธนาคารสนับสนุน นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยยังแบง
ตามประเภทหลักทรัพยในกรณีซื้อบานพรอมที่ดิน หรือหองชุดคอนโดมีเนียม
นอกจากความโดดเดนในแตละชนิดของสินเชื่อ เพื่อใหโดนใจลูกคาทุกระดับแลว ธนาคารยังมีจุดเดนอยูที่การจูง
ใจลูกคาใหเขารับบริการสินเชื่อที่อยูอาศัยจากทีมขายสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถตอบรับและใหขอมูลแกลูกคาได
อยางรวดเร็ว ตั้งแตเรื่องของอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่แบงตามกลุมลูกคาเปาหมายอยางชัดเจน การใหบริการถึงที่เพื่อรับ
เอกสาร จนถึงการประเมินและการวิเคราะหสินเชื่อที่รวดเร็ว เพื่อผลอนุมัติที่ทันใจในลักษณะ One Stop Service
ดังนั้น เมื่อลูกคาใชบริการกับธนาคารแลว ลูกคาไมเพียงจะไดสินเชื่อบานอยางเดียวเทานั้น แตธนาคารยังทํา
หนาที่เปน One Stop Financial Solution ใหอีกดวย กลาวคือ เพียงแคมีบัญชีสินเชื่อ ลูกคาก็สามารถเปดบัญชีออมทรัพยกับ
ธนาคาร ซึ่งจะไดอัตราดอกเบี้ยที่สูงกวาปกติ และเมื่อใชบริการ Direct Debit หรือ บริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชําระคา
สาธารณูปโภคและคาสาธารณูปการตาง ๆ เชน คาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท ก็จะไดดอกเบี้ยที่สูงกวาเงินฝากออมทรัพย
ธรรมดาอีกดวย
ธนาคารไดพัฒนาผลิตภัณฑสินเชื่อสวนบุคคลประเภทไมมีหลักประกัน (Unsecured Loan) ไดแก TMB Ready
Cash, TMB Cash-2-Go และ TMB Balance Transfer และทําโปรแกรมสงเสริมการขายอยางสม่ําเสมอ เพื่อขยายฐานลูกคา
รายใหมและรักษาฐานลูกคารายเดิม และเพิ่มยอดสินเชื่อใหแกธนาคาร สําหรับลูกคาที่มีการผอนชําระดี ธนาคารจะมีการ
เพิ่มวงเงินสินเชื่อใหธนาคารมีการนําเสนอผลิตภัณฑสินเชื่อสวัสดิการใหแกลูกคาที่เปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ ขาราชการ
และพนักงานบริษัทเอกชนที่ใชบริการจายเงินเดือนผานธนาคารดวย นอกจากนี้ ธนาคารไดใหบริการบัตรเครดิต และบัตร
เดบิตระหวางประเทศ โดยรวมมือกับ Visa และ Master Card และไดมีการออกบัตรเครดิตใหแกลูกคาระดับกลางที่มี
รายไดสูง (บัตรเครดิต FIT Platinum Card) บัตรเครดิตสําหรับกลุมขาราชการทหารชั้นผูใหญ (บัตรเครดิต TMB Top Brass
Card) และหนวยราชการ (บัตรเครดิต TMB G Card) เพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางองคกรภาครัฐและบุคคลภายนอกกับ
ธนาคาร ซึ่งจะชวยเสริมสรางความภักดี (Loyalty) ในบัตรเครดิตของธนาคาร

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จากการใหบริการรายยอย
ภายหลั ง จากการควบรวมกิจ การและการเปน สว นหนึ่ง ของกระบวนการปรับเปลี่ ย นองคก รเปน ธนาคารที่
ใหบริการครบวงจร (Universal Bank) ธนาคารไดมุงเนนในบริการที่มีรายไดจากคาธรรมเนียมในการใหบริการแกลูกคา
รายยอย ทั้งนี้ รายไดประเภทคาธรรมเนียมที่มาจากธุรกรรมในกลุมธุรกิจรายยอย ไดแก ธุรกรรมจากบริการเอทีเอ็ม
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บัตรเครดิต คาบริการจากธุรกรรมการฝากเงิน คาบริการจากการรับชําระคาสาธารณูปโภค เพิ่มรายไดคาธรรมเนียมจากการ
ใหบริการเครื่องรูดบัตรอัตโนมัติ (EDC) รวมถึงผลิตภัณฑดังที่จะไดกลาวตอไป โดยธนาคารเชื่อวาจะสามารถใชประโยชน
จากฐานลูกคาที่มีอยูเพื่อเพิ่มรายไดประเภทคาธรรมเนียมจากลูกคารายยอยไดอยางตอเนื่องในอนาคต นอกจากนี้ ธนาคาร
ยังเชื่อมั่นวา จะสามารถขยายหรือปรับปรุงฐานลูกคาเพื่อเพิ่มรายไดประเภทคาธรรมเนียมจากลูกคาในกลุมธุรกิจรายยอยนี้
4.1.4 เงินฝาก
ผลิตภัณฑประเภทเงินฝากของธนาคาร ประกอบดวยผลิตภัณฑ ดังตอไปนี้ :

บัญชีเงินฝากออมทรัพย (Savings Accounts) เปนบัญชีเงินฝากประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม โดยอัตราดอกเบี้ยจะ
คิ ด ในอั ต ราคงที่ ซึ่ ง เปลี่ ย นแปลงได ต ามอั ต ราประกาศของธนาคาร ลู ก ค า สามารถถอนเงิ น คื น ได ผ า นทาง
บัตรเดบิต บัตรเอทีเอ็ม และสมุดคูฝาก ทั้งนี้ลูกคายังสามารถทํารายการโอนเงิน และชําระคาสินคา/บริการ ตาง
ๆ ทางบัญชีผานชองทางอิเล็กทรอนิกส ของธนาคารอีกดวย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Current Accounts) เปนการฝากเงินที่ลูกคาสามารถถอนเงินผานทางเช็ค และบัตร
เอทีเอ็ม ทั้งนี้ลูกคายังสามารถทํารายการโอนเงิน และชําระคาสินคา/บริการตาง ๆ ทางบัญชีผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกส ของธนาคารอีกดวย อยางไรก็ตาม ธนาคารอาจใหดอกเบี้ยในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันสําหรับ
ลูกคาที่มีเงินฝากจํานวนมาก

บัญชีเงินฝากประจํา (Time Deposits) เปนการฝากเงินในจํานวนที่ตามระยะเวลาที่กําหนด โดยลูกคาจะไดรับ
ดอกเบี้ยในอัตราประกาศของธนาคาร และอาจจะถอนเงินไดกอนกําหนด แตจะไดดอกเบี้ยในอัตราที่ประกาศใช
ระยะเวลาการฝากเงินมีตั้งแต 7 วัน ถึง 60 เดือน
ในป 2552 ตามทิศทางของธนาคารซึ่งถือลูกคาเปนศูนยกลาง ธนาคารยังนําเสนอผลิตภัณฑที่ตอบสนองความ
ตองการของลูกคา ไดแก ผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยพรอมขอเสนอการทํารายการทางการเงินฟรีผานชองอิเล็กทรอนิกส
ภายใตชื่อผลิตภัณฑ บัญชีเงินฝากออมทรัพย “No Fee” ผลิตภัณฑเงินฝากประจําที่เพิ่มความคลองตัวโดยไมมีคาปรับใน
การถอนกอนครบกําหนด ภายใตชื่อผลิตภัณฑ บัญชีเงินฝากประจํา “TMB Up&Up” อีกทั้งทางธนาคารยังไดมีการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการเปดบัญชีเงินฝาก ตลอดจนลดขั้นตอนการทํารายการทางบัญชีของลูกคาผานชองทางสาขาของ
ธนาคารภายใตชื่อโครงการ “TMB Delight Service” เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใหบริการแกลูกคาอีกดวย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม2552 ธนาคาร มียอดเงินฝากรวม (เฉพาะธนาคาร) ทั้งสิ้นประมาณ 407,949 ลานบาท ซึ่ง
เปนบัญชีเงินฝากประจํารอยละ 50.5 บัญชีเงินฝากออมทรัพยรอยละ 39.0 และบัญชีเงินฝากกระแสรายวันรอยละ 10.5
ธนาคารมีแผนการเพิ่มจํานวนบัญชีเงินฝากออมทรัพย และเงินฝากกระแสรายวันโดยเสนอผลิตภัณฑใหมๆ ที่มีคุณสมบัติ
แตกตางจากผลิตภัณฑเงินฝากที่มีเสนออยูปจจุบัน และตรงตามความตองการของลูกคา เพื่อขยายฐานลูกคาเงินฝากอยาง
ตอเนื่อง
4.1.5 ชองทางการจัดจําหนาย (Distribution Network)
ธนาคารมีชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑและบริการที่หลากหลาย โดยผานเครือขายสาขาของธนาคาร ทางตู
เอทีเอ็ม โทรศัพท และอินเทอรเน็ต

สาขาในประเทศ
ธนาคารใชสาขาของธนาคารเปนชองทางหลักในการเสนอขายผลิตภัณฑและใหบริการทางการเงินแกลูกคาราย
ยอยทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคาร มีเครือขายสาขาจํานวน 483 แหงทั่วประเทศ ธนาคารไดทําการศึกษา
ปจจัยเกี่ยวกับประชากรศาสตรในบริเวณที่มีแนวโนมทางธุรกิจเพื่อประเมินความเปนไปไดในทางธุรกิจของธนาคารกอนที่
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จะมี ก ารเป ด สาขา โดยธนาคารมี ก ารตรวจสอบสาขาต า ง ๆ ที่ มี อ ยู ใ นป จ จุ บั น อย า งสม่ํ า เสมอ และป ด สาขาที่ มี ผ ล
ประกอบการที่ไมเปนไปตามเปาหมายและไมคุมคาในการดําเนินธุรกิจ
ในป 2552 ธนาคารไดดําเนินการปด 7 สาขา ไดแก
- สาขาแฟรี่พลาซา ขอนแกน
- สาขาเกาะลันตา
- สาขากนกเพชร กาญจนบุรี
- สาขาถนนรามอินทรา กม.6
- สาขาทาอากาศยานดอนเมือง
- สาขาเจ.เจ.มอลล จตุจักร
- สาขาโฮมเวิรค พัทยา
ธนาคารเปดสาขาใหมเพิ่มในพื้นที่ที่มีศักยภาพ รวม 20 สาขาไดแก
- สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจงวัฒนะ
- สาขาศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร บี)
- สาขาซีคอน สแควร
- สาขาเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
- สาขาเทสโก โลตัส แหลมฉบัง
- สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช
- สาขาจามจุรี สแควร
- สาขาเทสโก โลตัส ศรีนครินทร
- สาขาจังซีลอน ภูเก็ต
- สาขาสยามพารากอน
- สาขาโรบินสัน ศรีราชา
- สาขาโรบินสัน จันทบุรี
- สาขาแหลมทองพลาซา ระยอง
- สาขาพันธุทิพยพลาซา งามวงศวาน
- สาขาคารฟูร อุดรธานี
- สาขาคารฟูร ลําลูกกา คลอง 4
- สาขาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแกน
- สาขาโฮมเวิรค เพชรเกษม
- สาขาตลาดถนอมมิตร วัชรพล
- สาขาคารฟูร ลพบุรี
การเปดสาขาใหม เพื่อใหบริการลูกคาในกลุมธุรกิจรายยอยและกลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม นอกจากนี้
ธนาคารยั ง มีแ ผนที่ จ ะเป ด สาขาใหม เ พิ่ม ขึ้ น โดยเกณฑ ก ารพิ จ ารณาการเป ด สาขาใหม จะเป ด เปน สาขาเต็ ม รูป แบบที่
ใหบริการในพื้นที่ที่สะดวกตอการเขาถึงของลูกคา เชน ในหางสรรพสินคา เปดใหบริการทุกวันไมมีวันหยุด เพื่อใหบริการ
อยางเต็มประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางทั่วถึง
ธนาคารไดปรับปรุงรูปแบบสาขาใหมีความทันสมัย โปรงใส สะอาด สวยงาม และพัฒนาเครื่องมือในการอํานวย
ความสะดวกใหแกลูกคา พรอมมีบริการธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบใหม เปนบริการที่จะชวยเพิ่มความสะดวกสบายใน
การทําธุรกรรม ทั้งการฝาก ถอน หรือโอนเงินสด รวมถึงการเปดบัญชีใหม ใชเพียงบัตรประชาชนในการปอนขอมูลลูกคา
ธนาคารเรงที่จะเสริมสรางความสามารถของพนักงานเพื่อใหมีความพรอมในการใหบริการอยางครบวงจร ใหแก
ทุกสาขาของธนาคาร โดยการฝกอบรมพนักงานและการพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อที่ลูกคาของธนาคารจะไดรับคําแนะนําและ
ผลิตภัณฑที่ทันสมัย รวมถึงการใหบริการที่แตกตางจากเดิมเพื่อสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 สาขาตางๆ ของธนาคาร กระจายไปตามภูมิภาคตาง ๆ ตามที่ปรากฏในตาราง
ดังตอไปนี้
ภาค
จํานวนสาขา(1)
รอยละของทั้งหมด
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
223
46
ภาคกลาง
47
10
ภาคตะวันออก
51
11
ภาคเหนือ
53
11
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จํานวนสาขา(1)
50
59
483

ภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใตและภาคตะวันตก
รวม
(1)

รอยละของทั้งหมด
10
12
100

จํานวนสาขาตาง ๆ ไมรวมสาขาของธนาคาร ในตางประเทศจํานวน 3 แหง

สาขาในตางประเทศ
ธนาคารมีสาขาในตางประเทศจํ านวน 3 แห ง คือ สาขาหมูเ กาะเคย แมน สาขาฮ องกง และสาขานครหลวง
เวียงจันทน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาขาในหมูเกาะเคยแมน จดทะเบียนเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2537 ตามหมวด IX ของกฎหมายบริษัทของหมู
เกาะเคยแมน (แกไขเพิ่มเติมในป 2550) ธนาคารดําเนินกิจการสาขาโดยไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจธนาคารประเภท
บี ตามกฎหมายวาดวยธนาคารและบริษัททรัสตของหมูเกาะเคยแมน (แกไขป 2550 และเพิ่มเติมในป 2552) ซึ่งใบอนุญาต
ดังกลาวอนุญาตใหสาขาประกอบธุรกิจกับผูรับใบอนุญาตรายอื่น ๆ และบริษัทที่จดทะเบียนในตางประเทศได แตไม
สามารถประกอบธุรกิจในหมูเกาะเคยแมนกับประชาชนทั่วไปหรือผูอยูอาศัยในหมูเกาะเคยแมนได 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 ทั้ง นี้ การดําเนิน กิจการของสาขาอยูภ ายใตการกํ ากับ ดูแลของธนาคารแหง สาธารณรั ฐประชาธิป ไตย
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 31ธันวาคม 2552 ธนาคารมีสํานักงานเขตลูกคาธุรกิจ จํานวน 50 แหง กระจายอยูในพื้นที่ศูนยกลางของ
ธุรกิจในกรุงเทพ ปริมณฑล และในตางจังหวัดทั่วทุกภาค ของประเทศโดยมีผูจัดการดูแลความสัมพันธลูกคา (Relationship
Manager) ผูชวยผูจัดการดูแลความสัมพันธลูกคา (Assistant Relationship Manager) และเจาหนาที่สนับสนุนการขายและ
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บริการ(Sale & Service Support Officer) เพื่อใหคําปรึกษาและบริการในเรื่องสินเชื่อธุรกิจและบริการทางดานการเงิน
ใหกับลูกคา SME ไดอยางทั่วถึง
โดยปจจุบันธนาคารอยูระหวางการปรับปรุงโครงสรางความรับผิดชอบของสํานักงานเขตลูกคาธุรกิจระหวาง
ลูกคา 2กลุม คือ กลุมลูกคาผูประกอบการขนาดกลาง (Medium Enterprise) และกลุมลูกคาผูประกอบการขนาดยอม
(Small Enterprise) เพื่อสามารถใหบริการที่ตอบสนองความตองการของลูกคาทั้งสองกลุมไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สํานักงานแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ธนาคารใหบริการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศผานทางสํานักงานแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ โดยมี
นักทองเที่ยวชาวตางชาติและผูที่จะเดินทางไปยังตางประเทศเปนกลุมเปาหมายหลัก ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ธนาคารมีสํานักงานแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศทั้งสิ้นจํานวน 103 แหงทั่วประเทศ (รวมรถใหบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศเคลื่อนที่) โดยเปนอันดับที่สองในตลาด ทั้งนี้ สํานักงานแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศจํานวน 19 แหง ตั้งอยู
ภายในอาคารผูโดยสารของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งธนาคารเปนเพียงหนึ่งในสองของธนาคารที่ไดรับอนุญาตใหบริการ
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ ธนาคารมีประสบการณทางดานธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศมาเปนเวลายาวนาน และเปนธนาคารแรกที่ใหบริการนี้ในทาอากาศยานดอนเมือง
รถใหบริการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเคลื่อนที่ของธนาคารเปนหนวยเคลื่อนที่ ซึ่งใหบริการแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศในเขตกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด

ศูนยธุรกิจตางประเทศ (Trade Finance Centers)
เพื่อมุงเนนถึงความตองการของลูกคาเปนหลัก ธนาคารมีกลยุทธเพื่อสรางความแตกตางดานการใหบริการ ให
ความสําคัญกับการเติบโตอยางมีคุณภาพพรอมกับสรางรากฐานความสัมพันธกับลูกคา โดยจะดําเนินการปรับเปลี่ยน
รูปแบบและขยายการใหบริการของศูนยธุรกิจตางประเทศ ใหเปนศูนยธุรกิจที่ครบวงจร มอบบริการที่หลากหลาย
ครอบคลุมทุกพื้นที่ธุรกิจที่สําคัญ และนําเสนอผลิตภัณฑดานธุรกรรมทางการเงินประเภทตาง ๆ เพิ่มความสามารถในกับ
การรองรับและใหบริการลูกคาที่เพิ่มมากขึ้น สอดคองกับธุรกิจที่กําลังขยายการเติบโตและสอดรับกับแผนกลยุทธการ
ดําเนินงานของธนาคารในป 2553

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส (Electronic Banking)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีตูเอทีเอ็มใหบริการจํานวน 2,257 เครื่องทั่วประเทศ ตูเอทีเอ็มเหลานี้ตั้งอยูใน
ทําเลที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร โดยใชเกณฑในการจัดกลุมความชอบและพฤติกรรมของลูกคาตามผลการวิจัยทาง
การตลาด นอกจากธนาคารจะใหบริการแกผูถือบัตรของธนาคารเองแลว ตูเอทีเอ็มของธนาคารยังใหบริการทางธุรกรรมแก
ผูถือบัตร Visa, Visa Electron, Plus, MasterCard, Cirrus, Maestro, JCB และ China Union Pay ดวย
ทั้งนี้ ธนาคารไดทําความตกลงในเรื่องการใชบริการตูเอทีเอ็มรวมกันกับธนาคารอื่น ซึ่งทําใหลูกคาของธนาคาร
ทหารไทยสามารถใชบัญชีของตนเองที่อยูกับธนาคาร ผานเครือขายเอทีเอ็มของธนาคารอื่น ๆ นอกเหนือจากเครือขายของ
ธนาคารเอง ในทํานองเดียวกัน ลูกคาของธนาคารตาง ๆ เหลานี้ ก็สามารถใชบริการธนาคารของตนผานทางเครือขาย
เอทีเอ็มของธนาคารทหารไทยไดเชนกัน
ในป 2552 ธนาคารไดขยายขอบเขตการใหบริการแบบ Self-Service ไดแก การโอนเงินระหวางธนาคาร(ORFT)
และการชําระคาบริการ/สินคา ดวยเงินสดผานบริการเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ(ADM) นอกเหนือจากนี้ ธนาคารยังไดมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบหนาจอใหม รวมทั้งไดเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการรักษาความปลอดภัย ดวยการติดตั้งอุปกรณ
ปองกันการจารกรรม และกลองวงจรปด ใหกับเครื่อง ATM และADM ทุกตัวที่อยูภายใตการดูแลของธนาคารทหารไทย
สวนที่ 1 หนา 37

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ในป 2553 นี้ ธนาคารมีแผนที่จะผนึกความแข็งแกรงของเครือขายเครื่องเอทีเอ็ม ดวยการยายตําแหนงเครื่อง
เอทีเอ็ม ไปตั้งในตําแหนงที่มีความเหมาะสมในสภาพทําเลและจุดยุทธศาสตรมากกวาเดิม รวมถึงปรับปรุงรูปลักษณเครื่อง
เอทีเอ็มและภูมิทัศนของตําแหนงที่ติดตั้งเครื่อง ทั้งยังมีแผนที่จะเพิ่มจุดการใหบริการรับฝากเงินสดที่สาขาและนอกสาขา

บริการ Merchant Services
ในสวนธุรกิจการใหบริการ Merchant Services ของธนาคาร ธนาคารไดใหบริการธุรกรรมการขายตามจุดแก
ลูกคาของธนาคาร

บริการทางอินเทอรเน็ต
ธนาคารมีการใหบริการอินเทอรเน็ตแบงคกิ้ง โดยผานเว็บไซต www.tmbdirect.com ในเดือนพฤศจิกายน2552
ธนาคารไดมีการปรับเปลี่ยนรูปโฉมเพื่อใหเว็บไซตดูสวยสะอาดตา และจัดระเบียบการใชงานของ อินเทอรเน็ตแบงคกิ้ง
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ทั้งนี้ ธนาคารมีเปาหมายที่จะพัฒนาขีดความสามารถโดยการเพิ่มบริการใหม ๆ
ควบคูกับการเพิ่มความปลอดภัยในการใหบริการเหลานี้อยางตอเนื่องในอนาคตเพื่อรองรับการใชงานของลูกคาไดเพิ่มมาก
ขึ้น
ลูกคาไดใชบริการทางธนาคารผานบริการทางอินเทอรเน็ตอยางหลากหลาย รวมทั้งสามารถสอบถามยอดเงิน
คงเหลือ โอนเงิน ระงับการจายเช็ค ชําระคาบริการ โอนเงินใหแกบุคคลภายนอก โอนเงินตางธนาคาร ตลอดจนกําหนดตั้ง
การโอนเงินลวงหนา โดยการใชบริการ TMB Internet Banking อนึ่ง บริการทางอินเทอรเน็ตของธนาคารเปดใหบริการ
ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และใชระดับมาตรฐานทางเทคโนโลยีสูงและมีความปลอดภัยในระดับสากล ทั้งนี้ ธนาคารมุงหมาย
ที่จะเสริมสรางความปลอดภัยใหกับระบบเพื่อผูใชงาน โดยมีการลงทุนเพื่อติดตั้งระบบความปลอดภัยแบบตรวจสอบ
ตัวตนผูเขาใชงานสองชั้น (Two Factor Authentication System) และปรับเสริมรูปแบบการใชงานของระบบอินเทอรเน็ต
เพื่อใหบริการตอลูกคาไดมีประสิทธิภาพรวดเร็ว ภายใตระบบที่มีความมั่นคงสูง

บริการทางโทรศัพทมือถือ (Mobile Banking)
ธนาคารมีการเพิ่มชองทางการใหบริการใหลูกคาสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยเปดใหบริการผานทางโทรศัพท ภายใต
ชื่อ TMB M-Banking ซึ่งเปนบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือสําหรับลูกคาบุคคลทั่วไป โดยธนาคารได
พัฒนาขึ้น เพื่อใหเหมาะสมกับการใชงานผานโทรศัพทมือถือ โดยใชเทคโนโลยีดาน Internet ผานโทรศัพทมือถือ เพื่อเปน
การเปดชองทางใหมของการทําธุรกรรม และอํานวยความสะดวกรวดเร็วในการใชบริการตาง ๆ ของธนาคาร เชน การ
สอบถามยอดคงเหลือ โอนเงิน ชําระคาสินคาและบริการ ทํารายการโอนเงินไปตางธนาคารไดแบบทันที (Online RealTime) รวมทั้งสามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ อัตราดอกเบี้ยตางๆ ของธนาคาร โดยผูรับเงิน
ปลายทางจะไดรับเงินทันที พรอมสง SMS แจงผลถึงผูรับเงิน พรอมระบุชื่อผูสงไดโดยไมเสียคาใชจายเพิ่มเติม โดย
สามารถเขาใชบริการไดที่ www.tmbdirect.com จากโทรศัพทมือถือ
นอกจากนี้ ธนาคารยังใหบริการ TMB SMS Alert ซึ่งเปนบริการแจงเตือนผานทางโทรศัพทมือถือ โดยแจง
รายการธุรกรรมทางการเงินผาน SMS (Short Message) และเปนการใหบริการแบบ Real-Time คือลูกคาจะไดรับ SMS แจง
ทันทีภายหลังจากที่ธุรกรรมเกิดขึ้นในบัญชีเงินฝาก โดยทําการสมัครผานตูเอทีเอ็มของธนาคารและใชไดทันที

บริการแกลูกคาทางโทรศัพท (Call Center)
ธนาคารมีศูนยใหบริการแกลูกคาทางโทรศัพท โดยใชหมายเลขโทรศัพทพิเศษ 4 หลัก 1558 เพื่อรองรับการ
ใหบริการลูกคาใหไดรับความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมงตอวัน เจ็ดวันตอสัปดาห ทั้งนี้ ศูนยบริการลูกคาของธนาคารมีบริการ
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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)
การขายตรงเปนชองทางหนึ่งที่ธนาคารใชในการเสนอขายผลิตภัณฑสินเชื่อทั้งประเภทมีหลักประกันและไมมี
หลักประกันซึ่งรวมถึงสินเชื่อสวนบุคคลและสินเชื่อบัตรเครดิตใหแกลูกคารายยอยโดยตรง โดยพนักงานขายตรงและ
พนักงานขายผานทางโทรศัพทของธนาคาร จะเปนผูขายผลิตภัณฑสินเชื่อที่ไมมีหลักประกันของธนาคาร ซึ่งพนักงาน
ขายตรงและพนักงานขายผานทางโทรศัพทของธนาคารเปนพนักงานขายที่เปนนายหนาอิสระตามสัญญา และบริหาร
จัดการโดยผูจัดการขายตรง หรือผูจัดการขายผานทางโทรศัพท ธนาคารจายคาตอบแทนใหแกพนักงานขาย ตามผลการ
ดํา เนิ นงานของพนั ก งานขายภายใต เ งื่อ นไขที่ ธ นาคารกํ าหนด สํ า หรั บ การขายผลิ ต ภั ณฑ สิ น เชื่ อ ที่ มี หลั ก ประกั น จะ
ดําเนินการโดยพนักงานขายตรง ซึ่งจะทํางานรวมกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่มีชื่อเสียง เพื่อใหไดมาซึ่งลูกคาราย
ใหม และบริหารจัดการโดยผูจัดการฝายขายผลิตภัณฑสินเชื่อที่มีหลักประกัน
4.1.6

การใหบริการอื่น ๆ ของธนาคาร

บริการตัวแทนธนาคารตางประเทศ (Correspondent Banking)
ธนาคารรักษาสัมพันธกับเครือขายทั่วโลกของธนาคารตัวแทนตางประเทศ เพื่อสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ระหวางประเทศ และธนาคารใหบริการธุรกรรมตาง ๆ ทั่วโลกโดยผานทางธนาคารตัวแทนตางประเทศ ซึ่งบริการตาง ๆ
เหลานี้ รวมถึงบริการธุรกรรมระหวางประเทศ บริการโอนเงินระหวางประเทศ และบริการบริหารเงินอื่น ๆ นอกจากนี้
ธนาคารยังใหบริการบัญชีเงินฝากสกุลเงินบาทสําหรับผูไมมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยแกธนาคารตางประเทศเพื่อใหธนาคาร
เหลานั้นสามารถทําการชําระเงินเปนเงินสกุลบาท ทั้งนี้ ธนาคารไดแลกเปลี่ยนรหัส หรือ Bilateral Keys Exchange (BKE)
กับธนาคารตัวแทนตางประเทศประมาณ 1,000 แหงทั่วโลก เพื่อสนับสนุนธุรกรรมระหวางประเทศ ในปจจุบันกลุม
ธนาคารไดจัดสรรวงเงินเพื่อรองรับธุรกรรมใหกับธนาคารตาง ๆ มากกวา 300 แหงทั่วโลก นอกจากนี้ ธนาคารยังหาโอกาส
ที่จะขยายเครือขายของธนาคารตัวแทนตางประเทศเพื่อเปนการสนับสนุนการประกอบธุรกิจการคาระหวางประเทศ และ
ธุรกิจบริการดานเงินตราตางประเทศอยางตอเนื่อง

การบริหารเงินสด (Cash Management)
ตลอดระยะเวลา 4 ป ที่ ผ า นมา ธนาคารมุ ง มั่ น พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การบริ ห ารเงิ น สด (Cash
Management) จนเปนที่ยอมรับและใหความไววางใจในบริการจากกลุมลูกคามากมาย โดยธนาคารเนนการใหบริการแบบ
ครบวงจรไมวาจะเปนการรับเรียกเก็บเงิน (Collection) บริการดานชําระเงิน (Payment) บริการทางบัญชีเงินฝาก (Liquidity
Management) นอกจากนี้ ยังมีบริการ TMB BizDirect ธนาคารอิเล็กทรอนิกสที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุดตาม
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มารตรฐานสากล ชวย ใหลูกคาสามารถดําเนินธุรกรรมและตรวจสอบการบริหารเงินสด การบริการธุรกรรมระหวาง
ประเทศ และการบริการทางบัญชีออนไลนได อยางสะดวกสบายทําใหธนาคารประสบความสําเร็จสามารถใหบริการที่ดีแก
ลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการพัฒนาและขยายการใหบริการดานธนาคารอิเล็กทรอนิกสเพิ่มเติมไดแก บริการรับ
ชําระคาสินคาและบริการอิเล็กทรอนิกส E-Payment, Direct Debit Online ซึ่งจะชวยเพิ่มชองทางการชําระเงินเพื่ออํานวย
ความสะดวกใหกับลูกคามากยิ่งขึ้น โดยสามารถใหบริการแลว
ในป 2552 จากการพัฒนาผลิตภัณฑอ ยางตอเนื่องรวมทั้งการใหบริการแบบครบวงจร ทําใหธนาคารเปนที่
ยอมรับจากกลุมลูกคาบริษัทขนาดใหญหลายแหงในประเทศ เชน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เซ็นทรัล
รีเทล คอรปอเรชั่น กลุมโรงพยาบาลพญาไท บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) เปนตน

บริการวาณิชธนกิจ
ธนาคารใหบริการวาณิชธนกิจที่ครอบคลุมแกลูกคาในกลุมธุรกิจขนาดใหญ อาทิเชน บริการการเปนที่ปรึกษา
ทางการเงิน การจัดจําหนายหลักทรัพย ตัวแทนจําหนายหลักทรัพย การใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดหาแหลงเงินกู การปรับ
โครงสร า งองค ก ร การประเมิ น มู ล ค า หุ น และการหาพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ และนั ก ลงทุ น นอกจากการให บ ริ ก าร
ดานวาณิชธนกิจสวนใหญแกลูกคาในกลุมธุรกิจขนาดใหญแลว ธนาคารยังไดใหบริการบางประเภทแกลูกคาในกลุมธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมอีกดวย ทั้งนี้ การใหบริการวาณิชธนกิจเปนแหลงรายไดประเภทคาธรรมเนียมที่สําคัญของ
ธนาคาร
ธนาคารไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจจัดจําหนายตราสารหนี้ และไดใหบริการการจัดจําหนายตราสารหนี้
ทั้งแบบเสนอขายตอประชาชนทั่วไปและบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่งธนาคารไดจัดจําหนายตราสารหนี้หลาย
ประเภท รวมถึง หลักทรัพยที่มีกองสินทรัพยหนุนหลัง และการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทั้งโดยธนาคารเปนผู
จัดจําหนายเองและโดยรวมกับผูจัดจําหนายอื่นๆ ทั้งนี้ ในการเสนอขายหลักทรัพย สําหรับการเสนอขายใหกับผูลงทุน
สถาบันและผูลงทุนรายใหญ ธนาคารจะทําการจําหนายหลักทรัพยผานทีมการตลาดลูกคาสถาบันของธนาคาร ที่มีความ
ใกลชิ ด กับกลุ ม นัก ลงทุ น สถาบั นเป นอยา งดี และกลุ มบริ การลูก คา ธนบดี ซึ่ งมี ความใกลชิ ดกั บกลุ มผู ล งทุ นรายใหญ
นอกจากนี้ สําหรับการเสนอขายใหกับประชาชนทั่วไป ธนาคารจัดจําหนายผานเครือขายสาขาของธนาคารที่มีอยูทั่ว
ประเทศ

การจัดการกองทุน
ธนาคารให บ ริ ก ารเป น ตั ว แทนจํ า หน า ยและรั บ ซื้ อ คื น หน ว ยลงทุ น ให กั บ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย จั ด การกองทุ น
ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ที่ธนาคารถือหุนอยูรอยละ 75 และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศ
ไทย) จํากัด (“ING Funds”) หนึ่งในกลุมไอเอ็นจี ซึ่งเปนกลุมการเงินครบวงจรระดับโลก โดยทั้ง 2 บลจ.ไดใหบริการดาน
จั ด การกองทุ น แก ลู ก ค า ของธนาคาร ผ า นช อ งทางสาขาของธนาคารทั่ ว ประเทศ ซึ่ ง จะทํ า ให ธ นาคารมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่
หลากหลาย ที่จะนําเสนอตอลูกคาธนาคารไดมากขึ้น

ประกันชีวิตและประกันภัย
ธนาคารได ใ ห บ ริ ก ารเป น นายหน า จํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ ป ระกั น ชี วิ ต และประกั น วิ น าศภั ย ผ า นช อ งทางการ
ใหบริการของธนาคาร (Bancassurance) โดยดําเนินการรวมกับพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร ซึ่งในปจจุบันพันธมิตรดาน
ธุรกิจประกันชีวิต คือ บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จํากัด โดยผลิตภัณฑประกันชีวิตที่นําเสนอใหแกลูกคาในปจจุบัน เปน
แบบสะสมทรัพยพรอมความคุมครองชีวิต และรวมถึงประกันชีวิตคุมครองสินเชื่อที่มีกับธนาคาร สําหรับธุรกิจประกัน
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วินาศภัย ธนาคารดําเนินการรวมกับบริษัทประกันวินาศภัยหลายแหง โดยใหบริการรับประกันภัยหลักประกันสินเชื่อ นอก
ไปจากนั้นยังมีบริการประกันวินาศภัยอื่น ๆ เชน ประกันภัยรถยนต เปนตน
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 ธนาคารไดเปดตัวการเปนพันธมิตรรวมกับไอเอ็นจี กรุป อยางเปนทางการ พรอมที่
จะผลักดันธนาคารใหเปนธนาคารพาณิชยขนาดใหญที่ใหบริการครบวงจรชั้นนําของประเทศ และพรอมนําเสนอผลิตภัณฑ
ของไอเอ็นจี ประกันชีวิต ที่ตรงตามความตองการของลูกคาที่มีหลากหลาย ผานชองทางตาง ๆ ของธนาคารทหารไทย

ผลิตภัณฑธุรกิจตลาดเงิน (Treasury Products)
ธนาคารประกอบธุรกิจตลาดเงินทั้งในและตางประเทศ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และตลาดอนุพันธ
เพื่อลดความเสี่ยงของลูกคาในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ รายไดที่สําคัญของธนาคารที่ไมใช
ดอกเบี้ยมาจากการใหบริการและผลิตภัณฑทางการเงินที่เสนอกับลูกคาในกลุมธุรกิจขนาดใหญ และกลุมธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม
ธนาคารเสนอผลิตภัณฑที่หลากหลาย เพื่อลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศระยะสั้นสําหรับ
กระแสรายรับและหนี้ที่ตองชําระในอนาคตที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ เชน Spots สัญญาซื้อขายลวงหนา (Forwards)
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน (Swaps) และสัญญาสิทธิเลือกซื้อขาย (Options) ธนาคารยังใหบริการสัญญาแลกเปลี่ยนดอกเบี้ย
และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อลดความเสี่ยงในระยะกลางและระยะยาวซึ่งเกิดจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย อนึ่ง ธนาคารมีบทบาทที่สําคัญในตลาดตราสารหนี้ของไทย โดยเฉพาะในตลาดพันธบัตร
รัฐบาลที่เปนสกุลเงินบาท โดยในป 2552 ธนาคารไดรับการจัดอันดับของผูคาตราสารหนี้อยูในอันดับที่ 4 ตามมูลคาการซื้อ
ขายแบบ Outright ของตราสารหนี้ทุกประเภท โดยนับเฉพาะมูลคาการซื้อขายของตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือนอยกวาหรือ
เทากับ 1 ป และอันดับที่ 9 สําหรับการจัดอันดับประเภทเดียวกันของตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือมากกวา 1 ป โดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย
ธนาคารเชื่อวาความตองการใชผลิตภัณฑเพื่อลดความเสี่ยงจะขยายตัวเพิ่มขึ้น และธนาคารกําลังดําเนินการ
พัฒนาศักยภาพในการขยายการใหบริการของผลิตภัณฑและฐานลูกคา ทั้งนี้ ธนาคารมุงเนนการใหขอมูลเพิ่มมากขึ้นใน
ผลิตภัณฑตาง ๆ นี้ โดยผานชองทางการขายของธนาคาร เพื่อขยายฐานลูกคาและตอบสนองตอความตองการของลูกคาที่
นับวันจะมีความซับซอนและหลากหลายขึ้น
นอกเหนื อ จากการให บ ริ ก ารแก ลู ก ค า ทางด า นผลิ ต ภั ณ ฑ เ พื่ อ ลดความเสี่ ย งในอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ตางประเทศแลว ธนาคารยังใหบริการดานธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ รวมถึงบริการคาเงินตราตางประเทศ
การโอนเงินทางไกล (Telegraphic Transfers) การโอนเงินผานระบบ MONEYGRAM บริการเงินฝากในสกุลเงินตรา
ตางประเทศและการโอนเงินระหวางประเทศ โดยธนาคารไดรับคาตอบแทนในรูปคาธรรมเนียมจากผลิตภัณฑและบริการ
ดังกลาว
4.2
4.2.1

ภาวะการแขงขัน
ธุรกิจธนาคารพาณิชยในป 2552

การดําเนินงานของธนาคารพาณิชยไทยในป 2552 อยูภายใตการบริหารงานที่เพิ่มความระมัดระวังในการปลอย
สินเชื่ออยางมาก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกและในประเทศที่ถดถอย เปนสาเหตุของปจจัยเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจของ
ลูกคาสินเชื่อ ที่อาจทําใหธนาคารไมไดรับชําระหนี้คืนตามกําหนดได ขณะเดียวกับที่ลูกคาสินเชื่อเองโดยเฉพาะอยางยิ่งภาค
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ธุรกิจ ก็มีความตองการสินเชื่อนอยลงเชนกัน จากภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทําใหอุปสงคในสินคาและบริการมีนอยลง อยางไรก็
ดี เศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟนตัวเร็วกวาที่ประเมินกันไวกอนหนา ทําใหในชวงปลายป การปลอยสินเชื่อเริ่มกระเตื้องขึ้น แตโดย
ภาพรวมทั้งป สินเชื่อยังหดตัวรอยละ 0.7 สวนเงินฝากเติบโตนอยมากเพียงรอยละ 0.1 การปลอยสินเชื่อที่กระเตื้องขึ้นในครึ่ง
ปหลังทําใหสภาพคลองของระบบธนาคารพาณิชยลดลงจากในชวงครึ่งปแรกซึ่งอยูที่ระดับ 1.0 ลานลานบาท สู 7.8 แสนลาน
บาทในชวงสิ้นป แตยังเปนระดับที่สูงและไมเปนปจจัยกดดันตอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแตอยางใด แมวาภาครัฐจะมีการระดม
เงินในตลาดเงินผานการออกพันธบัตรเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณก็ตาม นอกจากนั้น ระบบธนาคารพาณิชยไทยก็มี
ความแข็งแกรงเพียงพอตอการรองรับสถานการณและผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินโลกไดอยางดี โดยตัวชี้หนึ่ง
ที่บอกถึงความมั่นคงของระบบธนาคารพาณิชยไทยคืออัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงที่ประมาณรอยละ 16 โดยเปน
อัตราสวนเงินกองทุนขั้นที่ 1 ถึงราวรอยละ 12
สินทรัพย เงินฝาก และ เงินใหสินเชื่อหลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคารพาณิชยไทย
สินทรัพย
เงินฝาก
เงินใหสนิ เชื่อสุทธิ
ธนาคาร
จํานวน สัดสวน
จํานวน สั ดส วน
จํานวน
สัดสวน
(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)
กรุงเทพ
1,740,192 19.3% 1,342,977
20.5% 1,038,603 17.8%
18.4% 1,034,390 17.7%
กรุงไทย
1,539,743 17.1% 1,208,140
978,064
14.9%
901,049 15.4%
กสิกรไทย
1,286,514 14.3%
952,742
14.5%
868,692 14.9%
ไทยพาณิช ย
1,268,083 14.1%
ขนาดใหญ 4 แหง
5,834,533 64.8% 4,481,923 68.4% 3,842,734 65.8%
กรุงศรีอยุธยา
760,625
8.5%
524,686
8.0%
539,350
9.2%
ทหารไทย
541,637
6.0%
407,949
6.2%
336,969
5.8%
นครหลวงไทย
415,870
4.6%
324,379
5.0%
261,200
4.5%
4.1%
274,826
4.7%
ธนชาต
413,878
4.6%
266,727
ขนาดกลาง 4 แหง
2,132,011 23.7% 1,523,740 23.3% 1,412,345 24.2%
1.5%
78,380
1.3%
สแตนดารด ชารเตอรด (ไทย)
265,438
3.0%
95,750
ยูโอบี
226,437
2.5%
151,241
2.3%
136,892
2.3%
1.3%
76,934
1.3%
ซีไอเอ็มบี ไทย
138,966
1.5%
88,424
130,615
1.5%
56,931
0.9%
107,014
1.8%
ทิสโก
1.2%
82,778
1.4%
เกียรติน าคิน
129,020
1.4%
76,109
0.5%
44,861
0.8%
สินเอเซีย
65,054
0.7%
30,411
ขนาดเล็ก 6 แหง
955,530 10.6%
498,867
7.6%
526,860
9.0%
49,660
0.6%
31,822
0.5%
35,295
0.6%
แลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย
11,387
0.1%
9,582
0.1%
8,781
0.2%
ไทยเครดิตเพื่อรายยอย
61,047
0.7%
41,404
0.6%
44,076
0.8%
ธ.พ. เพื่อรายยอย
เมกะ สากลพาณิชย
14,332
0.2%
5,570
0.1%
12,173
0.2%
รวม
8,997,453 100.0% 6,551,505 100.0% 5,838,189 100.0%
ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย (ขอมูล ณ สิ้นธันวาคม 2552)
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

สําหรับการดําเนินงานดานตาง ๆ สรุปไดดังนี้

ดานสินเชื่อ
ป 2552 ธนาคารพาณิชยไทยมีปริมาณสินเชื่อสุทธิทั้งสิ้น 5.8 ลานลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2551 รอยละ 0.7 ตาง
จากป 2551 ที่สินเชื่อสุทธิเติบโตถึงรอยละ 12.8 จากปกอนหนา เนื่องจากเศรษฐกิจทั้งในและตางประเทศหดตัวสองถึงสาม
ไตรมาสซึ่งมีสาเหตุจากวิกฤติการเงินในสหรัฐอเมริกา ความตองการสินเชื่อจึงลดลงเชนเดียวกับที่ธนาคารพาณิชยมีการ
พิจารณาการปลอยสินเชื่ออยางเขมงวดมากขึ้น แมวาอัตราดอกเบี้ยจะลดลงอยางตอเนื่องจากสิ้นป 2551 และทรงตัวใน
ระดับต่ําตลอดครึ่งหลังของป 2552 ก็ตาม ณ สิ้นป อัตราดอกเบี้ยเงินกูลดลงจากปกอนหนาประมาณ 90 basis pointsโดย
อัตราดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อ (MLR) ของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 4 แหง ลดลงจากรอยละ 6.75 ณ สิ้นป 2551
เปนรอยละ 5.850-5.875 สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคสวนบุคคลมีสัดสวนเกือบหนึ่งในสี่ของสินเชื่อรวม ซึ่งสูงกวา
สินเชื่อภาคการผลิตซึ่งเคยมีสัดสวนมากที่สุดในโครงสรางสินเชื่อ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางดังกลาวเริ่มเมื่อปลายป 2551
โดยมีปจจัยจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยและธนาคารพาณิชยรุกธุรกิจสินเชื่อเพื่อการบริโภคสวนบุคคลมากขึ้น
โครงสรางสินเชื่อป 2552 แยกตามประเภทธุรกิจ
ขนสง
2.9%

คาสงคาปลีก
13.3%

การเงิน
19.1%

อสังหาริม ทรัพย
7.0%

การผลิต
20.7%

กอ สราง
1.8%

อื่นๆ
7.2%

โรงแรม
3.6%

บริโภคสวนบุคคล
24.3%

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย (ณ ธันวาคม 2552)

ทั้งนี้ แมวาโดยภาพรวมสินเชื่อจะหดตัวลง แตสินเชื่อที่ปลอยใหบุคคลธรรมดายังมีอัตราการเติบโตอยูประมาณ
รอยละ 6 ขณะที่สินเชื่อที่ปลอยใหกับภาคธุรกิจหดตัวลงประมาณรอยละ 5 โดยสินเชื่อที่ปลอยใหกับ SME หดตัวมากกวา
สินเชื่อที่ปลอยแกบริษัทขนาดใหญ เนื่องจาก SME ไดรับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจการเงินโลกมากกวาโดย
เปรียบเทียบ ผนวกกับธนาคารพาณิชยเพิ่มความระมัดระวังการปลอยสินเชื่อกลุมนี้มากขึ้นเพราะมีโอกาสเปนหนี้เสียไดงาย
กวาธุรกิจขนาดใหญ

ดานเงินฝาก
ป 2552 เงินฝากของธนาคารพาณิชยไทยมีปริมาณทั้งสิ้น 6.6 ลานลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2551 เพียงรอยละ
0.1 ตรงขามกับป 2551 ที่เงินฝากขยายตัวถึงรอยละ 9.7 จากปกอนหนา สาเหตุสําคัญที่ทําใหเงินฝากเกือบไมเปลี่ยนแปลง
จากป ก อ น เนื่ อ งจากธนาคารพาณิช ยเ ข ม งวดในการปลอ ยสิน เชื่ อ มากขึ้น ประกอบกั บความตอ งการสิ น เชื่ อ จากภาค
เศรษฐกิจจริงลดลงตามภาวะเศรษฐกิจถดถอย ธนาคารพาณิชยจึงไมจําเปนตองแขงขันกันระดมเงินฝากโดยเฉพาะเงินฝาก
พิเศษดังเชนปกอนหนา ดังเห็นไดจากสภาพคลองในระบบธนาคารยังอยูในระดับคอนขางสูง แมจะมีการระดมเงินจาก
ภาครัฐดวยการออกพันธบัตรเพื่อชดเชยงบประมาณขาดดุลก็ตาม สําหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย
ขนาดใหญ 4 แหง มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยลงเปนครั้งแรกในรอบหาปจากรอยละ 0.75 เปนรอยละ 0.50

สวนที่ 1 หนา 43

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ชวงกลางไตรมาสแรก สวนเงินฝากประจําทยอยลดลงในชวงครึ่งปแรกเปนสวนใหญ และทรงตัวในระดับต่ําตั้งแตกลางป
เปนตนมา ภาพรวมอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน และ 6 เดือน ลดลงเฉลี่ยประมาณ 80 basis points คือ จากรอยละ
1.35-1.75 ณ สิ้นป 2551 สูรอยละ 0.65-0.75 สวนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน และ 24 เดือน ลดลงเฉลี่ยประมาณ
105 basis points ดานโครงสรางเงินฝากพบวามีสัดสวนเงินฝากแตกตางจากป 2551 โดยเงินฝากออมทรัพยเพิ่มเปนรอยละ
47 (จากรอยละ 39) ขณะที่เงินฝากประจําลดลงเปนรอยละ 48 (จากรอยละ 57)
โครงสรางเงินฝากป 2552 แยกตามอายุเงินฝาก
มากกวา 3 ถึง
6 เดือ น
5.6%

มากกวา 2 ป
5.1%

ไมเ กิน 3 เดือ น
19.7%
มากกวา 6
เดือ น ถึง 1 ป
10.8%

กระแสรายวัน
5.1%

มากกวา 1 ถึง 2 ป
7.2%

ออมทรัพย
46.5%

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย (ณ ธันวาคม 2552)

ดาน NPLs
หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL)ของระบบธนาคารพาณิชยไทย ณ สิ้นป 2552 อยูที่ 376,136 ลานบาท (Gross
NPL) ลดลงจากสิ้นป 2551 เปนจํานวน 21,010 ลานบาท และมีสัดสวน NPL ตอสินเชื่อรวมลดลงเปนรอยละ 4.82 จาก
รอยละ 5.26 คุณภาพสินทรัพยดังกลาวปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสสุดทายของป เนื่องจากเศรษฐกิจเริ่มกระเตื้องขึ้น ประกอบ
กับ การบริหารจัดการหนี้เสียที่มีอยางตอเนื่องเพื่อลดตนทุนการดําเนินงาน แมในชวงสามไตรมาสแรก Gross NPL อยูใน
ระดับประมาณ 4 แสนลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.3 ตอสินเชื่อรวม ตามภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว
ตารางแสดง NPLs ทั้งระบบ จําแนกตามประเภทธุรกิจ


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

จํานวน
(ลานบาท)
8,427
2,223
147,732
14,106
52,943
10,596
45,424
8,916
34,504
54,586
4
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สัดสวนรอยละ
ตอ NPL รวม
2.22
0.59
38.93
3.72
13.95
2.79
11.97
2.35
9.09
14.39
0.00

สัดสวนรอยละ
ตอสินเชื่อ
10.48
6.25
9.08
11.01
5.38
0.59
11.02
2.21
7.43
3.10
0.00

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1)
ประเภทธุรกิจ

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
จํานวน
(ลานบาท)
379,461

รวม

สัดสวนรอยละ
ตอ NPL รวม
100.00

สัดสวนรอยละ
ตอสินเชื่อ
4.84

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย (ขอมูล ณ ธันวาคม 2552)
หมายเหตุ: เปนขอมูล NPLs (gross) ทั้งระบบของธ.พ.ไทย สาขาธ.พ.ตางประเทศ และ บริษัทเงินทุน

ดานผลการดําเนินงาน
ในป 2552 ธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีกําไรสุทธิรวม 82,914 ลานบาท เพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก
ชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากรายไดดอกเบี้ยสุทธิลดลงรอยละ 3.8 ซึ่งเปนไปตามภาวะดอกเบี้ยที่ลดลงและการปลอย
สินเชื่อที่ต่ํากวาปกอนหนา อัตราดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin - NIM) ลดลงจากรอยละ 3.4 ในป 2551 สูรอยละ 3.1
รายไดคาธรรมเนียมและบริการมีอัตราการเติบโตรอยละ 11 โดยสวนสําคัญมาจากธุรกรรมบัตร ATM และธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งปจจัยหนึ่งนาจะมาจากกลยุทธจูงใจใหลูกคาทําบัตรเดบิต รวมทั้งการรุกตลาดธนาคารอิเล็กทรอนิกส
เพิ่ ม ขึ้ น ด ว ยและธุ ร กรรมค า ธรรมเนี ย มอื่ น ๆ ซึ่ ง รวมรายได ค า นายหน า การขายประกั น ผ า นธนาคารพาณิ ช ย
(Bancassurance) สําหรับธุรกรรมที่มีบทบาทรองลงมาคือ ธุรกรรมการโอนเงินและเรียกเก็บเงิน และธุรกรรมการจัด
จําหนายหลักทรัพย เนื่องจากในป 2552 ตลาดการเงินในประเทศมีการออกตราสารหนี้เปนจํานวนมากทั้งจากภาครัฐและ
เอกชน คือ จากปริมาณเกือบ 5 แสนลานบาทในป 2551เปนเกือบ 9 แสนลานบาท


ตารางแสดงผลการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศไทย
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
คาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
--คาธรรมเนียมและบริการ
--กําไรจากการปริวรรต
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
-- คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
กําไรสุทธิ

ป 2551
(ลานบาท)
428,992
151,377
277,615
52,660
96,763
74,978
18,635
207,576
75,646
82,142

ป 2552
เปลี่ยนแปลง
(ลานบาท)
370,137
-13.72%
103,016
-31.95%
267,121
-3.78%
51,005
-3.14%
117,156
21.08%
83,544
11.42%
16,818
-9.75%
218,784
5.40%
80,589
6.53%
82,914
0.94%

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

โครงสรางรายไดคาธรรมเนียมและบริการป 2552
ATM, e-banking
19.8%

บัตรเครดิต
16.1%

อื่นๆ
1.6%
คาธรรมเนียม
จัดการ
3.1%

อาวัล และ L/C
7.3%

จําหนายตราสารหนี้
3.8%

คาธรรมเนียม
และบริก ารอื่นๆ
27.6%

เช็ค
2.5%

โอนและ
เรียกเก็บเงิน
18.1%

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย (ณ ธันวาคม 2552)
หมายเหตุ : รายไดคาธรรมเนียมและบริการอื่น ๆ ไดแก คารักษาบัญชีเงินฝาก คานายหนาจากการประกัน การใหเชาตูนิรภัย เปนตน

4.2.2

แนวโนมภาวะธุรกิจธนาคารพาณิชยป 2553
ในป 2553 คาดวาการดําเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชยจะมีทิศทางสดใสกวาปกอน หลังจากที่ในปกอนหนาตอง
เผชิญกับโจทยที่ทาทายรับมือกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยมีการเติบโตของสินเชื่อเปนแรงขับเคลื่อนหลักตามการฟนตัว
ของภาวะเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่ปรับตัวดีขึ้นอยางชัดเจน ซึ่งเห็นไดจากการกลับมาขยายตัวของสินเชือ่
ในไตรมาสสุดทาย และมีแนวโนมเรงตัวขึ้นอยางตอเนือ่ งในไตรมาสแรกของป 2553 โดยเฉพาะในกลุมสินเชื่อภาคธุรกิจที่
มีปจจัยบวกทั้งจากแผนการลงทุนภาครัฐในโครงการไทยเขมแข็ง ซึ่งเนนในเรื่องการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน ขณะที่
ภาคอุตสาหกรรมนั้นจะไดรับผลกระทบในเรื่องโครงการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด แตในภาพรวม คาดวา
ความตองการสินเชื่อของภาคอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน จากการที่อัตราการใชกําลังการผลิตปรับสูงขึ้นสูระดับ
กอนวิกฤตและแรงสงจากการฟนตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคา นอกจากนี้ การออกหุน กูเพื่อระดมทุนของภาคเอกชนที่มี
แนวโนมลดลงจากทิศทางอัตราดอกเบี้ยเปนขาขึ้น อีกทั้งยังตองแขงขันกับพันธบัตรของภาครัฐที่คาดวาทยอยจะออกใน
ปงบประมาณ 2553 ประมาณ 4 แสนลานบาท ตามแผนการกูเงินตามพระราชกําหนด รวมทั้ง การขยายตัวอยางตอเนื่อง
ของสินเชื่อของภาคครัวเรือน ทั้งสินเชื่อที่อยูอาศัยและบัตรเครดิต ลวนเปนปจจัยเกื้อหนุนใหสินเชื่อโดยรวมเติบโตใน
เชิงรุกมากขึ้น และสงผลบวกตอเนื่องถึงรายไดคาธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อใหสูงขึ้น
รวมถึงธุรกรรมดาน
Bancassurance และการใหบริการในธุรกิจบัตรที่คาดวาจะผลักดันรายไดคาธรรมเนียมของธนาคารพาณิชยใหเติบโตอยาง
ตอเนื่อง สวนดานเงินฝากมีแนวโนมแขงขันเพิ่มขึ้นแตจะไมรุนแรงมากนัก ซึ่งสอดคลองกับสภาพคลองที่จะปรับตัวลดลง
ตามการขยายสินเชื่อ แตก็ยังอยูในระดับสูง โดยจะเห็นภาพการออกผลิตภัณฑเงินฝากพิเศษ เพื่อรักษาฐานลูกคาและรองรับ
โครงการเงินฝากเดิมที่ครบกําหนด ตลอดจนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในชวงเวลาที่ใกลเคียงกับการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายที่คาดวาจะเกิดขึ้นในชวงครึ่งปหลังเพื่อรักษาความสามารถในการแขงขันกับทางเลือกในการออมอื่นๆ
ดังนั้น จากปจจัยตางๆ ดังกลาว คาดวาจะเกื้อหนุนทําใหความสามารถในการทํากําไรของธนาคารพาณิชย ในป 2553
ปรับตัวดีขึ้น อยางไรก็ตาม จากเงื่อนไขการฟนตัวของเศรษฐกิจยังคงมีความเปราะบาง ทําใหปญหาคุณภาพสินเชือ่
ยังคงตองไดรับการดูแลอยางใกลชิดอยางตอเนื่องตอไป
ทั้งนี้
ธนาคารพาณิชยยังคงตองเตรียมแนวทางเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันในระยะตอไป
ทามกลางเวทีการแขงขันที่เปดกวางขึ้นภายใตแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินฉบับที่ 2 ซึ่งในชวงแรก (ป 2553-2554)
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สนับสนุนใหมีการควบรวม ขยายขอบเขตธุรกิจ และลดตนทุนของสถาบันการเงิน รวมทั้ง สนับสนุนใหธนาคารเพื่อราย
ยอยยกระดับขึ้นมาเปนธนาคารพาณิชย และการอนุญาตใหสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศเปดสาขาและมี ATM
เพิ่มเติม ขณะเดียวกัน ตองเตรียมรับมือจากกฎเกณฑของทางการ อาทิ การเริ่มลดวงเงินคุมครองเงินฝากจากเต็มจํานวน
เหลือไมเกิน 50 ลานบาทในป 2554 และแนวทางการปรับปรุงมาตรฐานเงินกองทุน Basel II ซึ่งคาดวาจะมีความเขมงวด
มากขึ้นอีก ซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากเหตุการณวิกฤตการเงินของโลก
4.3
4.3.1

การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
แหลงที่มาของเงินทุน
สวนประกอบของแหลงเงินทุนที่สําคัญ ไดแก เงินฝาก เงินกูยืม รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน และ
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคาร มียอดเงินฝากรวม (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ทั้งสิ้น
ประมาณ 407,949 ลานบาท ซึ่งเปนบัญชีเงินฝากประจํารอยละ 50.5 บัญชีเงินฝากออมทรัพยรอยละ 39.0 และบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวันรอยละ 10.5 ของเงินฝากรวม และคิดเปนรอยละ 86.0 ของแหลงเงินทุน นอกจากนี้ แหลงเงินทุนธนาคารยัง
ประกอบดวย เงินกูยืม จํานวน 50,647 ลานบาท รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน จํานวน 10,738 ลานบาท
และหนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม จํานวน 4,958 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 10.7, 2.3 และ 1.0 ของแหลงเงินทุนตามลําดับ
ตารางตอไปนี้แสดงแหลงเงินทุนของธนาคาร ณ วันที่ระบุไว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
2550
(งบการเงินเฉพาะกิจการ)
จํานวน
จํานวน
จํานวน
(ลานบาท) รอยละ (ลานบาท) รอยละ (ลานบาท) รอยละ

เงินฝากประจํา.......................................... 205,572
43.3 276,025
52.1 271,531
49.2
บัญชีเงินฝากออมทรัพย………………… 159,430
33.6 152,536
28.8 174,286
31.6
บัญชีกระแสรายวัน..................................
42,947
9.1
21,999
4.2
19,808
3.6
0
0.0
3
0.0
บัตรเงินฝาก……………………………..
รวมเงิน
ฝาก…………………………
407,949
86.0 450,560
85.1 465,628
84.3
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน.....
10,738
2.3
9,299
1.8
25,081
4.5
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม………………
4,958
1.0
3,297
0.6
3,610
0.7
หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน………
4,765
0.9
10.7
66,342
12.5
53,215
9.6
เงินกูยืม…………………………………. 50,647
รวม…………………………………… 474,292
100.0 529,498
100.0 552,298
100.0

นโยบายในการจัดหาแหลงเงินทุนและการกําหนดอัตราดอกเบี้ย
ธนาคารดําเนินนโยบายจัดหาเงินทุนโดยการระดมเงินจากแหลงตางๆ ที่กลาวขางตน ใหมีจํานวนและอายุเงินทุน
ที่เหมาะสมและสอดคลองหรือใกลเคียงกับความตองการใชเงินของธนาคาร นอกจากนี้ยังพิจารณาปจจัยการดํารงสภาพ
คลองใหอยูในระดับที่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของธนาคาร พรอมทั้งคํานึงถึงปจจัยดานตนทุนเปรียบเทียบระหวาง
แหลงเงินตางๆ สวนนโยบายดานอัตราดอกเบี้ยรับฝากเงินนั้นจะพิจารณาใหเหมาะสมกับสภาพคลองของตลาดเงินและของ
ธนาคารเอง ประกอบกับปจจัยจากภายนอก อาทิ แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย นโยบายการเงินของธนาคาร
แหงประเทศไทย ภาวะการแขงขันในตลาดเงินและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ เปนตน
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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. 2552 ของธุรกรรม Swap และ Derivatives ที่เปนระยะยาวอยู
ประมาณ 77 ลานเหรียญสหรัฐ และระยะสั้นอยูประมาณ 42 ลานเหรียญสหรัฐ จากการบริหารความเสี่ยงดานหนี้สินตาม
นโยบายดังกลาวขางตนแลว ทําใหธนาคารมีรายรับและรายจายเปนเงินสกุลตาง ๆ ที่สอดคลองกัน


4.3.2

การใหสินเชื่อ
การใหบริการดานสินเชื่อเปนธุรกิจที่ทํารายไดหลักใหแกธนาคาร แตขณะเดียวกันการใหสินเชื่อก็กอใหเกิด
ความเสี่ยงดานเครดิตซึ่งมีผลตอรายไดและการดํารงเงินกองทุนของธนาคาร ธนาคารจึงใหความสําคัญตอการบริหารความ
เสี่ยงดานสินเชื่ออยางมีประสิทธิภาพ ธนาคารตระหนักดีวาการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อและการใหสินเชื่ออยางมี
ประสิ ทธิ ภ าพเป นป จจั ย ที่สํ าคั ญยิ่ งต อ ความมั่นคงและแข็ ง แกรง ของธนาคาร การบริ ห ารความเสี่ ย งดา นสิน เชื่ อ เป น
กระบวนการในการควบคุมและจัดการกับความเสี่ยงที่มีอยูในกระบวนการใหสินเชื่อตลอดจนพอรตสินเชื่อของธนาคาร
ธนาคารจึงใหความสําคัญกับการสรางวัฒนธรรมสินเชื่อโดยยึดมั่นในหลักการในการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่ออยาง
รัดกุมและเขมงวดในการทํางานดวยความเขาใจในผลลัพธและผลกระทบอันเกิดจากความเสี่ยง

หลักการในการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อ (Core Credit Risk Management Principles )
หลักการสําคัญของการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อของธนาคาร มีดังนี้

การบริหารพอรตสินเชื่อ (Credit Portfolio Management)
ธนาคารมีการกําหนดสวนประกอบของพอรตสินเชื่อในเชิงกลยุทธและกําหนดเพดานความเสี่ยงให
อยูในระดับที่ธนาคารยอมรับได เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของพอรตสินเชื่อและ
เพื่อใหมั่นใจวาพอรตสินเชื่อของธนาคารมีการกระจายตัวที่ดีและสรางผลตอบแทนตามความเสี่ยงที่
ธนาคารกําหนด

การตรวจสอบและถวงดุลของกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ (Check and Balance)
ธนาคารมีการแบงแยกบทบาทและหนาที่ระหวางหนวยงานที่นําเสนอสินเชื่อ การวิเคราะหความเสี่ยง
ของสินเชื่อและผูมีอํานาจอนุมัติสินเชื่อออกจากกันอยางชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อใหการพิจารณาใหสินเชื่อ
ของธนาคารทําโดยเจาหนาที่หรือคณะฯ ที่มีประสบการณและความรูในระดับที่เหมาะสม

การใหสินเชื่ออยางรัดกุมเขมงวด (Sound Credit Granting)
ธนาคารมีการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อเปนกรอบในการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต ซึ่ง
ครอบคลุมเรื่องการบริหารจัดการ การวิเคราะหสินเชื่อและการวัดความเสี่ยงดานเครดิต มีการกําหนด
วิธีปฏิบัติง านไว เป น ลายลักษณ อักษร ซึ่ งมี ร ายละเอีย ดเพีย งพอที่ จะเป นแนวทางใหแ กพ นัก งาน
ผูปฏิบัติงาน เพื่อใหปฏิบัติงานเปนไปตามกระบวนการของการใหสินเชื่อ
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มาตรฐานความเปนมืออาชีพ (Standard for Professionalism)
ธนาคารมีความมั่นใจวาพนักงานที่เกี่ยวของในกระบวนการใหสินเชื่อ ยึดมั่นในจรรยาบรรณของการ
เปนพนักงานธนาคาร รวมทั้ง มีความเขาใจและมีการปฏิบัติที่สอดคลองกับนโยบาย แนวทางการ
ปฏิบัติงาน กฏหมาย และกฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ ของธนาคารไดอยางเหมาะสม

การตรวจติดตามและควบคุม (Monitoring and Control)
ธนาคารไดกําหนดมาตรฐานของรายงานตาง ๆ อยางเหมาะสมเพื่อใชในการติดตามและควบคุมการ
บริหารพอรตสินเชื่อใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

โครงสรางการกํากับดูแลความเสี่ยงดานสินเชื่อ
ธนาคารมีการกําหนดโครงสรางการกํากับดูแลและขอบเขตความรับผิดชอบดานสินเชื่ออยางชัดเจนเพื่อใหการ
บริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะนโยบายบริหารความเสี่ยง ที่จะทบทวนและพิจารณาประเด็นตางๆที่เกี่ยวของกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสินเชื่อ คณะพิจารณาสินเชื่อ คณะพิจารณาสินเชื่อเพื่อธุรกิจ คณะพิจารณาสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดยอม คณะ
พัฒนาสินทรัพยธุรกิจ และคณะพัฒนาสินทรัพยรายยอย มีหนาที่พิจารณาและอนุมัติสินเชื่อที่นําเสนอโดยหนวยธุรกิจ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการธนาคารใหทําหนาที่ทบทวนและควบคุมดูแล
การบริ ห ารความเสี่ ย งของธนาคาร และมี อํ า นาจในการอนุ มั ติ ก ลยุ ทธ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งในภาพรวมขององค ก ร
นโยบาย กรอบการทํางานและมาตรฐานของการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกําหนดระดับการกระจุกตัวของความเสี่ยงดาน
สินเชื่อ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของธนาคาร ทั้งนี้หนวยธุรกิจตางๆ จะเปนผูรับผิดชอบหลักในกรบริหารความ
เสี่ยงพอรตสินเชื่อของตนเอง


สายงานที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง จะอยูภายใตการดูแลของประธานเจาหนาที่บริหารดานบริหาร
ความเสี่ยง สายงานวิเคราะหความเสี่ยงและวิจัย รับผิดชอบในการจัดทํานโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ
ธนาคารในภาพรวม สนับสนุนการพัฒนาแบบจําลองและการทดสอบความถูกตองของแบบจําลอง พัฒนากรอบการ
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ทดสอบภาวะวิกฤตและจัดทําการทดสอบภาวะวิกฤต
วิเคราะหภาวะเศรษฐกิจมหภาค จัดระดับความเสี่ยง
รายภาคอุตสาหกรรม (internal industry rating) นอกจากนี้ยังมีหนวยงานที่ทําหนาที่สอบทานสินเชื่ออยางเปนอิสระ
สายงานสินเชื่อธุรกิจ และ สายงานสินเชื่อรายยอยมีหนาที่วิเคราะหและพิจารณาสินเชื่อที่นําเสนอโดยหนวยธุรกิจตางๆ
รวมถึงการจัดทํามาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ คูมือการปฏิบัติงาน และเครื่องมือที่ใชในการพิจารณาสินเชื่อ เพื่อสราง
มาตรฐานการอํานวยสินเชื่อที่ดีใหกับผูปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามและแกไขหนี้ดอยคุณภาพ

นโยบายความเสี่ยงดานสินเชื่อ (Credit Risk Policies)
ธนาคารไดกําหนดนโยบายสินเชื่อเพื่อเปนแนวทางในการใหสินเชื่ออยางชัดเจน ธนาคารจะไมใหสินเชื่อแก
ธุร กิ จ ที่ ผิ ด กฎหมาย จรรยาบรรณของเจ า หน า ที่ สิ น เชื่ อ หรื อ การปฎิ บัติ อื่ น ใดที่ อ าจกระทบต อ ชื่อ เสี่ ย งของธนาคาร
นโยบายสินเชื่อของธนาคารครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้
1.
ธนาคารมีการกําหนดนโยบายคุณสมบัติของลูกหนี้ตามระดับความเสี่ยง โดยแบงเปนลูกหนี้กลุมที่
ธนาคารไมสนับสนุนสินเชื่อ กลุมที่หลีกเลี่ยงการใหสินเชื่อ และกลุมสินเชื่อที่ตองพึงระมัดระวัง เพื่อ
ใชเปนหลักเกณฑในการปฏิบัติงาน
2.
การบริหารความเสี่ยงของพอรตสินเชื่อไมใหมีการกระจุกตัวของการใหสินเชื่อแกภาคอุตสาหกรรม
หรือ ภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง หรือ ลูกหนี้กลุมใดกลุมหนึ่ง ทั้งนี้ กําหนดใหกระบวนการอนุมัติสินเชื่อมี
การถวงดุลระหวางหนวยงานบริหารความสัมพันธลูกคาธุรกิจ ซึ่งรับผิดชอบกระบวนการพิจารณา
สินเชื่อ หนวยงานวิเคราะหความเสี่ยงของสินเชื่อ และผูมีอํานาจอนุมัติ ออกจากกันอยางชัดเจน
3.
ธนาคารกําหนดขั้นตอนการทํางาน และวิธีปฏิบัติ เพื่อเปนแนวทางแกผูปฏิบัติงานดานสินเชื่อทราบถึง
แนวทางการปฏิ บั ติ ใ นการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กลู ก ค า การวิ เ คราะห ค วามสามารถในการชํ า ระหนี้
การวิเคราะหความเสี่ยงดานสินเชื่อ และหลักประกัน รวมทั้งการกําหนดเงื่อนไขทางการเงินเพื่อลด
ความเสี่ยงของธนาคาร
สินเชื่อรายยอยของธนาคาร ซึ่งประกอบดวยสินเชื่อบุคคล และสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม ธนาคารไดมีการบริหาร
portfolio บนพื้นฐานของผลิตภัณฑเปนหลัก ดังนั้น นโยบายและเงื่อนไขขอกําหนดดานสินเชื่อ จึงมีการกําหนดใหเปน
มาตรฐานแยกรายผลิตภัณฑ ทั้งนี้เพื่อใหการพิจารณาสินเชื่อ การบริหารจัดการ และการรับชําระหนี้ มีความนาเชื่อถือและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ ยังไดมีการนํา Scorecard และ เครื่องมือที่ใชในการจัดระดับความเสี่ยงดานเครดิต
(Credit risk rating tools) มาใชรวมกันอยางเหมาะสม

การอนุมัติสินเชื่อ
ธนาคารมีการพิจารณาและอนุมัติว งเงินสินเชื่อแกลูกหนี้แตละรายและทั้งกลุมโดยเจาหนาที่หรือคณะฯ ที่
รับผิดชอบ ตามอํานาจอนุมัติที่ไดระบุไว นอกจากนี้ ธนาคารยังไดนําแบบจําลองการจัดระดับความเสี่ยงดานเครดิตมาชวย
ในการประเมินเพื่ออนุมัติสินเชื่อลูกคากลุมธุรกิจรายใหญ (Corporate) และลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)
สําหรับลูกคารายยอยนั้น ธนาคารไดมีการใช Application Scorecards เปนเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยง

ระบบการวัดความเสี่ยงดานเครดิตและการรายงาน
การวัดความเสี่ยงดานเครดิตทําใหธนาคารสามารถบริหารพอรตสินเชื่อ จากการประเมินโดยใชขอมูลปริมาณใน
การวัดความเสี่ยงตั้งแตระดับลูกหนี้แตละรายจนถึงระดับภาพรวม portfolio ของธนาคาร
ปจจุบันธนาคารใชแบบจําลองการวัดความนาจะเปนในการผิดนัดชําระหนี้ (Probability of Default models : PD
models) ความเสียหายเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ (Loss Given default : LGD) และ ยอดหนี้คงคางเมื่อมีการผิดนัดชําระหนี้
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(Exposure at Default :EAD) ในการคํานวณทุนทางเศรษฐกิจ (Economic Capital) และเงินสํารองสวนเกิน รวมถึงการ
ติดตามดูแลพอรตสินชื่อ
ธนาคารใชขอมูลเชิงสถิติรวมกับ expert judgment ในการประมาณคา LGD เนื่องจากขณะนี้ขอมูล LGD ใน
อดีต ของธนาคารยังมีไมมากพอตอการนํามาใชตามหลักเกณฑ ซึ่งตองใชขอมูลความสูญเสียที่เกิดขึ้นจริงอยางนอย 7 ป
อยางไรก็ตามวิธีการที่ธนาคารใชอยูในปจจุบัน ใหคา LGD ที่ conservative กวามูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงในชวง
ระยะเวลา 3 ป
ธนาคารมีการติดตามดูแลคุณภาพของสินเชื่ออยางสม่ําเสมอ โดยมีการจัดทําตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เปนรายเดือน โดยแสดงขอมูล ปริมาณความเสี่ยงดานสินเชื่อ คุณภาพของพอรตสินเชื่อ การกระจุกตัวของความเสี่ยงดาน
เครดิต ลักษณะการกระจายตัวสินเชื่อตามระดับความเสี่ยง รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุนตามหลักเกณฑของ
ทางการและทุนทางเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ
การกระจุกตัวของสินเชื่อเปนสวนสําคัญอยางหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อ ธนาคารปองกันมิใหมี
การกระจุกตัวของความเสี่ยงดานสินเชื่อมากเกินไปในแตละภาคธุรกิจ หรือแตละประเทศคูสัญญา โดยไดมีการกําหนด
เพดานการจุกตัวของความเสี่ยงดานสินเชื่อรายภาคธุรกิจ และรายประเทศ เพื่อควบคุมปริมาณสินเชื่อทั้งที่มีอยูในปจจุบัน
และที่จะมีขึ้นในอนาคตใหอยูในระดับที่ธนาคารยอมรับได เพื่อใหมั่นใจวา portfolio ของธนาคารมีการกระจายตัวอยาง
เหมาะสม นอกจากนี้ธนาคารยังกําหนดเพดานความเสี่ยงสําหรับลูกคาหรือคูสัญญารายตัวรวมผูเกี่ยวของไวดวย

การควบคุมดูแลและการอนุมัติสินเชื่อ
ธนาคารมีกระบวนการบริหารสินเชื่อที่แยกหนาที่ความรับผิดชอบสินเชื่อออกเปนสายธุรกิจ ซึ่งประกอบดวย
กลุมธุรกิจขนาดใหญ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และสินเชื่อรายยอย รวมถึงการแบงแยกบทบาทในกระบวนการดาน
สินเชื่อเปน 2 ดาน ไดแก งานบริหารความสัมพันธลูกคา (Relationship Management) และงานพิจารณาเครดิต (Credit
Underwriting) เพื่อสามารถทําการควบคุมและถวงดุลระหวางกันไดอยางเหมาะสม สายงานที่รับผิดชอบในการบริหาร
ความสัมพันธลูกคาธุรกิจจะรายงานตอประธานเจาหนาที่บริหารที่กํากับดูแลแตละกลุมธุรกิจ ในขณะที่งานพิจารณาเครดิต
รายงานตอประธานเจาหนาที่บริหารดานบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ เจาหนาที่บริหารความสัมพันธลูกคาธุรกิจจะมีหนาที่
รับผิดชอบดานการตลาด การขาย ขยายธุรกรรม รวมทั้งใหบริการลูกคาและเตรียมคําขอสินเชื่อนําสงตอเจาหนาที่ผลิตภัณฑ
ธุรกรรม (Lending and Structuring Product (LSP))เพื่อทําการประเมินความเสี่ยงดานสินเชื่อ รวมถึงใหความเห็นชอบตอ
โครงสรางการใหสินเชื่อ ขอ กําหนดและเงื่อนไข ใหสอดคลองกับฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด และความเสี่ยงที่
เกี่ยวของ หลังจากนั้นคําขอสินเชื่อ(ซึ่งจะประกอบความเห็นชอบจากเจาหนาที่LSP) จะถูกสงไปยังเจาหนาพิจารณาเครดิต
เพื่อทําขอเสนอแนะ จากนั้นเจาหนาที่บริหารความสัมพันธลูกคาธุรกิจจะนําเสนอตอผูอํานาจอนุมัติตามวงเงินสินเชื่อ ซึ่งจะ
พิจารณาตามพื้นฐานขอมูลดานอุตสาหกรรมของผูกู รวมถึงนโยบายของธนาคาร และกฏขอบังคับของธนาคารแหงประเทศ
ไทย สินเชื่อที่มีสัญญาณวาผลประกอบการดอย ตองมีการดูแลเปนพิเศษโดยงานบริหารความสัมพันธลูกคา (Relationship
Management) ดวยการมีกระบวนการการติดตามและจัดการอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการคางชําระ ในกรณีที่ลูกคาคาง
ชําระและตองมีการปรับโครงสรางหนี้ จะโอนความรับผิดชอบไปยังฝายพัฒนาสินทรัพย ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานการปรับ
โครงสรางหนี้เปนผูดําเนินการแกไขหนี้ดังกลาวตอไป
ในสวนของสินเชื่อรายยอย ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมกระบวนการอนุมัติสินเชื่อไดถูกจัดโครงสรางตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ ซึ่งงานดานการตลาดและงานดานบริหารสินเชื่อจะถูกแบงเปนสายงานแยกตางหากจากกัน โดยสาย
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งานธุรกิจ (Business Unit) ซึ่งดูแลทางดานการตลาดทําหนาที่จัดหาสินเชื่อจะรายงานตอประธานเจาหนาที่บริหารลูกคาราย
ยอย สวนงานบริหารสินเชื่อจะรายงานตอประธานเจาหนาที่บริหารดานบริหารความเสี่ยง ซึ่งการหาลูกคาอาจมาจากทั้ง
จากสายงานธุรกิจสาขา หรือจากการขายตรงตามคําแนะนําดานการตลาดและการขายจากผูจัดการที่ดูแลผลิตภัณฑนั้น ๆ
โดยคําขอสินเชื่อเพื่อลูกคารายยอยจะดําเนินการผานระบบ Credit Scoring สําหรับผลิตภัณฑที่ไมมีหลักประกัน และ
มาตรฐานการใหความสนับสนุนทางการเงินซึ่งไดกําหนดไวลวงหนาโดยอยูภายใตระบบการตัดสินใจของผูเชี่ยวชาญ
สํ า หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่มี ห ลั ก ประกั น ส ว นที ม งานติ ด ตามการชํ า ระหนี้ ซึ่ ง ป จ จุ บั น อยู ภ ายใต ส ายงานสิ น เชื่ อ รายย อ ย จะ
ดําเนินการติดตามหนี้ทั้งในเชิงปองกันและในเชิงฟนฟูตอไป
ในสวนของการวัดความเสี่ยงดานสินเชื่อ ธนาคารไดใชระบบการจัดระดับความเสี่ยงดานเครดิตซึ่งพัฒนา
รวมกับMoody’s KMV เพื่อใชสําหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญและธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ธนาคารยังไดจัดทํา
Economic Capital Framework เผื่อรองรับการบริหารสินเชื่อตามความเสี่ยง รวมถึงการกําหนดวงเงินสูงสุดตอกลุมลูกคา
การจํากัดความเสี่ยงตามประเภทอุตสาหกรรม และการกําหนดราคาเผื่อใหสะทอนถึงความเสี่ยง นอกจากนี้ธนาคารยังไดจัด
เตรียดการเพื่อประเมินหาผลตอบแทนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของลูกคา
4.3.3

การจัดหาเงินทุนหรือใหกูยืมผานบุคคลที่เกี่ยวของกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

สัดสวนเงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวของกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ

สัดสวนเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับแกกิจการที่เกี่ยวของกับ
ผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ

4.3.4

รอยละ 1.79
รอยละ 10.84

การดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ธนาคารมีการดํารงฐานะของเงินกองทุนใหเปนไปตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งกําหนดให
ธนาคารพาณิชยดํารงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงไมต่ํากวาอัตรารอยละ 8.5 และเปนเงินกองทุนชั้นที่หนึ่งไมต่ํา
กวา 4.25 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้น 63,905 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนการดํารง
เงินกองทุนที่รอยละ 17.13 ของสินทรัพยเสี่ยง (ดังแสดงในตารางเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงขางลาง) โดยเปนเงินกองทุน
ชั้นที่หนึ่ง 45,906 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.31 ของสินทรัพยเสี่ยง และเงินกองทุนชั้นที่สอง 17,999 ลานบาท จะเห็นได
วาธนาคารมีการดํารงเงินกองทุนที่สูงกวาเกณฑขั้นต่ําที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
ตารางดังตอไปนี้แสดงถึงเงินกองทุนตามความเสี่ยง สินทรัพยเสี่ยง และอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน
ตามความเสี่ยงสําหรับงบการเงินเฉพาะธนาคาร ที่คํานวณตามแนวทางของธนาคารแหงประเทศไทยและตามมาตรฐานการ
บัญชีของไทย
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
2550
(ลานบาท ยกเวนรอยละ)

เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนที่ออกและชําระแลว
สวนต่ํากวามูลคาหุนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ......................
หุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน (Hybrid Tier 1) ...............................
สํารองตามกฎหมาย......................................................................................
สํารองอื่น...........................................................................................................
ขาดทุนสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรร..................................................................
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
มูลคาเพิ่มจากการตีราคาที่ดิน ...........................................................................
มูลคาเพิ่มจากการตีราคาอาคาร …………………………………………..……
หุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน (Hybrid Tier 1) ...............................
เงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดชั้นปกติ..............................................................
หุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน....................................................................
หุนกูดอยสิทธิ.....................................................................................................
สวนเกินทุนสุทธิจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทหลักทรัพยเผื่อ
ขาย...
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินกองทุนทั้งสิ้นกอนรายการหัก...........................................................
หัก สวนต่ํากวาทุนสุทธิจากการตีราคาเงินลงทุน
ในตราสารทุนประเภทหลักทรัพยเผื่อขาย..........................................
รวมเงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิ้น

อัตราเงินกองทุนชั้นที่ 1
อัตราเงินกองทุนทั้งสิ้น
อัตราขั้นต่ําของเงินกองทุนชั้นที่ 1
ตามกฎหมาย
อัตราขั้นต่ําของเงินกองทุนตาม
กฏหมาย
* ตามเกณฑ Basel II

2552
12.30*
17.03*

งบการเงินรวม
2551
2550
12.25
10.52
16.81
14.35

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

435,287
(303,088)
6,837
2,100
8,717
(104,272)
45,581

2,145
1,043
4,600
10,205
6

1,302
660
615
5,040
200
9,977
-

1,302
690
675
1,503
250
11,701
508

17,999
63,905

17,794
63,780

16,629
62,210

63,905

(675)
63,105

62,210

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

(หนวย:รอยละ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551
2550
12.31*
10.14*
10.57
17.13*
13.91*
14.43

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)

นอกจากนี้เพื่อใหเปนไปตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนสําหรับ
ธนาคารพาณิชย (Basel II Pillar III) ธนาคารจะจัดทําการเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุนและขอมูลความเสี่ยงของ
ธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ไวใน Website ของธนาคารที่ www.tmbbank.com และรายงานประจําป 2552 ของ
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ในเดือนเมษายน 2553
4.3.5

สภาพคลอง

นโยบายในการบริหารสภาพคลอง
ธนาคารมีนโยบายการบริหารสภาพคลองของธนาคารใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในภาวะปกติและภาวะ
วิกฤติ เพื่อใหมั่นใจวาธนาคารจะสามารถจัดหาสภาพคลองเพียงพอสําหรับรองรับภาระผูกพันตางๆ เมื่อครบกําหนด ภายใต
การดําเนินธุรกิจของธนาคารทั้งในภาวะวิกฤติและภาวะปกติ โดยมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (ALCO) ซึ่ง
ประกอบดวยผูบริหารระดับสูงเปนผูไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการธนาคาร ใหทําหนาที่ใน
การกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของธนาคาร เพื่อใหเปนไปตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย
และใหมีสภาพคลองเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ รวมทั้งพิจารณาจัดหาแหลงเงินทุนที่
เหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินจะไดรับรายงาน
ความเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนิ้สิน สภาพคลอง และอัตราดอกเบี้ยในตลาดรายสัปดาห โดยมีการประชุมอยาง
สม่ําเสมออยางนอยเดือนละครั้ง และมีการประชุมวาระพิเศษกรณีเรงดวนที่ตองพิจารณาเพื่อใหมีความพรอมในการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธดานสภาพคลองของธนาคาร และดําเนินการไดทันตอเหตุการณ
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5.

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

5.1

ทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารเปนเจาของกรรมสิทธิ์เหนือที่ดินและอาคารอันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญ ตั้งอยู
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 8 ไร 2 งาน 21 ตารางวา และเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์เหนือที่ดินและอาคารในสาขาบางแหง
มูลคาสุทธิหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม และหักคาเผื่อการดอยคา สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550-2552 มีรายละเอียดตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)
รายการ
1.
2.
3.
4.

ที่ดิน
อาคาร
อุปกรณ
อื่นๆ
รวม
หัก คาเผื่อราคาสะสม
คาเผื่อการดอยคา
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ

5.2

2552
8,083
8,433
4,748
21,264
7,314
731
13,219

รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551
8,196
8,423
4,838
21,457
7,074
736
13,647

2550
6,973
6,806
8,747
2
22,528
8,787
674
13,067

สิทธิการเชา
1.
สัญญาเชาระยะยาว
ธนาคารเชาพื้นที่ อาคาร ตึกแถว จากหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อใชเปนที่ทําการ
ของสํานักงานภาค สาขา สาขายอย สํานักงานแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ที่จอดรถ และติดตั้งตู
เอทีเอ็ม รวม 1,441 แหง โดยมีอายุตามสัญญาเชา 1-30 ป มีภาระคาเชาที่ตองจายตามสัญญาเชาปละ
ประมาณ 319.40 ลานบาท
2.
สิทธิตามสัญญาเชา
สิทธิตามสัญญาเชาเปนกรรมสิทธิ์ของธนาคารตามอายุสัญญาเชา รวม 5 แหง เปนจํานวนเงิน 88.30
ลานบาท ระยะเวลาการเชา 10-30 ป โดยใชเปนที่ทําการของสาขา

รายละเอียดสัญญาเชาระยะยาว ที่ดิน และอาคารสํานักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารไดทําการเชาที่ดินและอาคาร จากหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
รวมทั้งสิ้น 1,441 แหง โดยแบงเปนสถานที่เชาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 751 แหง ตางจังหวัด 690 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
- กรมธนารักษ
- หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รวม (2)
รวมทั้งสิ้น (1)+(2)

อายุสัญญา

กรุงเทพและเขต
ปริมณฑล (แหง)

ตางจังหวัด (แหง)

587

475

1-3 ป

26
31
644

1
62
24
562

1-3 ป
1-3 ป
1-3 ป

73

99

1-30 ป

3
23
8
107
751

2
25
2
128
690

1-3 ป
1-30 ป
1-30 ป
1,441

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
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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.
รายการกันสํารองภาระนอกงบดุลที่มีความเสี่ยงดานเครดิตในระดับสูง ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดคา
แปลงสภาพ (Credit Conversion Factor) ในการคํานวณเงินกองทุนที่ตองดํารงเทากับ 1.0 รวมถึงหนังสือค้ํา
ประกันสินเชื่อ
1.1.
กรณี เ ป น รายการนอกงบดุ ล ของลู ก หนี้ ที่ ถู ก จั ด ชั้ น เป น สิ น ทรั พ ย จั ด ชั้ น ต่ํ า กว า มาตรฐาน สงสั ย
สงสัยจะสูญ และสูญ ตามหลักเกณฑการจัดชั้นสินทรัพยที่กําหนดไวในประกาศธนาคารแหงประเทศ
ไทย โดยกันเงินสํารองในอัตราเดียวกันกับอัตราการกันเงินสํารองของลูกหนี้รายเดียวกันที่ปรากฏใน
งบดุล
1.2
กรณีเปนรายการนอกงบดุลที่ไมเปนลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้นเปนสินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน สงสัย
สงสัยจะสูญ และสูญ ธนาคารพิจารณากันเงินสํารองภาระผูกพันจากยอดประมาณการความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น โดยการกันสํารองเปนกลุมลูกหนี้ (Collective Approach) เพิ่มเติมของภาระผูกพันดังกลาว
2.
กรณีเปนรายการนอกงบดุลที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดคาแปลงสภาพนอยกวา 1.0 และเปนลูกหนี้ที่จัด
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 สําหรับหนี้สินที่มีภาระผูกพันและมีความ
เปนไปไดคอนขางแนนอนที่ธนาคารจะตองสูญเสียตามภาระผูกพันดังกลาว
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5.4.3

นโยบายการบริหารสินเชื่อมีปญหา
นโยบายการบริหารสินเชื่อมีปญหา เปนนโยบายที่ถูกจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปนการปองกันรวมทั้ง
แกไขปญหาใหทันการณและมีประสิทธิภาพบนมาตรฐานเดียวกัน โดยธนาคารกําหนดวิธีการจัดการสินเชื่อมีปญหา ซึ่ง
คํานึงถึงความสามารถดานการเงิ นและดานธุ ร กิจของลูก หนี้ โดยมีวั ตถุประสงค ที่จะทําใหสิ นเชื่อดังกล าวไดรับการ
ปรับปรุง แกไขปญหาใหมีความเสี่ยงลดลงเปนสินเชื่อปกติ
ดังนั้นหาก ณ เวลาใดก็ตามที่ลูกหนี้ถูกประเมินวามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ บัญชีลูกหนี้ดังกลาวจะถูก
จัดระดับอยูในสถานะพึงระวัง (Watch-list Status) ผูดูแลบัญชีลูกคา (Relationship Manager) จะตองเพิ่มความสําคัญในการ
ดูแล/ควบคุม อยางใกลชิดมากขึ้น โดยเพิ่มความถี่ในการเขาเยี่ยมลุกหนี้รวมทั้งตรวจสอบถึงปญหาและหาแนวทางแกไขใน
เบื้ อ งต น โดยเร็ว ผู ดูแ ลบัญชี ลู กค า ดัง กล าวอาจขอคํา ปรึก ษาจากฝา ยพั ฒ นาสิน ทรั พย ซึ่ งทํ า หนา ที่ ดูแ ลลู ก หนี้ มีปญ หา
โดยเฉพาะ อยางไรก็ตามหากผูดูแลบัญชีลูกคาพบวาปญหาดังกลาวไมสามารถแกไขไดในระยะสั้น และมีแนวโนมที่ลูกหนี้
รายดังกลาวจะเปนหนี้มีปญหา (NPL) ฝายพัฒนาสินทรัพยจะมีบทบาทในการเขาไปเจรจาปรับปรุงโครงสรางหนี้กับลูกหนี้
โดยตรง โดยแนวทางการปรับโครงสรางหนี้จะจัดใหเหมาะสมกับความสามารถในการชําระหนี้ และมุงเนนการแกปญหา
หรืออุปสรรคในการดําเนินงานของลูกหนี้ตามสถานภาพของลูกหนี้แตละราย ซึ่งสามารถดําเนินการไดในหลายแนวทาง
เชน การปรับโครงสรางหนี้ระยะยาว, การชําระหนี้เสร็จสิ้นดวยเงินสด, การแปลงหนี้เปนทุน, การลดหนี้ เปนตน ทั้งนี้
ธนาคารอาจพิจารณาขายหนี้เปน Portfolio หรือรายบัญชี เพื่อใหการลด NPL เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ภายหลังจากการปรับโครงสรางหนี้ ฝายพัฒนาสินทรัพยยังคงทบทวนคุณภาพลูกหนี้และติดตามการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการปรับโครงสรางหนี้อยางใกลชิด จนกวาความเสี่ยงของลูกหนี้จะลดต่ําลง ซึ่งภายหลังจากนั้นผูดูแลบัญชีลูกคาจะ
กลับมามีบทบาทเปนผูดูแลหลักเชนเดิม
5.4.4

นโยบาย/เงื่อนไขการรับรูรายไดตามเกณฑของธนาคาร และตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
ธนาคารฯและบริษัทยอยใชเกณฑคงคางในการรับรูรายไดดอกเบี้ยและสวนลดจากเงินใหสินเชื่อโดย
ธนาคารฯระงับการรับรูรายไดดอกเบี้ยสําหรับเงินใหสินเชื่อที่คางชําระเกินกําหนด 3 เดือนนับจากวันที่ครบ
กํา หนดชํ า ระไม วา จะมี ห ลั ก ประกั น หรื อ ไม การบั น ทึก รายได ด อกเบี้ ย หลั ง จากนั้ น จะใชเ กณฑ เ งิ น สดตาม
ขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารฯบันทึกยกเลิกรายไดดอกเบี้ยคางรับของเงินใหสินเชื่อที่ไดบันทึกเปนรายไดออกจากบัญชี
สําหรับลูกหนี้ที่คางชําระดอกเบี้ยเกินกวา 3 เดือนนับจากวันที่ครบกําหนดชําระดอกเบี้ยตามขอกําหนดของ
ธนาคารแหงประเทศไทย การบันทึกรายไดดอกเบี้ยหลังจากนั้นจะบันทึกตามเกณฑเงินสดจนกวาจะไดรับชําระ
หนี้ที่คางเกินกําหนดชําระดังกลาวแลว
ธนาคารฯรับรูรายไดดอกเบี้ยสําหรับลูกหนี้ภายหลังการปรับโครงสรางหนี้ใหมตามเกณฑคงคาง
โดยอิงจากอัตราดอกเบี้ยที่ลูกหนี้ตองจายชําระตามสัญญา ยกเวนหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่อยูระหวาง
การติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสรางหนี้ใหม ซึ่งจะรับรูเปนรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑเงินสด
จนกวาลูกหนี้จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสรางหนี้ติดตอกันไม นอยกวาสามเดือนหรือสามงวดการชําระ
เงิน แลวแตระยะเวลาใดจะนานกวา
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ธนาคารฯรับรูรายไดดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ดวยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงในงบกําไร
ขาดทุนตลอดอายุการลงทุนในตราสารหนี้
เงินปนผลบันทึกเปนรายไดในงบกําไรขาดทุนในวันที่ธนาคารฯและบริษัทยอยมีสิทธิไดรับเงินปนผล
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการรับรูเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแลว
5.5
1.

เงินลงทุนในหลักทรัพย
นโยบายการลงทุน
ปรัชญาในการบริหารเงินลงทุนของธนาคาร คือการลงทุนและการจัดการหลักทรัพย โดยยึดหลัก
ความโปรงใส การมีจรรยาบรรณ การคํานึงถึงผลประโยชนและความมั่นคงของธนาคาร สอดคลองกับเปาหมาย
หลักของธนาคารและถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับของหนวยงานตางๆ ที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานของ
ธนาคาร โดยมีการกําหนดแนวทางการทํางาน และการวางกลยุทธการลงทุน และการจัดการหลักทรัพยให
เปนไปแบบระมัดระวัง เนนการควบคุมและบริหารความเสี่ยง โดยมีการคัดเลือกหลักทรัพย การกําหนดสัดสวน
การลงทุนในหลักทรัพยแตละประเภท และแตละผูอ อกหลักทรัพย การกําหนดวัตถุประสงคการลงทุนใน
หลักทรัพยแตละประเภทอยางชัดเจน ที่ผานมา การบริหารการลงทุนของธนาคารจะอยูภายใตการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee) ซึ่งจะมีการจัดประชุมเพื่อหารือกันเปนประจํา อยางนอยเดือนละ
1 ครั้ง และตอมาเนื่องจากธนาคารไดมีคําสั่งยกเลิกคณะกรรมการลงทุนในเดือนธันวาคม 2551 และใหโอน
บทบาท ภาระหนาที่ และความรับผิดชอบไปยังคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (ALCO Committee)
และ/หรือคณะประธานเจาหนาที่บริหาร (Chief Executive Committee) ดังนั้น การบริหารการลงทุนของธนาคาร
จึงโอนมาอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (ALCO Committee) และ/หรือ
คณะประธานเจาหนาที่บริหาร (Chief Executive Committee) ตั้งแต เดือนธ.ค. 2551 เปนตนมา
ธนาคารไดจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพยสําหรับตราสารหนี้และตราสารทุน โดยแบงเปน 1.เงิน
ลงทุนชั่วคราว ประเภทเพื่อคา เผื่อขาย และถือจนครบกําหนด 2.เงินลงทุนระยะยาว ประเภทเผื่อขาย และถือจน
ครบกําหนด รวมทั้งเงินลงทุนทั่วไปตามมาตรฐานการบัญชี นอกจากนี้ ธนาคารยังไดกําหนดวัตถุประสงคของ
การลงทุน และแบงสายงานรับผิดชอบในการลงทุนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคไวอยางชัดเจน โดยตราสาร
หนี้ประเภทเงินลงทุนเพื่อคา (Trading Book) อยูภายใตการดูแลของสายงานบริหารธุรกิจตลาดเงิน ขณะที่
ประเภทเงินลงทุนเพื่อธนาคาร (Banking Book) อยูภายใตการดูแลของสายงานบริหารเงิน สวนการลงทุนในตรา
สารทุนอยูภายใตการดูแลของสายงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่เปนผูรับผิดชอบดูแล
(Managing Unit) โดยแบงพอรตดูแลตามประเภทธุรกิจ กลยุทธและวัตถุประสงคการถือครองของธนาคาร ทั้งนี้
เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน (conflicts of interest) และการใชขอมูลภายใน
เกณฑการพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพยของธนาคาร คํานึงถึงปจจัยทางดานความเสี่ยงเปนหลัก ทั้ง
ความเสี่ ย งด า นเครดิ ต สภาพคล อ ง และสกุ ล เงิ น จากนั้ น จึ ง จะประเมิ น อายุ ห ลั ก ทรั พ ย ผลตอบแทนจาก
หลักทรัพย และระยะเวลาการลงทุน เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับวัตถุประสงคในการลงทุนและการ
ดําเนินธุรกิจหลักของธนาคาร ตลอดจนสอดคลองกับทิศทางและสภาวะตลาดเงินตลาดทุน
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2.

3.

5.6

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน
ธนาคารยึดแนวทางการบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีระบบการ
ควบคุ ม ที่รั ดกุ ม โดยนอกเหนื อ จากการจั ดองค ก รให มีก ารแยกการทํา งานดา นการลงทุน ออกเป นส ว น คื อ
งานดานการลงทุน การวิเคราะห และงานทางดานปฏิบัติการ เพื่อใหมีการตรวจสอบซึ่งกันและกันแลว ธนาคาร
ยังไดนําการกําหนดขอบเขตการทําธุรกรรม (Limit) ตางๆ และวางระบบการรายงานผลกระทบจากการลงทุน
เพื่อเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแลความเสี่ยง ตลอดจนนํากลยุทธและเครื่องมือทางการเงินมาใชในการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบหรือจํากัดความเสี่ยงในการลงทุน พรอมทั้งมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของมี
หนาที่ติดตามดูแลการทําธุรกรรมใหเปนไปตามขอบเขตที่กําหนดไว รวมถึงการจัดทํารายงานความเสี่ยงตอ
ผูบริหารตามลําดับขั้นเพื่อแจงใหทราบในกรณีที่การทําธุรกรรมใกลถึงขอบเขตที่กําหนด ทั้งนี้ เพื่อใหดําเนินการ
ปองกันหรือแกไขกอนที่จะเกิดความเสียหายตอธนาคาร
การตั้งสํารองคาเผื่อการดอยคา
ธนาคารกําหนดนโยบายการดอยคาของเงินลงทุน โดยแบงออกเปน นโยบายการดอยคาของเงินลงทุน
ในตราสารทุน และนโยบายการดอยคาของเงินลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดมาตรฐาน
ของธนาคารสํ า หรั บ การประเมิ น การดอ ยคา และการตั้ งสํ า รองคา เผื่อ การลดค า ของเงิ น ลงทุ น โดยกํ าหนด
หลักเกณฑใหเปนไปตามนโยบายการบัญชี (Accounting Policy) ของธนาคาร และสอดคลองกับมาตรฐานการ
บัญชีกฎเกณฑของทางการ และนโยบายภายในของธนาคารที่เกี่ยวของ
ธนาคารจะดําเนินการประเมินการดอยคาของเงินลงทุนอยางนอยปละ 1 ครั้ง ณ สิ้นงวดบัญชี หรือ
เมื่อเงินลงทุนดังกลาวมีขอบงชี้การดอยคา โดยการประเมินจะพิจารณาจากขอบงชี้การดอยคาตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 36 และการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนในอนาคตตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 ทั้งนี้
เมื่อมีขอบงชี้วาเงินลงทุนนั้นเกิดการดอยคา หรือเขาหลักเกณฑการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินตามที่
กําหนดไวในนโยบายการบัญชี (Accounting Policy) เชน ราคาตลาดของสินทรัพยลดลงอยางเปนสาระสําคัญ มี
การเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบทางลบตอกิจการที่ลงทุนอยางเปนสาระสําคัญ มีความเปนไปไดคอนขาง
แนนอนที่ธนาคารจะไมสามารถเรียกเก็บเงินตน หรือดอกเบี้ยทั้งหมดหรือบางสวน อันเปนผลทําใหราคาตาม
บัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ธนาคารจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน
ในงบกําไรขาดทุน
นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
ธนาคารมีนโยบายในการเขารวมลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ที่ดําเนินธุรกิจดานการเงินและ
ธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจของธนาคาร การบริการทางการเงินของธนาคาร เปนไปอยางครบวงจร และสามารถเอื้อ
ประโยชนสนับสนุนการดําเนินธุรกิจซึ่งกันและกันไดอยางเหมาะสม โดยธุรกิจที่ธนาคารลงทุนจะตองเปนธุรกิจ
ที่มีแนวโนมที่ดี มีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได ทั้งนี้ ในการรวมลงทุน ธนาคารมุงหวังที่จะเขาไปมีสวนรวม
ในการกําหนดนโยบาย และแนวทางในการดําเนินงานของบริษัทที่ธนาคารจะเขาลงทุน เพื่อใหสอดคลองกับ
แผนธุรกิจของธนาคารโดยขนาดของเงินลงทุนจะมีจํานวนไมเกินวงเงินหรือสัดสวนตามกฎระเบียบขอบังคับที่
ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาต
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมทั้งหมดตอ
สินทรัพยรวม ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะของธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการ
(งบเฉพาะธนาคาร)

มูลคาเงินลงทุนสุทธิ
(ลานบาท)

สัดสวนเงินลงทุน
ตอสินทรัพยรวม (รอยละ)

เงินลงทุนในบริษัทรวม

1,549.23

0.29

เงินลงทุนในบริษัทยอย

188.24

0.03

1,737.47

0.32

541,637.19

100.00

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย
สินทรัพยรวม

5.7

นโยบายการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวมของธนาคาร
ขอบเขต อํานาจในการควบคุม/การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายที่สําคัญตอการดําเนินธุรกิจ
ธนาคารมีการกําหนดโดยยึดหลักการปฏิบัติตามแนวทางหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม
ที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยจัดทําขึ้นเพื่อกําหนดใหธนาคารพาณิชยภายใตการกํากับดูแลดําเนินการ โดยขอบเขตการกํากับ
ดูแลของธนาคารจะแบงการกํากับดูแลออกเปนดานตาง ๆ 6 ดาน เพื่อใหครอบคลุมการดําเนินการของบริษัทใน
กลุมธุรกิจการเงินของธนาคารโดยรายละเอียดขอบเขตนโยบายการกํากับดูแลในดานตาง ๆ สามารถสรุปไดดังนี้
1.
นโยบายดานการบริหารจัดการและควบคุม
เปนการกําหนดนโยบายในดานบริหารจัดการและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทในกลุมธุรกิจ
การเงินของธนาคาร เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายหลักของธนาคาร ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดทําแผน
กลยุทธ การจัดทํานโยบายการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจตามแนวทางของธนาคาร และการแตงตั้ง
กรรมการผูแทน เพื่อเขาไปมีสวนรวมในการบริหารจัดการบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินของธนาคาร
รวมถึงการจัดองคกรภายในของธนาคาร เพื่อรับผิดชอบดูแลบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินของธนาคาร
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เฉพาะในสวนของหลักเกณฑการแตงตั้งกรรมการผูแทน ธนาคารไดมีการ
กําหนดแนวทางในการแตงตั้งไวโดยครอบคลุมถึงเงินลงทุนในกลุมธุรกิจการเงินและเงินลงทุนทั่วไป
ทั้งหมดของธนาคาร
2.
นโยบายดานการรายงานทางการเงิน
เป นการกํ าหนดนโยบายดานการบัญชี และการจัดทํ ารายงานทางการเงิ น เพื่อใหธนาคารสามารถ
รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของในการจัดทํางบการเงินรวมสําหรับบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินของธนาคาร
ไดอยางถูกตองเปนไปในแนวทางเดียวกัน และเปนไปตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนด รวมถึงการนําขอมูลทางการเงินและบัญชีดังกลาวมาเปนขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะหผลการ
ดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินไดอยางถูกตองและทันเวลา เพื่อประโยชน
ในการควบคุม และติดตามผลการดําเนินงาน
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4.

5.

6.
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นโยบายดานการบริหารความเสี่ยง
เปนการกําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในกลุมธุรกิจการเงิน โดยครอบคลุมความ
เสี่ยงในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท คือ การบริหารจัดการความเสี่ยงดานตลาด
(Market Risk) การบริหารจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) การบริหารจัดการความ
เสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk) รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk)
ซึ่งสงผลตอความมั่นคงของบริษัทในกลุมได
นโยบายดานการกํากับดูแลและบรรษัทภิบาล
เปนการกําหนดนโยบายใหบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินของธนาคารถือปฏิบัติ เพื่อใหการดําเนินการ
ของบริษัทเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลของธนาคาร และการปฏิบัติตามกฎเกณฑทางการในเรื่อง
ตาง ๆ ไดแก นโยบายการทําธุรกิจกับผูมีผลประโยชนเกี่ยวของหรือเกี่ยวโยงกัน นโยบายการใชขอมูล
ระหวางกัน และการดําเนินการ/ธุรกรรมที่บริษัทในกลุมธุรกิจของธนาคารตองขอความเห็นชอบจาก
ธนาคารกอนการดําเนินการ
นโยบายดานภาพลักษณองคกร
เป น การกํ า หนดนโยบายเพื่ อ ให บริ ษั ทในกลุ ม ธุ ร กิ จ การเงิ น ของธนาคารถื อ เป น แนวทางในการ
ดําเนินการเพื่อใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน และสงเสริมภาพลักษณของธนาคารซึ่งเปนสถาบัน
การเงินทั้งในดานของการใชชื่อและเครื่องหมายการคา และการเปดเผยสารสนเทศของบริษัทในกลุม
ธุรกิจการเงินของธนาคาร
นโยบายดานการตรวจสอบ
เปนการกําหนดนโยบายเพื่อการตรวจสอบความถูกตองและเหมาะสมในการดําเนินงานของบริษัทใน
กลุมธุรกิจการเงินของธนาคาร เพื่อการประเมินประสิทธิภาพของบริษัทในการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงการดําเนินการตามนโยบายการกํากับแบบรวมกลุมที่ธนาคาร
จัดทําขึ้น
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6.

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ขอพิพาททางกฎหมาย

6.1

ขอพิพาทที่ธนาคารทหารไทยเปนจําเลย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารทหารไทย หรือบริษัทยอยของธนาคารทหารไทย มีขอพิพาททางกฎหมายที่
ยังไมสิ้นสุด ซึ่งอาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของธนาคาร ที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุนของ
ธนาคาร ตามงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 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
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ประกันดังกลาวเปนเอกสารปลอม ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ มิไดออกหนังสือค้ําประกันตามฟองใหแกหจก.หลวงบํารุง
ดังนั้น ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จึงไมตองรับผิดตามหนังสือค้ําประกันตอ หจก.หลวงบํารุง ศาลแพงกรุงเทพใตจึงพิพากษา
ยกฟอง
ตอมาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2548 หจก.หลวงบํารุง ไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาศาลชั้นตน และเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม
2548 ธนาคารไดยื่นคําแกอุทธรณ ทั้งนี้ ปจจุบันคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ
อนึ่ง ฝายบริหารของธนาคารเห็นวาการยื่นอุทธรณดังกลาวของโจทกไมมีเหตุผลสนับสนุนเพียงพอและเปนไป
ไดยากที่ หจก.หลวงบํารุง 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
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
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1.

ให บสท. ออกตั๋วสัญญาใชัเงินจํานวนประมาณ 4,432 ลานบาท มีกําหนดวันถึงกําหนดใชเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และชําระดอกเบี้ย ณ วันทําการสุดทายของทุกปโดยมีกองทุนฟนฟูฯ
เปนผูอาวัล และสงมอบใหธนาคารในฐานะผูรับเงิน หากไมดําเนินการให บสท. และกองทุนฟนฟูฯ
รวมกันชําระเงินจํานวนดังกลาวพรอมดอกเบี้ยนับแตวันฟองเปนตนไป
2.
ให บสท. ออกตั๋วสัญญาใชเงินจํานวนประมาณ 2,027 ลานบาท มีกําหนดวันถึงกําหนดใชเงินวันที่ 31
ตุลาคม 2554 และชําระดอกเบี้ย ณ วันทําการสุดทายของทุกป โดยมีกองทุนฟนฟูฯ เปนผูอาวัล และ
สงมอบใหธนาคาร ในฐานะผูรับเงิน หากไมดําเนินการให บสท. และกองทุนฟนฟูฯ รวมกันชําระเงิน
ดังกลาวพรอมดอกเบี้ยนับแตวันฟองเปนตนไป
3.
ให บสท. ออกตั๋วสัญญาใชเงินจํานวนประมาณ 12 ลานบาท มีกําหนดวันถึงกําหนดใชเงินวันที่ 28
กุมภาพันธ 2556 และชําระดอกเบี้ย ณ วันทําการสุดทายของทุกปโดยมีกองทุนฟนฟูฯ เปนผูอาวัล
และสงมอบใหธนาคารในฐานะผูรับเงิน หากไมดําเนินการให บสท. และกองทุนฟนฟูฯ รวมกันชําระ
เงินจํานวนดังกลาวพรอมดอกเบี้ยนับแตวันฟองเปนตนไป
4.
ให บสท. และกองทุนฟนฟูฯ รวมกันชําระเงินจํานวนประมาณ 520 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยคํานวณ
จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากโดยเฉลี่ยจนถึงวันที่ยื่นฟองคดีเปนเงินประมาณ 15 ลานบาท รวมเปนเงิน
ประมาณ 535 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยนับแตวันฟองเปนตนไป
ปจจุบัน คดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาลแพง ทั้งนี้ หากในทางกลับกัน ธนาคารเปนฝายแพคดี ธนาคาร
จะถูกปรับลดราคาโอนสินทรัพยดอยคุณภาพเปนจํานวนเงินประมาณ 4,341 ลานบาท ซึ่งธนาคารไดบันทึกประมาณการ
หนี้สินสําหรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นทั้งจํานวนแลว
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

โครงสรางเงินทุน

7.1
7.1.1

หลักทรัพยของธนาคาร
ทุนของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนจํานวน 437,087,384,790 บาท ซึ่งเปนทุนเรียกชําระแลว
จํานวน 435,287,384,790 บาท แบงเปน
หุนสามัญ จํานวน
41,536,741,279 หุน
มูลคาที่ตราไวหนุ ละ 10 บาท
หุนบุริมสิทธิ หมวด ข. จํานวน
1,991,997,200 หุน
มูลคาที่ตราไวหนุ ละ 10 บาท
7.1.2

ลักษณะของหุน บุริมสิทธิ
ธนาคารมีหุนบุริมสิทธิหมวด ข. จํานวน 1,991,997,200 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยหุนบุริมสิทธิหมวด
ข. ของธนาคาร สวนใหญถือโดยกระทรวงการคลัง

ลักษณะของหุน บุริมสิทธิหมวด ข.
หุนบุริมสิทธิหมวด ข. เปนประเภทมีสิทธิออกเสียง ไมสะสมเงินปนผล และมีสิทธิเหนือหุนสามัญ
ในการรับเงินปนผลกอนหุนสามัญ ออกจําหนายแกกระทรวงการคลังตามโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุน
ชั้นที่ 1

สิทธิและผลประโยชนของหุนบุริมสิทธิหมวด ข.
1.
มีสิทธิรับเงินปนผลกอนหุนสามัญในอัตรารอยละ 3.75 ตอป หากปใดที่ธนาคารจายเงินปน
ผลใหแกหุนสามัญในอัตราที่สูงกวาอัตราเงินปนผลของหุนบุริมสิทธิหมวด ข. แลว ธนาคาร
จะตองจายเงินปนผลใหแกหุนบุริมสิทธิหมวด ข. เพิ่มขึ้นจนเทากับอัตราที่จายใหแกผูถือ
หุนสามัญ
2.
กรณีที่เงินกําไรมีจํานวนไมเพียงพอที่จะจายเงินปนผลใหแกหุนบุริมสิทธิหมวด ข. ไดตาม
อัตราที่กําหนดไว ธนาคารจะจายเงินปนผลใหแกหุนบุริมสิทธิหมวด ข. ตามจํานวนกําไร
เทาที่มีอยูและสามารถจายได
3.
ในกรณีที่มีการลดทุน เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานอันเนื่องมาจากสินทรัพยที่
มีอยูกอนกระทรวงการคลังเขาเพิ่มเงินกองทุน และมีความจําเปนตองลดทุน ใหธนาคาร
ลดทุนในสวนของหุนสามัญ หุนบุริมสิทธิและสวนล้ํามูลคาของหุนบุริมสิทธิ ซึ่งเปนสวน
หนึ่ ง ของตราสารที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป น เงิ น กองทุ น ชั้ น ที่ 1 และหุ น กู ด อ ยสิ ท ธิ ซึ่ ง เป น
ส ว นประกอบในการจํ า หน า ยตราสารที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป น เงิ น กองทุ น ชั้ น ที่ 1 ก อ นหุ น
บุริ ม สิ ทธิ ห มวด ข. แต จ ะไม เ กิน ยอดขาดทุน สะสม ณ วั น ที่ ก ระทรวงการคลั ง เข า เพิ่ ม
เงินกองทุนรวมกับสวนเสียหายที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง อันเนื่องมาจากสินทรัพยที่มีอยู
กอนกระทรวงการคลังเขาเพิ่มเงินกองทุน
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ในกรณีที่มีการลดทุนเนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานอันเนื่องมาจากสินทรัพยที่มี
ขึ้นหลังจากกระทรวงการคลังเขาเพิ่มเงินกองทุน ใหธนาคารลดทุนตามสัดสวนการถือหุน
ของหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิหมวด ข.
4.
ในกรณีที่มีการชําระบัญชีเลิกธนาคาร หุนบุริมสิทธิหมวด ข. จะอยูในลําดับขั้นของการ
ชําระหนี้เดียวกันกับหุนบุริมสิทธิหมวดอื่น ๆ และมีบุริมสิทธิเหนือหุนสามัญในการรับ
สวนแบงคืนทุน
บุริมสิทธิของหุนบุริมสิทธิหมวด ข. มีกําหนดระยะเวลา 10 ป นับตั้งแตวันที่ 19 พฤษภาคม 2543 เมื่อครบ
กําหนดเวลาดังกลาวแลว บุริมสิทธิของหุนบุริมสิทธิหมวด ข. จะสิ้นสุดลงทันที และมีสิทธิเปนอยางเดียวกับหุนสามัญ และ
หุนบุริมสิทธิหมวด ข. จะตองแปลงเปนหุนสามัญ โดยมีอัตราการใชสิทธิแปลงสภาพในอัตราหุนบุริมสิทธิหมวด ข. 1 หุน
ตอหุนสามัญ 1 หุน ซึ่งผูถือหุนบุริมสิทธิหมวด ข. สามารถใชสิทธิไดทุกวันที่ 20 มีนาคม 20 มิถุนายน 20 กันยายน และ 20
ธันวาคมของแตละป
การออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพใหกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนซึ่งเปนคนตางดาว (Thai Trust Fund)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารทหารไทย ไมมีการออก Thai Trust Fund
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 และสิทธิในการออกเสียงของผูถอื หุนรายอื่นเพิม่ ขึ้น
ณ วันที่ 9 มีนาคม 2552 ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนครั้งหลังสุด บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
มีหุนของธนาคารเปนหลักทรัพยอางอิงสําหรับการออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย (NonVoting Depository Receipt: NVDR) จํานวน 3,170,455,332 หุน หรือคิดเปนรอยละ 7.28 ของหุนสามัญที่ออกและชําระ
แลวของธนาคาร อนึ่ง จํานวนหุนของธนาคารที่นําไปออก NVDR ไมอยูในความควบคุมของธนาคาร ผูลงทุนสามารถ
ตรวจสอบขอมูลจํานวนหุนที่ถือโดย NVDR ไดจากเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่ www.set.or.th/nvdr
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หลักทรัพยอื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม2552 ธนาคารทหารไทย มีหลักทรัพยอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)

ครบกําหนด
ไถถอน

รอยละ 4.25 ตอป

มกราคม 2553

ไมมี
หลักประกัน

จํานวนและมูลคา
ที่ยังไมไดไถถอน
(ณ 31 ธันวาคม2552 )
1,077 หนวย
1,077ลานบาท

รอยละ 3.5 ตอป

ธันวาคม 2553

ไมมี
หลักประกัน

รอยละ 3.5 ตอป

ธันวาคม 2553

ปที่ 1-5 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว มีนาคม 2558
เทากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจํา 12 เดือน ประเภท
ลูกคาทั่วไปของธนาคารบวก
หมายเหตุ : ธนาคารไดซื้อคืนหุนกูดอย ดวยรอยละ 2 ตอปหรืออัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 4 ตอป
สิทธิรุนนี้บางสวน เมื่อวันที่ 6
พฤศจิกายน 2552 จํานวน 3.095 ลาน แลวแตอัตราใดจะสูงกวา
ปที่ 6-10 อัตราดอกเบี้ย
หนวย หรือ 3,095 ลานบาท
ลอยตัว เทากับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12

ประเภทหลักทรัพย
1.. หุนกูดอยสิทธิ
(วันที่ออก: 18 มกราคม 2543 จํานวน
1,077 ลานบาท)
2. หุนกูดอยสิทธิ
(วันที่ออก: 28 ธันวาคม 2543 จํานวน
260 ลานบาท)
3. หุนกูดอยสิทธิ
(วันที่ออก: 28 ธันวาคม 2543 จํานวน 545
ลานบาท)
4. หุนกูดอยสิทธิ
(วันที่ออก: 9 มีนาคม 2548 จํานวน
8,000 ลานบาท)

ผูแทนผู
ถือหุนกู

เงื่อนไขอื่น ๆ

-

ไมมีเงื่อนไขไถถอนกอนกําหนด

260 หนวย
260ลานบาท

-

ไมมีเงื่อนไขไถถอนกอนกําหนด

ไมมี
หลักประกัน

545หนวย
545ลานบาท

-

ไมมีเงื่อนไขไถถอนกอนกําหนด

ไมมี
หลักประกัน

4.905 ลานหนวย
4,905 ลานบาท

หลักประกัน
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ธนาคารไทย ธนาคารอาจไถถอนหุนกูทั้งจํานวนกอนวัน
ธนาคาร ครบกําหนดไถถอนไดหากไดรับอนุญาตจาก
ธนาคารแหงประเทศไทย ภายใตเงื่อนไข ดังนี้
1. กอนวันครบรอบ 5 ป นับแตวันออกหุนกู หาก
หุนกูนี้ไมถูกจัดใหเปนตราสารที่สามารถนับ
เขาเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคารได หรือ
หุนกูนี้สามารถใชนับเปนเงินกองทุนขั้นที่ 2 ได
ต่ํากวารอยละ 50 ของเงินกองทุนขั้นที่ 1 ของ
ธนาคาร หรือ
2. ณ วันครบรอบ 5 ป นับแตวันออกหุนกู หรือ ณ

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1)

ประเภทหลักทรัพย

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)

ครบกําหนด
ไถถอน

หลักประกัน

จํานวนและมูลคา
ที่ยังไมไดไถถอน
(ณ 31 ธันวาคม2552 )

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

เงื่อนไขอื่น ๆ
วันชําระดอกเบี้ยใดๆ หลังจากวันครบรอบ 5 ป
นับแตวันออกหุนกู

เดือน ประเภทลูกคาทั่วไป
ของธนาคาร บวกดวยรอย
ละ 2 ตอป หรือรอยละ 5 ตอ
ป แลวแตอัตราใดจะสูงกวา
5. หุนกูดอยสิทธิ (TMB19NA)
(วันที่ออก: 6 พฤศจิกายน 2552
จํานวน 5,300 ลานบาท)

ผูแทนผู
ถือหุนกู

พฤศจิกายน
2562

ไมมี
หลักประกัน
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5.3 ลานหนวย
5,300 ลานบาท

ธนาคารกรุง ธนาคารอาจใชสิทธิไถถอนหุนกูทั้งจํานวน
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. ผูออกหุนกูสามารถแสดงตอผูแทยผูถือหุนกู
หรือที่ประชุมผูถือหุนกูไดวา ดอกเบี้ยตามหุนกู
ไมสามารถนํามาหักเปนคาใชจายของผูออกหุน
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ประเภทหลักทรัพย

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)

ครบกําหนด
ไถถอน

หลักประกัน

จํานวนและมูลคา
ที่ยังไมไดไถถอน
(ณ 31 ธันวาคม2552 )

ผูแทนผู
ถือหุนกู

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

6.. 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
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46.8 ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
(1,562 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

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1)

ประเภทหลักทรัพย

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)

ครบกําหนด
ไถถอน

หลักประกัน

จํานวนและมูลคา
ที่ยังไมไดไถถอน
(ณ 31 ธันวาคม2552 )

ผูแทนผู
ถือหุนกู

เงื่อนไขอื่น ๆ

ธนาคารโดยไมสามารถนับเปนเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ไดอีกตอไป
ธนาคารนคร ธนาคารมีสิทธิขอไถถอนคืนกอนกําหนดโดย
หลวงไทย ตองไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหง
ประเทศไทย โดยการชําระไถถอนคืนกอน
กําหนดเปนไปตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
1. หลังจากปที่ 5 เปนตนไป ทุกวันที่จายชําระ
ดอกเบี้ย หรือ
2. การไถถอน ณ เวลาใดๆ ทําไดในสองกรณี
3. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายภาษี
หรือ
4. กรณีที่ธนาคารไมสามารถนับหุนกูเปน
เงินกองทุนชั้นที่ 1ของธนาคารได

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

ไมมีกําหนด
ระยะเวลาใน
การชําระคืน
เวนแตเมื่อเลิก
กิจการ

ไมมี
หลักประกัน

4 ลานหนวย
4,000 ลานบาท

8.. หุนกูไมดอยสิทธิ

4.00 - 10.25

2553

ไมมี
หลักประกัน

2,040 ลานบาท

-

-

9. ตั๋วแลกเงิน

0.75 –0.50

2553-2555

-

23,538 ลานบาท

-

-

7. หุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนที่
ไมสะสมดอกเบี้ยจาย และไมชําระ
ดอกเบี้ยในปที่ไมมีกําไร (TMB ITONE)
(วันที่ออก: 30 เมษายน 2552 จํานวน
4,000 ลานบาท)
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7.2
7.2.1

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ขอตกลงระหวางธนาคารทหารไทย กับ พันธมิตรทางธุรกิจ
ขอตกลงระหวางธนาคารทหารไทย กับ บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จํากัด ในดานธุรกิจประกันชีวิต
ในป 2550 ธนาคารไดเขาทําสัญญาเปนนายหนาจําหนายผลิตภัณฑประกันชีวติ 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
 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
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ประเภทของรายการ

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การใหบริการเปนนายหนาจําหนายผลิตภัณฑประกันชีวิตผานธนาคาร
 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
(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
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ประเภทของรายการ

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การใหบริการเปนนายหนาจําหนายผลิตภัณฑประกันชีวิตผานธนาคาร
(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 (“บริษัท
จัดการ”)
ระยะเวลาของสัญญา
ระยะเวลาขั้นตน 10 ป นับจากวันที่สัญญามีผลบังคับใช
สาระสําคัญของสัญญาตัวแทนจัด (1) การแตงตั้งตัวแทนจําหนาย
จําหนายผลิตภัณฑประเภทกองทุน
บริษัทจัดการแตงตั้งธนาคารใหเปนตัวแทนในการจําหนาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยน
การถือหนวยลงทุนและผลิตภัณฑหนวยลงทุน ซึ่ง ING Funds เปนผูบริหาร หรือให
คําปรึกษาซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขและขอกําหนดของสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(“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. เขาซื้อหุนสามัญ
เพิ่มทุนของธนาคารเสร็จสิ้นแลว (ตามสัญญาการจองซื้อหุน (Subscription
Agreement) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550)
 ยกเลิกสัญญาการเปนตัวแทนจัดจําหนายหนวยลงทุนของที่ทํากับ
บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จํากัด (“ONE”) และ บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) (“MFC”)
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การใหบริการเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑประเภทกองทุน
(3) การยกเลิกสัญญา
สัญญาฉบับนี้ผลบังคับใช 10 ป โดยคูสัญญาสามารถยกเลิกสัญญาไดในกรณีที่ฝาย
หนึ่งฝายใดผิดสัญญา โดยคูสัญญาจะสงหนังสือเพื่ออธิบายถึงการผิดสัญญา และให
ฝายที่ผิดสัญญาแกไข หากไมไดรับการแกไขภายใน 30 วัน คูสัญญามีสิทธิบอกเลิก
สัญญาได หรือ กรณีที่ฝายหนึ่งฝายใดตองการยกเลิกสัญญาหลังจาก 10 ปแลวนั้น
จะตองแจงเปนหนังสือลวงหนาอยางนอย 3 เดือน กอนวันที่การยกเลิกสัญญามีผล
บังคับใช
(4) ขอจํากัดในการทําธุรกิจ
นับจากวันที่สัญญามีผลบังคับใชจนครบกําหนดระยะเวลา 7 ป ING Funds และ TMBAM จะ
เปนผูดําเนินการในการจัดหาผลิตภัณฑกองทุนใหกับธนาคาร
โดยทีธ่ นาคารจะไมเปน
ตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับกองทุนใหกับบุคคลทีส่ าม ยกเวนผลิตภัณฑของ ONE
และ MFC (จนกวาจะยกเลิกสัญญากับ ONE และ MFC) โดยหลังจากครบกําหนดระยะเวลา 7
ป ธนาคารสามารถเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับกองทุนจากผูจัดการกองทุนอื่น
ๆ (Non-Preferred Providers) ได โดยที่ธนาคารจะแจงใหกับ ING Funds ทราบเพื่อใหสทิ ธิกับ
ING Funds ในการจัดหาผลิตภัณฑที่คลายคลึงกับผลิตภัณฑที่ธนาคารจะทําการจัดจําหนาย
ใหกับกองทุนอื่น

7.3

ผูถือหุน
รายชื่อผูถือ หุนของธนาคารสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนครั้งลาสุด เมื่อวันที่ 9
มีนาคม 2552 เพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ในวันที่ 29 เมษายน 2552 มีดังนี้

1. กระทรวงการคลัง

9,372,279,805

จํานวนหุนบุริมสิทธิ
หมวด ข. (หุน)
1,991,992,200

2. ING Bank N.V.

10,970,893,359

-

25.20

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด

3,170,455,332

-

7.28

4. DBS BANK A/C 003

2,977,989,892

-

6.84

5. JPMorgan Special Situations(Mauritius) Limited

1,560,000,000

-

3.58

6. Deutsche Bank AG, London Prime Brokerage

847,484,871

-

1.95

7. กองทัพบก

596,669,860

-

1.37

8. Gerlach & Co. – Orbis Sicav

416,659,477

-

0.96

9. State Street Bank and Trust Company for London

368,067,666

-

0.85

10. บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด

334,693,724

-

0.77

ผูถือหุนรายใหญ

ที่มา :

จํานวนหุนสามัญ (หุน)

ขอมูลการปดสมุดทะเบียนลาสุด ณ วันที่ 9 มีนาคม 2552 ซึ่งจัดทําโดย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
ผูถือหุนสามารถดูรายชื่อผูถือหุนไดจาก www.set.or.th
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

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
ปจจุบัน ธนาคารไมมีการจายเงินปนผล เนื่องจากมีขาดทุนสะสมและสวนต่ํากวามูลคาหุน ทั้งนี้ ธนาคารจะเริ่ม
จายเงินปนผลไดเมื่อธนาคารสามารถลางขาดทุนสะสมและสวนต่ํากวามูลคาหุนไดทั้งหมด ซึ่งเปนไปตาม พ.ร.บ.บริษัท
มหาชนจํากัด และหลักเกณฑทางการอื่นที่เกี่ยวของ
7.4.2

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย
การจายเงินปนผลของบริษัทยอยจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทนั้น เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผู
ถือหุนเพื่อใหความเห็นชอบ ธนาคารไมไดมีการกําหนดอัตราสวนในการจายเงินปนผลไว โดยการจายเงินปนผลของบริษัท
ยอยจะขึ้นอยูกับผลประกอบการและแผนงานธุรกิจของแตละบริษัทและเปนไปตามขอบังคับของบริษัท และกฎหมายที่
เกี่ยวของ
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8

การจัดการ

8.1

โครงสรางองคกร

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552)

คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการสินเชื่อ

คณะกรรมการสรรหา กําหนด
คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
สายงานตรวจสอบ

ประธานเจาหนาที่บริหาร
ประธานเจาหนาที่ ประธานเจาหนาที่ ประธานเจาหนาที่
บริหาร
บริหารธุรกิจขนาดกลาง
บริหาร
ธุรกิจขนาดใหญ
และขนาดยอม
ลูกคารายยอย
สายงานธุรกิจสาขา
สายงาน
สงเสริมการตลาด
ลูกคารายยอย
สายงานธนบดีธนกิจ
สายงานบริหารชอง
ทางการบริการ
สายงานธุรกิจสินเชื่อ
ไมมีหลักประกัน
สายงานธุรกิจสินเชื่อ
มีหลักประกัน
บริหาร Direct
Business
ผลิตภัณฑเงินฝาก
และการชําระเงิน
วางแผนธุรกิจและ
วิเคราะหขอมูล

สายงานการตลาดและ
ผลิตภัณฑธุรกิจ
เอสเอ็มอี
สายงานบริหาร
ความสัมพันธธุรกิจ
เอสเอ็มอี
บริหารธุรกิจสายงาน
ลูกคาเอสเอ็มอี
สินเชื่อเครือขาย
ธุรกิจการคา

สายงานบริหาร
ความสัมพันธลูกคา
ธุรกิจขนาดใหญ 1
สายงานบริหาร
ความสัมพันธลูกคา
ธุรกิจขนาดใหญ 2
สายงานบริหาร
ความสัมพันธลูกคา
ธุรกิจทหาร
สายงานผลิตภัณฑ
ธุรกรรมสินเชื่อ 1
สายงานผลิตภัณฑ
ธุรกรรมสินเชื่อ 2
สายงาน
ธุรกรรมทางการเงิน
สายงานธุรกิจ
ตลาดเงิน
สายงาน
วาณิชธนกิจ
ผลิตภัณฑ
สินเชื่อธุรกิจ
การตลาดธุรกิจ
ขนาดใหญ
บริหารธุรกิจสายงาน
ลูกคาธุรกิจขนาดใหญ

ประธานเจาหนาที่ ประธานเจาหนาที่
บริหาร
บริหาร
ดานบริหารความเสี่ยง ดานการเงิน

ประธานเจาหนาที่
บริหาร
ดานปฏิบัติการ

สายงาน
กลยุทธองคกร

สายงาน
สินเชื่อธุรกิจ

สายงานการเงิน

สายงานเทคโนโลยี

สายงาน
ทรัพยากรบุคคล

สายงาน
สินเชื่อรายยอย

สายงานบัญชีบริหาร

สายงานปฏิบัติการ
และบริการ

สายงาน
บรรษัทภิบาล

สายงานบริหาร
ความเสี่ยงดานตลาด

สายงานบริหารเงิน

สายงาน
บริการสวนกลาง

สายงานสื่อสาร
และภาพลักษณ
องคกร

สายงานบริหาร
ความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการ

โครงการ IFRS
Reporting

ฝายรายงานและ
บริหารขอมูล
สารสนเทศ

สายงานวิเคราะห
ความเสี่ยงและวิจัย
สายงานกํากับการ
ปฏิบัติงาน
สายงานกฎหมาย
ฝายบริหารสินเชื่อ
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8.2

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

โครงสรางการจัดการของธนาคาร

โครงสรางการจัดการของธนาคารประกอบดวย คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดยอยซึ่งแตงตั้งโดย
คณะกรรมการธนาคาร ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการสรรหา
กําหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงานดานตางๆ
และศึกษากลั่นกรองงานที่สําคัญเพื่อนําเสนอความเห็นตอคณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนชวยดําเนินการตางๆ ใหเปนไป
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการแตละคณะมีการแบงแยกอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน
คณะกรรมการชุดยอยประกอบดวยกรรมการที่เปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความชํานาญ และประสบการณที่เหมาะสมกับ
ความรับผิดชอบ โดยสวนใหญเปนกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและกรรมการอิสระซึ่งมีความเปนอิสระอยางเต็มที่ในการ
ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งยังเปนการถวงดุลอํานาจของการกํากับดูแลกับการบริหารจัดการอยางเหมาะสม
อีกดวย
8.2.1

คณะกรรมการธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการธนาคารประกอบดวยกรรมการจํานวน 12 คน โดยเปนกรรมการที่เปน
ผูบริหาร จํานวน 1 คน กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารจํานวน 7 คน และกรรมการอิสระจํานวน 4 คน ซึ่งจะชวยใหมีการ
ถวงดุลระหวางการกํากับและการบริหารงานของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ชื่อ-นามสกุล
1. นางเสาวนีย
กมลบุตร*
2. พลเอกอนุพงษ
เผาจินดา
3. นายฟลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส
(Mr. Philippe G.J.E.O. Damas)
4. นายวิจิตร
สุพินิจ
5. นายอวิรุทธ
วงศพุทธพิทักษ **
6.
7.

นายกฤษฎา
อุทยานิน ***
นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล
(Mr. Willem Frederik Nagel)
8. นายธารา
ธีรธนากร **
9. นายวอน นิเจล ริกเตอร
(Mr. Vaughn Nigel Richtor)
10. นายอมร
อัศวานันท
11. นายคริสโตเฟอร จอหน คิง
(Mr. Christopher John King)
12. นายบุญทักษ
หวังเจริญ

ประกอบดวย
ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา
กําหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล
กรรมการ / ประธานกรรมการสินเชื่อ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ :
* ไดรับการแตงตั้งเปนประธานกรรมการ ตั้งแต วันที่18 ธันวาคม 2552
** เปนกรรมการธนาคารตั้งแตวันที่ 29 เมษายน 2552
*** เปนกรรมการธนาคารตั้งแตวันที่ 21 ธันวาคม 2552

โดยมี ม.ล.อยุทธ ไชยันต ทําหนาที่เปนเลขานุการ
โดยปกติคณะกรรมการธนาคารมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามที่จําเปน
กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนธนาคาร
นางเสาวนีย กมลบุต ร ประธานกรรมการ หรื อ นายบุ ญทัก ษ หวังเจริญ ประธานเจ าหน าที่บริหารในฐานะ
กรรมการผูจัดการใหญ หรือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของธนาคาร
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารทหารไทย


ดานนโยบาย
1.
2.
3.
4.
5.



กําหนดทิศทางและเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของธนาคาร รวมทั้งพิจารณาทบทวนและอนุมัติ
นโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจําป
แต ง ตั้ ง กรรมการจํ า นวนหนึ่ ง เป น คณะกรรมการบริ ห าร เพื่ อ ดํ า เนิ น กิ จ การของธนาคารตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
พิจารณาอนุมัติบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการยอยคณะตางๆ ตลอดจนองคประกอบ รวมทั้งพิจารณา
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยที่มีการแตงตั้งขึ้น
พิจารณาทบทวนหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของธนาคารใหมีความเหมาะสมและเปนที่รับรู
ของผูถือหุน
พิจารณาแผนการเพิ่มทุน

ดานการบริหารงาน
1.
กํ า กั บ ควบคุ ม ดู แ ลให ฝ า ยจั ด การดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามวิ สั ย ทั ศ น นโยบาย และภารกิ จ ที่
คณะกรรมการกํ า หนดให มีก ารดํา เนิน ธุ รกิ จ ที่ แข ง ขัน ไดดี ดํา เนิ น การอย างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล เพื่อผลประโยชนสูงสุดของธนาคารและผูถือหุน
2.
ดูแลใหฝายจัดการของธนาคารมีการกําหนดนโยบาย กระบวนการ และการควบคุมดานการบริหาร
ความเสี่ยงประเภทตางๆ ที่เกิดขึ้น โดยทบทวนและอนุมัตินโยบายของธนาคารที่เกี่ยวของกับการ
บริหารความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนนโยบาย กลยุทธ การปฏิบัติจริงอยางสม่ําเสมอ นโยบายที่ตอ ง
พิ จ ารณา ได แ ก ความเสี่ ย งด า นสิ น เชื่ อ การตลาด การลงทุ น การปฏิ บั ติ ง าน ชื่ อ เสี ย ง กฎหมาย
การบริหารสินทรัพยและหนี้สิน รวมถึงความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย
และดานอื่นๆ ตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย
3.
พิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจซึ่งผูกพันธนาคารกับบุคคลที่สาม รวมถึงการใหบุคคลที่สามปฏิบัติงาน
แทนธนาคาร
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4.
5.
6.

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ดูแลใหฝายจัดการและคณะกรรมการบริหาร รายงานเรื่องที่สําคัญของธนาคารตอคณะกรรมการอยาง
ทันเวลาและเหมาะสม
ติดตามผลรายงานการประชุมและตรวจสอบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดยอยคณะตางๆ
มอบอํานาจใหคณะกรรมการคณะยอยตางๆ มีอํานาจอนุมัติการทําธุรกรรมในระดับที่แตกตางกัน เชน
การกําหนดวงเงินและอํานาจอนุมัติ โดยคณะกรรมการธนาคารมีการมอบอํานาจใหคณะกรรมการ
คณะยอยตางๆ มีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติรายการตามวงเงินและอํานาจอนุมัติที่ไดกําหนดไว



ดานการกํากับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน
1.
กํากับดูแลใหการบริหารธนาคารมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
2.
ตรวจสอบรายงานการบริหาร และรายงานทางบัญชีเปนประจําทุกไตรมาส
3.
ตรวจสอบใหมั่นใจวา ธนาคารปฏิบัติตามกฎขอบังคับและนโยบายของทางการและของธนาคาร เชน
เรื่องระดับเงินทุนที่เหมาะสม โดยจัดใหมีการตรวจสอบเปนประจําแตละเดือน
4.
ดํ า เนิ น การให ธ นาคารมี ร ะบบควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
การตรวจสอบที่เพียงพอ รวมทั้งการแตงตั้งดูแลคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงใหมีการปฏิบัติงานอยางเต็มที่
5.
จัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี บทบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของ
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติภายในองคกร



ดานการพนักงาน
1.
พิจารณาอนุมัติ การจาง การแตงตั้ง โยกยาย ถอดถอน กําหนดผลตอบแทน กําหนดโทษทางวินัย
เลิ ก จ า ง การลาออก ของผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง รวมทั้ ง ข อ เสนอของคณะกรรมการสรรหา กํ า หนด
คาตอบแทนและบรรษัทภิบาล
2.
ประเมินผลงานของประธานเจาหนาที่บริหาร และประธานเจาหนาที่บริหารดานตาง ๆ ประกอบดวย
ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน ประธานเจาหนาที่บริหารดานปฏิบัติการ ประธานเจาหนาที่
บริหารดานบริหารความเสี่ยง ประธานเจาหนาที่บริหารลูกคารายยอย ประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจ
ขนาดใหญ และประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ปละสองครั้ง

ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารนั้น จะไมมีลักษณะเปนการ
มอบอํานาจหรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการธนาคาร หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการธนาคารสามารถ
อนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ) มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด
กับธนาคาร หรือบริษัทยอยของธนาคาร ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือ
หุนหรือคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติไว
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องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการของธนาคาร
องคประกอบ และการแตงตั้ง ถอดถอน หรือพนจากตําแหนงกรรมการธนาคารจะมีกําหนดไวในขอบังคับ หมวด
ที่ 4 ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1.

ธนาคารมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดําเนินกิจการของธนาคาร ประกอบดวยกรรมการอยางนอยเกาคน และไม
มากกวายี่สิบสองคน สุดแตที่ประชุมผูถือหุนของธนาคารจะกําหนดเปนครั้งคราว ทั้งนี้ กรรมการไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร

2.

กรรมการนั้นใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1)
ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(2)
ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เปนกรรมการก็ได ตามแตที่ประชุมจะเห็นสมควร แตผูถือหุนแตละคนจะแบงคะแนนเสียงใหแกคน
ใดมากนอยเพียงใดไมได
(3)
บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทากับจํานวน
ที่พึ ง จะมี ห รื อ พึ ง จะเลื อ กตั้ง ในครั้ ง นั้ น ในกรณี ที่บุ คคลซึ่ ง ได รั บการเลื อ กตั้ ง ในลํ าดั บถั ด ลงมามี
คะแนนเสียงเทากันเกินกวาจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานที่
ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด

3.

ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการที่มีอยูทั้งหมด ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกล
ที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนธนาคาร
ถามิไดทําความตกลงไววาใครจะเปนผูออกแลวใหใชวิธีจับสลากกันและปตอๆ ไปใหกรรมการคนที่อยูใน
ตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระในขอนี้ อาจไดรับเลือกตั้งใหม
ได

4.

กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอธนาคาร การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึง
ธนาคาร

5.

ถาตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนนั้นใหอยูในตําแหนงได
เพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน มติของกรรมการตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนกรรมการที่เหลืออยู
วิธีการคัดเลือกกรรมการอิสระ

ธนาคารตระหนักดีวา กรรมการอิสระมีสวนสําคัญในการรักษาผลประโยชนของธนาคารและผูถือหุนรายยอย
โดยการเสริมสรางความเปนอิสระใหกับคณะกรรมการและดูแลจัดการเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของทางการรวมทั้งหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงมีแนวทางในการเลือกสรรกรรมการอิสระจาก
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

บุคคลในสาขาวิชาชีพตางๆ ที่มีคุณสมบัติและประสบการณที่เหมาะสม สามารถใหความเห็นที่เปนอิสระและมีความเที่ยง
ธรรมในการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาลเปนผูพิจารณาในเบื้องตนกอน
นําเสนอคณะกรรมการธนาคารตอไป
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2552 กรรมการธนาคารมีจํ า นวน 12 คน ประกอบด ว ย กรรมการอิส ระ (Independent
Directors) จํานวน 4 คน ทั้งนี้ ธนาคารกําหนดจํานวนขั้นต่ําของกรรมการอิสระเทากับ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
และไมนอยกวา 3 คน
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญ ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ โดยสามารถทํา
หนาที่คุมครองผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายไดอยางเทาเทียมกัน
กรรมการอิสระของธนาคารประกอบดวยบุคคลตางๆ ที่มีคุณสมบัติและประสบการณเหมาะสม มีความเห็นเปน
อิสระและมีความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน ผูถือหุนหรือคณะกรรมการธนาคาร (แลวแตกรณี) เปนผูแตงตั้งกรรมการ
อิสระ ทั้งนี้ คุณสมบัติเบื้องตนของกรรมการอิสระเปนไปตามนิยามที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และธนาคารแหงประเทศไทย ตลอดจนสอดคลองกับแนว
ทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยนิยามกรรมการอิสระของธนาคาร เปนดังนี้
1.
ถื อ หุ น ไม เ กิ น ร อ ยละ 0.5 ของจํ า นวนหุ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมดของธนาคาร บริ ษั ท ใหญ บริ ษั ท ย อ ย
บริษทั รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
2.
ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของธนาคาร บริษั ทใหญ บริษั ทยอย บริ ษัทรว ม บริ ษัทยอ ยลําดั บเดี ยวกัน ผูถือ หุนรายใหญ
หรือของผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอน
ไดรับการแตงตั้ง
3.
ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน บิดามารดา
คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร หรือบริษัทยอย
4.
ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไม
เปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความ
ชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึ ง
พฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหธนาคารหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแต
รอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารหรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา
ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
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5.

6.

7.
8.

9.

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณา
ภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน
ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของธนาคาร และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูสอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร
สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง
ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผู
ใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการ
แตงตั้ง
ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน
ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของธนาคาร
ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคาร หรือบริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา
ที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคาร หรือบริษัทยอย
ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของธนาคาร
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8.2.2

1.
2.
3.
4.
5.

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ประกอบดวย
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
นายฟลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส
ประธานกรรมการ
(Mr. Philippe G.J.E.O. Damas)
นายวอน นิเจล ริกเตอร *
กรรมการ
(Mr. Vaughn Nigel Richtor)
นายกฤษฎา อุทยานิน **
กรรมการ
นายอมร
อัศวานันท
กรรมการ
นายบุญทักษ หวังเจริญ
กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร

หมายเหตุ
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
กรรมการที่เปนผูบริหาร

หมายเหตุ * ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแตวันที่ 21 ธันวาคม 2552
** ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการธนาคารตั้งแตวันที่ 21 ธันวาคม 2552

โดยมี ม.ล.อยุทธ ไชยันต ทําหนาที่เปนเลขานุการ
โดยปกติคณะกรรมการบริหารมีการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง หรือตามที่จําเปนโดยคําสั่งของประธานคณะ
กรรมการบริหาร
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1.

พิจารณานโยบาย กลยุทธ แผนงาน และงบประมาณในการดําเนินงานของธนาคารกอนนําเสนอคณะกรรมการ
ธนาคาร และติดตามผลการดําเนินงานของธนาคารอยางสม่ําเสมอใหเปนไปตามที่กําหนด

2.

ติดตามและใหคําแนะนําแกคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับระดับของเงินกองทุน รวมถึงการปรับปรุงหนังสือ
บริคณหสนธิและขอบังคับของธนาคาร

3.

พิจารณาอนุมัติการลงทุน นอกเหนือจากธุรกรรมปกติของธนาคาร คาใชจาย การรวมทุน และบริหารจัดการงาน
ทรัพยากรบุคคลที่นอกเหนือจากอํานาจอนุมัติของฝายจัดการ

4.

ดู แ ลและบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงของธนาคาร รวมถึ ง วิ เ คราะห แ ละสรุ ป สถานการณ เพื่ อ กํ า หนด
กลยุทธตอคณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงการปรับโครงสรางองคกรและ
บุคลากรตามอํานาจที่ไดรับมอบหมาย

5.

พิจารณาอนุมัติการจางงาน และการแตงตั้ง การโยกยาย การถอดถอน การกําหนดผลตอบแทน การลงโทษทาง
วินัย การเลิกจาง และการลาออกของผูบริหารในระดับที่กําหนด

6.

ติดตามผลการดําเนินงานของคณะประธานเจาหนาที่บริหาร และรายงานผลตอคณะกรรมการธนาคาร นอกจากนี้
ยังใหคําปรึกษากับกลุมประธานเจาหนาที่บริหารสําหรับประเด็นเรงดวนหรือสําคัญ รวมทั้งดูแลและกลั่นกรอง
ในการที่ฝายจัดการยกประเด็นที่สําคัญเสนอตอคณะกรรมการธนาคารใหครบถวน ทันเวลา และเหมาะสม

ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไมมีลักษณะเปนการมอบ
อํานาจหรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติ
รายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ)
สวนที่ 1 หนา 84

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับธนาคาร หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่
เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติไว
8.2.3

คณะกรรมการสินเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการสินเชื่อ ประกอบดวย
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
1. นายกฤษฎา อุทยานิน *
ประธานกรรมการ
2. นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล
กรรมการ
(Mr. Willem Frederik Nagel)
3. นายอมร
อัศวานันท
กรรมการ
4. นายบุญทักษ หวังเจริญ
กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร
5. นายบารท เอฟ.เอ็ม. เฮลเลแมนส กรรมการ
(Mr. Bart F.M. Hellemans)

หมายเหตุ
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
กรรมการที่เปนผูบริหาร
ผูบริหารธนาคาร

หมายเหตุ * ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการธนาคาร ตั้งแตวันที่ 21 ธันวาคม 2552

โดยมีนางสาวพวงเพชร โอฬารกิจวานิช ทําหนาที่เปนเลขานุการ
โดยปกติ ค ณะกรรมการสิ น เชื่ อ มี ก ารประชุ ม เดื อ นละ 2 ครั้ ง หรื อ ตามที่ จํ า เป น โดยคํ า สั่ ง ของประธาน
คณะกรรมการสินเชื่อ
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสินเชื่อ
1.

พิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่เกินจากอํานาจอนุมัติของฝายจัดการ

2.

พิจารณาอนุมัติการลงทุนอันเปนธุรกรรมปกติของธนาคาร และการปรับโครงสรางหนี้ที่นอกเหนือจากอํานาจ
อนุมัติของฝายจัดการ

3.

พิจารณาทบทวนรายการสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดขนาดกลางและขนาดใหญ

4.

กําหนดและทบทวนกลยุทธและพัฒนาดานสินเชื่อใหเปนไปตามเปาหมายของธนาคาร รวมถึงใหความเห็นที่
เหมาะสมแกคณะกรรมการธนาคาร

5.

ทบทวนสินเชื่อและการลงทุนของธนาคาร

8.2.4

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ประกอบดวย
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
1. นายวิจิตร
สุพินิจ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายอวิรุทธ วงศพุทธพิทักษ * กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายคริสโตเฟอร จอหน คิง
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
(Mr. Christopher John King)
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หมายเหตุ * เปนกรรมการธนาคารตั้งแตวันที่ 29 เมษายน 2552

โดยมีนายพีระ ชินวรรณบุตร ทําหนาที่เปนเลขานุการ
โดยปกติ ค ณะกรรมการตรวจสอบมี ก ารประชุ ม เดื อ นละ 1 ครั้ ง หรื อ ตามที่ จํ า เป น โดยคํ า สั่ ง ของประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
สอบทานใหธนาคารมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
สอบทานใหธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้งโยกยาย เลิกจาง และประเมินผลงานหัวหนาหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
สอบทานใหธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งพิจารณารายงานกํากับดูแลของหนวยงานกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน (Compliance function)
พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของธนาคาร และเสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยเปน
ประจํา อยางนอยปละ 1 ครั้ง
พิจารณาใหความเห็นชอบการวาจางหรือการทําขอตกลงกับผูสอบบัญชีในภารกิจอื่นที่เกี่ยวของสัมพันธ
หรือนอกเหนือจากงานสอบบัญชี (audit-related and other services)
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล และเปนประโยชนตอ
ธนาคาร
จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของธนาคาร ซึ่งรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
(ก)
ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของธนาคาร
(ข)
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของธนาคาร
(ค)
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของธนาคาร
(ง)
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ)
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ)
จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละ
ทาน
(ช)
ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
(charter)
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(ซ)

8.

9.

10.

11.
8.2.5

รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
รายงานตอคณะกรรมการธนาคาร เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทํา ดังตอไปนี้
(ก)
ผลประโยชนทับซอน
(ข)
กรณีทุจริตหรือขอบงชี้วาอาจมีการทุจริต หรือบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค)
การปฏิบัติไมชอบดวยกฎหมายหรือขอกําหนดของทางการที่เกี่ยวของ หากคณะกรรมการธนาคาร
หรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกําหนด
คณะกรรมการตรวจสอบจะตองเปดเผยการกระทําดังกลาวไวในรายงานประจําป และรายงานตอ
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
สอบทานความเหมาะสมของมาตรการและการดําเนินการแกไขของฝายจัดการตามรายงานผลการตรวจสอบและ
การสั่งการของธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
สอบทานความถูกตองนาเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัทในเครือ การปฏิบัติตามนโยบายและมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่ธนาคารกําหนดขึ้น เพื่อใหบริษัทในเครือถือปฏิบัติ รวมทั้งที่เกี่ยวกับการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบ
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล ประกอบดวยกรรมการ
อิสระ และ กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร ดังตอไปนี้
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)
หมายเหตุ * เปนกรรมการธนาคารตั้งแตวันที่ 29 เมษายน 2552 ** เปนกรรมการธนาคารตั้งแต วันที่ 21 ธันวาคม 2552

โดยมีนายธวัชชัย เตชะวัฒนวรรณา ทําหนาที่เลขานุการ
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โดยปกติคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีการประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามที่
จําเปนโดยคําสั่งของประธานคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล




ดานสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
1.

กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการของธนาคาร และผูบริหารระดับสูง เพื่อเสนอ
ตอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ

2.

คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการของธนาคาร ผูบริหาร
ระดับสูง และกรรมการในกิจการที่ธนาคารถือหุนตั้งแตรอยละ 50 เพื่อเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร

3.

กําหนดนโยบายการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่น รวมถึงจํานวนคาตอบแทนและผลประโยชนอื่น
ที่ใหแกกรรมการและผูบริหารระดับสูง โดยตองมีหลักเกณฑที่ชัดเจน โปรงใส เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาอนุมัติ

4.

ดูแลใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงของธนาคารไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และความ
รับผิดชอบที่มีตอธนาคาร

5.

กํ า หนดแนวทางการประเมิ น ผลงานของกรรมการและผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง เพื่ อ พิ จ ารณาปรั บ
ผลตอบแทนประจํ า ป โดยคํา นึ ง ถึ ง หน า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ และความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วขอ ง รวมถึ ง ให
ความสําคัญกับการเพิ่มมูลคาของสวนของผูถือหุนในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลดวย

6.

กําหนดแผนสืบทอดตําแหนงของผูบริหารระดับสูง (Succession Plan)

ดานบรรษัทภิบาล
1.

ชวยคณะกรรมการธนาคารในการกํากับดูแลใหการดําเนินกิจการของธนาคาร และการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดตางๆ ที่ธนาคารจัดตั้งขึ้น ผูบริหาร รวมถึงพนักงาน เปนไป
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกําหนด ติดตาม และสื่อสารแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีของธนาคารใหผูที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกธนาคารไดรับทราบ

2.

กําหนดหลักเกณฑขอพึงปฏิบัติที่สําคัญของธนาคาร ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

3.

พิจารณาทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ รวมถึงการ
เสนอแนะขอกําหนดที่เกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ

4.

ติดตามแนวทางการปฏิบัติของหนวยราชการและที่เปนสากลเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อ
นํามาทบทวนและใชปฏิบัติอยางเหมาะสมกับธนาคาร

5.

กํากับดูแลใหหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติใหมีความตอเนื่องและเหมาะสมกับ
ธุรกิจของธนาคาร
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6.

8.2.6

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

รายงานตอคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร พรอมความเห็นใน
แนวปฏิบัติและขอเสนอแนะเพื่อแกไข ปรับปรุงในประเด็นตางๆ ตามความเหมาะสม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
1. นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล
ประธานกรรมการ
(Mr. Willem Frederik Nagel)
2. นายธารา
ธีรธนากร *
กรรมการ
3. นายอมร
อัศวานันท
กรรมการ
4. นายบุญทักษ หวังเจริญ
กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร
5. นายบารท เอฟ.เอ็ม. เฮลเลแมนส กรรมการ
(Mr. Bart F.M. Hellemans)

หมายเหตุ
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
กรรมการที่เปนผูบริหาร
ผูบริหารธนาคาร

หมายเหตุ * ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแตวันที่ 21 ธันวาคม 2552

โดยมีนางสาวสุทธาภา อมรวิวัฒน ทําหนาที่เปนเลขานุการ
โดยปกติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามที่จําเปนโดยคําสั่งของประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.

อนุมัติกลยุทธการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร

2.

อนุมัตินโยบาย กรอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวของ
กับโครงสรางการบริหารความเสี่ยง (risk governance matters) ซึ่งทางการกําหนดใหตองไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการธนาคาร

3.

ให ค วามเห็ น ต อ คณะกรรมการธนาคารในการอนุ มั ติ ร ะดั บ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได โ ดยรวม
(risk appetite) และการกระจุกตัวของความเสี่ยง (risk concentration)

4.

อนุมัติการจัดสรรวงเงินดานความเสี่ยงตามที่กําหนดไวในนโยบายและกรอบการปฏิบัติงานตางๆ ที่
เกี่ยวของ

5.

ทบทวนและกํากับดูแลความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร รวมทั้งการเตรียม
ความพรอมของธนาคารในการปฏิบัติการตามแนวทางของโครงการ Basel II

6.

อนุมัติการแตงตั้ง การทบทวนโครงสรางและองคประกอบของกรรมการ และภาระหนาที่ของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงคณะตางๆ ในระดับของฝายจัดการ

7.

รายงานผลการบริ ห าร ประเด็ น และมาตรการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารความเสี่ ย ง ให แ ก
คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการตรวจสอบ อยางเหมาะสม
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8.2.7

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตางๆ และคณะทํางานอื่น



ดานนโยบาย ประกอบดวยคณะกรรมการคณะหลัก 4 คณะ ไดแก

1.

คณะประธานเจาหนาที่บริหาร
มีภาระหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงานใหบรรลุตามวิสัยทัศน เปาหมาย และกลยุทธของธนาคาร พัฒนากลยุทธ
ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจําป กํากับดูแล บริหารจัดการ ผลักดัน และติดตามการปฏิบัติงาน และ
ผลการดําเนินงานของสายงานตางๆ ใหเปนไปตามเปาหมาย รวมทั้ง สั่งการ และกํากับดูแลการกอบกู
สถานการณ ตลอดจนแกไขปญหาในภาวะการณที่มีเหตุฉุกเฉิน หรือมีความเสียหายเกิดขึ้นกับธนาคาร ซึ่ง
รวมถึงภาวะวิกฤตสภาพคลอง เพื่อใหธนาคารสามารถดําเนิน ธุรกิจไดอยางตอเนื่อง และกลับสูภาวะปกติได
ภายในเวลาที่กําหนด

2.

คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน
มีภาระหนาที่ใหความเห็นชอบ / อนุมัติอํานาจในการทําธุรกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารสินทรัพยและ
หนี้สิน รวมถึงการมอบอํานาจการอนุมัติดังกลาวใหผูรับมอบอํานาจที่เหมาะสม ตัดสินใจในการวางกฎเกณฑ
และการปฏิบัติการของนโยบายที่เกี่ยวของกับการบริหารสินทรัพย และหนี้สิน

3.

คณะนโยบายบริหารความเสี่ยง
มีภาระหนาที่ประเมินความถูกตองและความเพียงพอของการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อ อนุมัตินโยบาย และ
วิธีการปฏิบัติของการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อของธนาคาร ตามอํานาจอนุมัติที่ไดรับมอบหมาย

4.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
มีภาระหนาที่อนุมัติผลิตภัณฑใหม (หากไมไดมอบหมายใหคณะกรรมการอื่นเปนผูดูแลอยางชัดเจน)
กําหนด / ริเริ่มแผนการดําเนินการสําหรับเหตุการณความเสี่ยงที่ไดรับรายงาน กําหนดคาเปาหมายสําหรับดัชนีชี้
วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicators - KRI) สั่งการใหดําเนินการเรื่องการยอมรับความเสี่ยง (Risk
Acceptance)



ดานสินเชื่อ ประกอบดวย

1.

คณะพิจารณาสินเชื่อ
มีภาระหนาที่พิจารณาสินเชื่อ ลูกคาของสายงานสินเชื่อธุรกิจและสายงานสินเชื่อรายยอยตามอํานาจอนุมัติ
รวมทั้งกลั่นกรองเรื่องที่อยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการสินเชื่อ

2.

คณะพิจารณาสินเชื่อเพื่อธุรกิจ และคณะพิจารณาสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายยอย
มีภาระหนาที่พิจารณาสินเชื่อของลูกคาสายงานสินเชื่อธุรกิจและสายงานสินเชื่อรายยอยตามอํานาจอนุมัติ

3.

คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติผลการประเมินราคา
มีภาระหนาที่อนุมัติรายชื่อผูประเมินราคาอิสระภายนอก กําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการประเมิน
ราคาตามความเหมาะสม และอนุมัติผลการประเมินราคาหรือผลการตีราคาทั้งที่ประเมินโดยผูประเมินราคา
อิสระภายนอกและผูประเมินราคาภายใน สําหรับทุกมูลคาทรัพยสิน
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4.

คณะพัฒนาสินทรัพยธุรกิจ
มีภาระหนาที่ทบทวนดูแล และพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวของกับสินเชื่อดอยคุณภาพและสินทรัพยรอการขายตาม
อํานาจอนุมัติ รวมทั้งกลั่นกรองเรื่องที่อยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการสินเชื่อ

5.

คณะพัฒนาสินทรัพยรายยอย
มีภาระหนาที่ทบทวนดูแล และพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวของกับสินเชื่อดอยคุณภาพของสายงานสินเชื่อรายยอย

6.

คณะทํางานพิจารณาราคาซื้อทรัพยสิน
มีภาระหนาที่อนุมัติราคาเขาประมูลซื้อทรัพยหลักประกันจากกรมบังคับคดีตามหลักเกณฑที่ธนาคารกําหนด
ทั้งนี้ คณะตาง ๆ และเจาหนาที่มีอํานาจอนุมัติการใหสินเชื่อและการพัฒนาสินทรัพยตามวงเงินสินเชื่อประเภท
ธุรกิจ ประเภทหลักประกัน ภายใตขอบเขตอํานาจอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร



ดานเทคโนโลยี ประกอบดวยคณะกรรมการ

1.

คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบงาน
มีภาระหนาที่อนุมัติ IT Blueprint เพื่อใหแนใจวานโยบายและแนวทางการบริหารจัดการเทคโนโลยีมีความ
สอดคลองกับแผนธุรกิจของธนาคาร รับทราบขอมูลทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีที่
สําคัญของธนาคาร



ดานความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
มีภาระหนาที่จัดทําโครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม รวมทั้งการกําหนดระเบียบดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานใหเปนไปตามกฎกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม



คณะกรรมการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ
มีหนาที่กําหนดทิศทางและแนวทางในการบริหารความตอเนือ่ งทางธุรกิจ และกําหนดแผนรองรับการดําเนิน
ธุรกิจอยางตอเนื่องในระดับองคกร เพื่อใหมั่นใจวาธนาคารมีการดําเนินการในดานการบริหารความตอเนือ่ งทาง
ธุรกิจที่ดี
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8.3
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การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคารจะกําหนดวันประชุมลวงหนาทั้งปเพื่อใหกรรมการสามารถจัดเวลาเขารวมประชุมได
ทุก ครั้ง นอกจากนี้ อาจจัด ใหมีการประชุม วาระพิเ ศษขึ้น ตามความจําเปน โดยความเห็น ชอบของประธานกรรมการ
ธนาคาร วาระการประชุมกําหนดโดยประธานเจาหนาที่บริหาร และอนุมัติโดยประธานกรรมการธนาคารโดยแบงเปน
หมวดหมูชัดเจน และเลขานุการคณะกรรมการจะสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการ
ประชุมใหแกกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนการประชุม เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวน เพื่อใหคณะกรรมการได
มีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอ ทั้งนี้ กรรมการแตละทานสามารถนําเสนอวาระอื่นๆ ตอที่ประชุมไดตามที่เห็นควร
ในการประชุมแตละครั้ง กรรมการจะใชเวลาในการพิจารณาและแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่และอิสระเพื่อ
ประโยชนสูงสุดตอธนาคาร ประธานกรรมการธนาคารเปนผูประมวลขอคิดเห็นและสรุปผลการพิจารณาของที่ประชุม
โดยมีเลขานุการคณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานการประชุมเพื่อใหที่ประชุมรับรอง รวมทั้งจัดเก็บ
รายงานการประชุมที่ผานการรับรองแลวเพื่อใชในการอางอิง และพรอมใหผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
นอกจากนี้ กรรมการที่มีความเกี่ยวของกับวาระที่นําเสนอในที่ประชุม จะไมเขารวมในการพิจารณาวาระนั้น ๆ
และคณะกรรมการมีโอกาสประชุมโดยไมมีกรรมการที่เปนผูบริหารรวมอยูในที่ประชุม เพื่อหารือและพิจารณาการ
ดําเนินงานของธนาคาร และฝายจัดการ
ในระหวางเดือนมกราคม – ธันวาคม 2552 คณะกรรมการธนาคารมีการประชุมรวม 14 ครั้ง โดยมีรายละเอียด
การเขาประชุมของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ ดังนี้
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จํานวนครั้งของการเขาประชุมของกรรมการธนาคาร ในแตละคณะ ระหวางเดือนมกราคม – ธันวาคม 2552
(หนวย: ครั้ง)
ชื่อ-นามสกุล

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

จํานวนการประชุมตั้งแต ม.ค. – ธ.ค.
52
1. ดร.สถิตย ลิ่มพงศพันธุ 1/
(ถึง 30 มิถนุ ายน 2552)
2. นางเสาวนีย กมลบุตร 2/

14/14

3. พลเอก อนุพงษ เผาจินดา

1/14

4. นายวิจิตร สุพินจิ

12/14

5. นายฟลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
(Mr.Philippe G.J.E.O. Damas)
6. ดร.ชวนชัย อัชนันท 1/
(ถึง 29 เมษายน 2552)
7. นายอวิรุทธ วงศพุทธพิทักษ
(ตั้งแต 29 เมษายน 2552)
8. นายกฤษดา อุทยานิน 3/
(ตั้งแต 21 ธันวาคม 2552)
9. นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล
(Mr. Willem Frederik Nagel)
10. ดร.นิพนธ พัวพงศกร 1/
(ถึง 29 เมษายน 2552)
11. นายธารา ธีรธนากร 4/
(ตั้งแต 29 เมษายน 2552)
12. นายวอน นิเจล ริกเตอร 5/
(Mr. Vaughn Nigel Richtor)
13. นายอมร อัศวานันท

11/14

14. นายคริสโตเฟอร จอหน คิง
(Mr. Christopher John King)
15. นายบุญทักษ หวังเจริญ

11/14

14

21

23

19/21
(ถึง 18 ธ.ค.
2552)

23/23
(ถึง 18 ธ.ค.
2552)

12

12

12

12/12
(ถึง 18 ธ.ค.
2552)

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

7/7

12/12
18/21

9/12

4/4

4/4

9/10

8/8

-

-

-

7/14

9/21

14/23

4/4

8/8
9/12

4/4

4/4

9/10

-

11/14

-

13/14

20/21

13/14

4/4

23/23

11/12
11/12

18/21

17/23

12/12
8/12

1/ ปจจุบันไมไดดํารงตําแหนงคณะกรรมการธนาคาร
2/ นางเสาวนีย กมลบุตร ไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการธนาคาร จากมติในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 และไมไดดํารง
ตําแหนงประธานกรรมการสินเชื่อ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาฯ และกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแตวันที่ 18 ธันวาคม 2552
3/ นายกฤษฎา อุทยานิน ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร ประธานกรรมการสินเชื่อ และกรรมการ สรรหาฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่
12/2552 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 มีผลวันที่ 21 ธันวาคม 2552
4/ นายธารา ธีรธนากรไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 มีผลวันที่ 21 ธันวาคม
2552
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5/ นายวอน นิเจล ริกเตอร ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริหาร โดยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 มีผลวันที่ 21 ธันวาคม 2552

หมายเหตุ
(1)
นายฟลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส เปนกรรมการที่มิไดมีถิ่นพํานักในประเทศไทย

ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร ครั้ ง ที่ 2/2552, 5/2552, 9/2552,10/2552 และ12/2552 และ
คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล ครั้งที่ 1/2552 นายฟลลิป จี.เจ.อี.โอ.ดามัส รวม
ในการประชุมผานระบบ teleconferencing / videoconferencing
(2)
นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล เปนกรรมการที่มิไดมีถิ่นพํานักในประเทศไทย

ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2552, 8/2552, 9/2552 และ 14/2552 คณะกรรมการสินเชื่อ ครั้ง
ที่ 3/2552, 5/2552, 6/2552, 7/2552, 8/2552, 9/2552, 10/2552, 13/2552, 14/2552, 15/2552, 16/2552 และ
18/2552 และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 7/2552, 11/2552, และ 12/2552 นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค
นาเจล รวมในการประชุมผานระบบ teleconferencing / videoconferencing

8.4

การสรรหากรรมการและผูบริหาร

8.4.1

วิธีการสรรหากรรมการ

ธนาคารกําหนดกระบวนการแตงตั้งกรรมการธนาคารอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคณะกรรมการสรรหา
กํ า หนดค า ตอบแทนและบรรษั ท ภิ บ าล มี ห น า ที่ พิ จ ารณาสรรหาและกลั่ น กรองผู ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเสนอต อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา กอนนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการธนาคารตอไป
ทั้งนี้ ผูที่ไดรับการเสนอชื่อ นอกจากจะมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของธนาคารและทางการ รวมทั้งมีคุณสมบัติสวนตนที่
เหมาะสมแล ว จะต อ งเป นผู ที่มี ทัก ษะ ความรู ความสามารถ และประสบการณ ใ นการดํ าเนิ น ธุ ร กิ จ มี ความเป น ผู นํ า
พรอมดวยวิสัยทัศนและความคิดเชิงกลยุทธที่จะสามารถนําธนาคารไปสูการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนสามารถ
อุทิศเวลาเพื่อประโยชนสูงสุดของธนาคาร
ในกรณีตําแหนงกรรมการธนาคารวางลงกอนครบวาระ คณะกรรมการธนาคารจะเปนผูแตงตั้งกรรมการที่จะมา
ดํารงตําแหนงแทนโดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล และใหอยูใน
ตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
8.4.2

วิธีการสรรหาผูบริหารระดับสูง

ในการแตงตั้งผูบริหารระดับสูงตั้งแตระดับเจาหนาที่บริหารสายงานขึ้นไป คณะกรรมการสรรหา กําหนด
คาตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะมีหนาที่สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งภายนอกและภายใน
ธนาคารที่จะดํารงตําแหนง และนําเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง โดยกระบวนการเปนไปตาม
ขอกําหนดและขอบังคับของธนาคาร
สําหรับการแตงตั้งผูบริหารระดับเจาหนาที่บริหารฝายงานลงมา ฝายจัดการจะเปนผูพิจารณาสรรหาและแตงตั้ง
บุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงตามความเหมาะสม

สวนที่ 1 หนา 94

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ในกรณี ที่ บ างตํ า แหน ง ได มี ก ารกํ า หนดวาระการดํ า รงตํ า แหน ง ไว ชั ด เจน คณะกรรมการสรรหา
กําหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล 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
1. คาตอบแทนรายเดือน ประกอบดวย
1. เงินประจําตําแหนง
(Retaining Fee)
2. คาตอบแทนกรรมการ
(Committee Fee)
2. คาเบี้ยประชุมตอครั้ง
(Attendance Fee)
8.5.1
1.



กรรมการที่ดํารงตําแหนงจะไดรับเงินประจําตําแหนงเพียงตําแหนงเดียว



กรรมการจะไดรับคาตอบแทนกรรมการสําหรับทุกคณะที่ดํารงตําแหนง



กรรมการจะไดรับคาเบี้ยประชุมทุกครั้งที่เขารวมประชุม

คาตอบแทนกรรมการที่เปนตัวเงิน ประกอบดวย
เงินประจําตําแหนง (Retaining Fee)
ประธาน -

คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสินเชื่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ - คณะกรรมการธนาคาร
- คณะกรรมการบริหาร
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- คณะกรรมการสินเชื่อ
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.

374,400 บาทตอป

คาตอบแทนกรรมการ (Committee Fee)
ประธาน

-

คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสินเชื่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ -

คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสินเชื่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.

374,400 บาทตอป
374,400 บาทตอป
374,400* บาทตอป

1,800,000 บาทตอป
1,440,000 บาทตอป
696,000 บาทตอป
696,000 บาทตอป
696,000* บาทตอป
696,000 บาทตอป
384,000 บาทตอป
422,400 บาทตอป
374,400 บาทตอป
374,400 บาทตอป
374,400* บาทตอป
374,400 บาทตอป

คาเบี้ยประชุม (Attendance Fee)
ประธาน

-

คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสินเชื่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ -

คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสินเชื่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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40,000
40,000
32,400
32,400
32,400*

บาทตอครั้ง
บาทตอครั้ง
บาทตอครั้ง
บาทตอครั้ง
บาทตอครั้ง

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

บาทตอครั้ง
บาทตอครั้ง
บาทตอครั้ง
บาทตอครั้ง
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-

หมายเหตุ

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

24,600*

บาทตอครั้ง
24,600 บาทตอครั้ง

* เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ไดอนุมัติใหปรับปรุงอัตราคาตอบแทนของคณะกรรมการสรรหา กําหนด
คาตอบแทนและบรรษัทภิบาล ใหเทากับอัตราคาตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสินเชื่อ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในระหวางเดือนมกราคม – ธันวาคม 2552 กรรมการรวม 15 คน ไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร
และในฐานะกรรมการในคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 21,660,200 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1. ดร.สถิตย ลิ่มพงศพันธุ 1/
(ถึง 30 มิถุนายน 2552)
2. นางเสาวนีย กมลบุตร 2/
3. พลเอก อนุพงษ เผาจินดา
4. นายวิจิตร สุพินิจ
5. นายฟลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
(Mr. Philippe G.J.E.O.Damas)
6. ดร.ชวนชัย อัชนันท 1/
(ถึง 29 เมษายน 2552)
7. นายอวิรุทธ วงศพุทธพิทักษ
(ตั้งแต 29 เมษายน 2552)
8. นายกฤษดา อุทยานิน 3/
(ตั้งแต 18 ธันวาคม 2552)
9. นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล
(Mr. Willem Frederik Nagel)
10. ดร.นิพนธ พัวพงศกร 1/
(ถึง 29 เมษายน 2552)
11. นายธารา ธีรธนากร 4/
(ตั้งแต 29 เมษายน 2552)
12. นายวอน นิเจล ริกเตอร 5/
(Mr. Vaughn Nigel Richtor)
13. นายอมร อัศวานันท
14. นายคริสโตเฟอร จอหน คิง
(Mr. Christopher John King)
15. นายบุญทักษ หวังเจริญ

รายละเอียด
ไดรับคาตอบแทนประธานกรรมการ จํานวนเงิน 2,080,000 บาท
ไดรับคาตอบแทนประธานกรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร ประธานกรรมการสินเชื่อ
กรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
จํานวน 5,138,000 บาท
ไดรับคาตอบแทนกรรมการธนาคาร จํานวนเงิน 798,000 บาท
ไดรับคาตอบแทนกรรมการธนาคาร และประธานกรรมการตรวจสอบ จํานวนเงิน
2,524,800 บาท
ไมไดรับคาตอบแทนตามเกณฑของ ING Bank N.V.
ไดรับคาตอบแทนกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน 890,400 บาท
ไดรับคาตอบแทนกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ จํานวน 2,249,200 บาท
ไดรับคาตอบแทนกรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร ประธานกรรมการสินเชื่อ กรรมการ
สรรหา กําหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล จํานวน 107,200 บาท
ไมไดรับคาตอบแทนตามเกณฑของ ING Bank N.V.
ไดรับคาตอบแทนกรรมการธนาคาร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
จํานวน 822,400 บาท
ไดรับคาตอบแทนกรรมการธนาคาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน 829,600 บาท
ไมไดรับคาตอบแทนตามเกณฑของ ING Bank N.V.
ไดรับคาตอบแทนกรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร กรรมการสินเชื่อ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน 3,828,000 บาท
ไดรับคาตอบแทนกรรมการธนาคาร กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา กําหนด
คาตอบแทนและบรรษัทภิบาล จํานวน 2,392,600 บาท
ไมไดรับคาตอบแทนตามเกณฑของธนาคาร

หมายเหตุ: 1/ ปจจุบันไมไดดํารงตําแหนงคณะกรรมการธนาคาร
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

2/

นางเสาวนีย กมลบุตร ไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการธนาคาร ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552
และไมไดดํารงตําแหนงประธานกรรมการสินเชื่อ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาฯ และกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแตวันที่ 18 ธันวาคม 2552

3/

นายกฤษฎา อุทยานิน ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร ประธานกรรมการสินเชื่อ และกรรมการ

4/
5/

สรรหาฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 มีผลวันที่ 21 ธันวาคม 2552
นายธารา ธีรธนากร ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552
มีผลวันที่ 21 ธันวาคม 2552
นายวอน นิเจล ริกเตอร ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริหาร โดยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 มีผล
วันที่ 21 ธันวาคม 2552

คาตอบแทนอื่นๆ
- ไมมี 8.5.2

คาตอบแทนผูบริหาร

ในรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ผูบริหารจํานวน 46 คนของธนาคารไดรับคาตอบแทนรวมเปน
จํานวนเงิน 227.24 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
สุดทายคือวันที่ 31 มกราคม 2554 โดยผูบริหารของธนาคารไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิคิดเปนรอยละ 0.26 ของ
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย
8.6

ผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ผูบริหารของธนาคาร ประกอบดวยผูบริหาร จํานวน 46 คน ดังนี้

1.
2.
3.
4.

ชื่อ-นามสกุล
นายบุญทักษ
หวังเจริญ
นายไซมอน แพทริค แอนดรูวส
นายมิฮาล ยาน
ซูเรค
นายบารท เอฟ.เอ็ม. เฮลเลแมนส

ตําแหนง
ประธานเจาหนาที่บริหาร
ประธานเจาหนาที่บริหารดานปฏิบัติการ
ประธานเจาหนาที่บริหารลูกคารายยอย
ประธานเจาหนาที่บริหารดานบริหารความเสี่ยง
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ชื่อ-นามสกุล
นายสยาม
ประสิทธิศิริกุล
ดร.ปติ
ตัณฑเกษม
นายถนอมศักดิ์
โชติกประกาย
ดร.จันทรเลขา
วิริยะวิทย
นางสาวสายพิน
กิตติพรพิมล
นายพีระ
ชินวรรณบุตร
นายเสถียร
ตันธนะสฤษดิ์
นายสุรเกียรติ
วงศวาสิน

13.

นางสาวชมภูนชุ

ปฐมพร

14.
15.

ม.ล.อยุทธ
นายลือชา

ไชยันต
ศุกรเสพย

16.
17.
18.
19.
20.
21.

นางสาวอุทุมพร
ดร.เอกพล
นายธีระพงษ
นายสมศักดิ์
นายมารติน อเลน
นางสาวอรนุช

คุณากร
ณ สงขลา
นิลวรสกุล
วรวิจักษณ
เชอรล
ตันติเมธ

22.

ดร.สุทธาภา

อมรวิวัฒน

23.

นายปพนธ

มังคละธนะกุล

24.

นางวัลลภา

โปษยานนท

25.

นายวิกรานต

ปวโรจนกจิ

26.

นายจรินทร

พินธุโสภณ

27.

นายโสภณ

กลวยไม ณ อยุธยา

28.

นายธวัชชัย

เตชะวัฒนวรรณา

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ตําแหนง
ประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจขนาดใหญ
ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน
รองกรรมการผูจ ัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานการเงิน
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานเทคโนโลยี
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานตรวจสอบ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานธุรกิจตลาดเงิน
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานบริหารความ
เสี่ยงดานปฏิบัติการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานบริการ
สวนกลาง
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานบรรษัทภิบาล
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานบริหารชอง
ทางการบริการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานสินเชื่อธุรกิจ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานกลยุทธองคกร
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานวาณิชธนกิจ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานกฎหมาย
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานสินเชื่อรายยอย
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานบริหารความ
เสี่ยงดานตลาด
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานวิเคราะหความ
เสี่ยงและวิจัย
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานการตลาดและ
ผลิตภัณฑธุรกิจเอสเอ็มอี
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานบริหาร
ความสัมพันธธุรกิจเอสเอ็มอี
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานบริหาร
ความสัมพันธลูกคาธุรกิจขนาดใหญ 1
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานบริหาร
ความสัมพันธลูกคาธุรกิจขนาดใหญ 2
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานบริหาร
ความสัมพันธลูกคาธุรกิจทหาร
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานทรัพยากร
บุคคล
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29.

ชื่อ-นามสกุล
นางกาญจนา
โรจวทัญู

30.
31.
32.

นางพัชนี
นายประดิษฐ
นายภารไดย

วองศิลปวัฒนา
เลี่ยวศิริกุล
ธีระธาดา

33.

นายวิชิต

จันทะแจง *

34.

นางสาวชง เม ซานดรา ยู

35.
36.
37.
38.
39.
40.

นายจุมพล
สายมาลา
นางอภิรดี
ล่ําซํา
นางสาวอาวีวรรณ
ตั้งตรงจิตร
ม.ล.ศิริวรรณ
เกษมสันต
นายวิลเลี่ยม เฟโย เอล็กซานเดอร
บารอน แวน เฮมสตรา
นายอูรชา
พงษวัฒนา

41.
42.
43.
44.
45.
46.

นางสาวนิศา
นางสาวศุภมาศ
นางวรลักษณ
นายคามรัน
นายชาญพิชัย
นางรวมพร

หมายเหตุ:

เลาหสมบูรณ
วรนันตกุล **
โชคชัยธรรม
ราฟ
ชินสําราญ
นันทวงศ

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ตําแหนง
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานสงเสริมการตลาด
ลูกคารายยอย
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานธุรกรรมการเงิน
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานธุรกิจสาขา
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานสื่อสารและ
ภาพลักษณองคกร
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริหารพนักงานสัมพันธ สายงาน
ทรัพยากรบุคคล
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานผลิตภัณฑ
ธุรกรรมสินเชื่อ 1
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานธนบดีธนกิจ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานบริหารเงิน
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานบัญชีบริหาร
ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารสายงานกํากับการปฏิบัติงาน
ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารสายงานธุรกิจสินเชื่อมี
หลักประกัน
ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารสายงานธุรกิจสินเชื่อไมมี
หลักประกัน
ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารฝายงบการเงิน
ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารฝายการบัญชีทั่วไป
ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารฝายบัญชีบริหาร
ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารพัฒนาระบบวัดผลการดําเนินงาน
ผูอํานวยการ เจาหนาที่บริหารฝายสนับสนุนระบบขอมูลการเงิน
ผูอํานวยการ เจาหนาที่บริหารฝายบริหารงบประมาณ

ผูบริหาร หมายถึง ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหาร4 รายแรกนับตอจากผูจัดการลงมา ผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทากับผูดํารงตําแหนงระดับบริหาร
รายที่4 ทุกราย และใหหมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา
* ธนาคารสงไปปฏิบัติหนาที่ที่ บริษัท บริหารสินทรัพยพญาไท จํากัด ในตําแหนง กรรมการผูจัดการ
** เกษียณอายุการทํางาน วันที่ 31 ธันวาคม 2552

8.7

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

การดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม จริยธรรม ความรอบคอบในการบริหารงาน ความสามารถในการดูแลและ
บริหารกิจการ เปนองคประกอบที่สําคัญในการสงเสริมใหเกิดธรรมาภิบาลในองคกร ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญในการ
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ยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส และความนาเชื่อถือ ซึ่งจะนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขัน การเพิ่มมูลคาในกิจการ ตลอดจนการเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพ มั่นคง และยั่งยืน
ธุรกิจสถาบันการเงินโดยเฉพาะอยางยิ่ง “ธนาคาร” มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศโดยรวม ธนาคารเปนธุรกิจที่เกี่ยวของโดยตรงกับประชาชนโดยทั่วไปในเรื่องของการรับฝากเงิน
การใหสินเชื่อ และธุรกรรมดานการเงินอื่น ๆ การไดรับความไววางใจและความเชื่อถือจากสาธารณชนเปนเรื่องสําคัญอยาง
ยิ่งที่จะทําใหธุรกิจดํารงอยูได ดังนั้น ธนาคารจึงมีหนาที่และความรับผิดชอบตอประชาชนสูงกวาองคกรธุรกิจโดยทั่วไป
ธนาคารทหารไทย จํ า กั ด (มหาชน) ได ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญของการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เ ป น อย า งยิ่ ง
และยึดมั่นถือปฏิบัติสืบเนื่องมาโดยตลอด ธนาคารเชื่อมั่นวาระบบและกระบวนการในการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึง
ความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจของธนาคารทั้งในสวนของคณะกรรมการ ผูบริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับ นั้น จะ
นําพาธนาคารไปสูความสําเร็จภายใตความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การแขงขันที่รุนแรง และเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือ
หุน ลูกคา ผูลงทุน และผูเกี่ยวของทุกฝาย นอกจากนี้ ธนาคารยังไดดูแลใหการปฏิบัติงานของธนาคารเปนไปอยางมี
มาตรฐานในระดับสากล ถูกตองตามกฎหมาย และเปนไปตามแนวปฏิบัติของทางการโดยเครงครัด
เพื่อสนับสนุนใหธนาคารมีการบริหารจัดการดวยความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต ปองกันมิใหเกิดความขัดแยงของ
ผลประโยชน ปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน รวมถึงรักษาไวซึ่งชื่อเสียงที่ดีของธนาคาร ธนาคารจึงไดกําหนด
นโยบายการกํากับดูแลกิจการและดําเนินการใหธนาคารมีระดับมาตรฐานที่สูงในการกํากับดูแลกิจการ โดยใหครอบคลุม
ครบถวนตามหลักเกณฑของทางการที่เกี่ยวของ เพื่อใหเปนแนวทางแกคณะกรรมการธนาคาร ผูบริหาร ตลอดจนพนักงาน
ของธนาคารทุกระดับไดยึดมั่นและถือปฏิบัติโดยเครงครัด อันจะนําไปสูการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการธนาคารไดอนุมัติ “นโยบายการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร” ซึ่งไดจัดทําเปนลายลักษณอักษร
และประกาศใชโดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหบุคลากรของธนาคารทุกระดับ ตั้งแต กรรมการธนาคาร ฝายจัดการ และพนักงาน
พึงยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัดและตอเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารไดพยายามอยางเต็มที่ที่จะดูแลและติดตามใหมีการ
ปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนดไว รวมทั้งมีการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใหเปนปจจุบัน เหมาะสม และสอดคลองทัน
ตอสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหการนําไปปฏิบัติกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอธนาคาร ผูถือหุน
และผูที่เกี่ยวของทุกฝายตลอดเวลา
ในป 2552 ธนาคารยังคงมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีดวยความโปรงใสและเปนธรรม
รวมถึงการมีเจตนารมณอันแนวแนที่จะพัฒนาการกํากับดูแลกิจการของธนาคารใหดียิ่งขึ้น ซึ่งจากผลสํารวจการกํากับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (สถาบัน IOD) ในป 2552 ธนาคารทหารไทย
จํากัด (มหาชน) ไดผลคะแนนอยูในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) โดยธนาคารไดมีการสงเสริมและดําเนินการในดานการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี สรุปไดดังนี้
1.
การทบทวนปรั บปรุง คุณสมบั ติข องกรรมการอิส ระของธนาคาร โดยคณะกรรมการธนาคารได
กําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของธนาคารใหเขมงวดกวาหลักเกณฑใหมที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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2.
การจัดใหมีบทบัญญัติเรื่องจรรยาบรรณกรรมการ นอกเหนือจากจรรยาบรรณพนักงานซึ่งธนาคารได
มีอยูแลว โดยคณะกรรมการธนาคารไดบัญญัติ “จรรยาบรรณกรรมการธนาคาร” ซึ่งครอบคลุมจริยธรรมในระดับสูงเพื่อ
เปนแบบอยางที่ดีสําหรับพนักงานของธนาคาร
ทั้งนี้ เพื่อใหการปฏิบัติทางดานการกํากับดูแลกิจการของธนาคารสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สําหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ธนาคารจึงขอสรุปรายงานการปฏิบัติตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังตอไปนี้
8.7.1

สิทธิของผูถือหุน (Rights of Shareholders)

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
โดยอยางนอยที่สุดขั้นตอนตาง ๆ ตองสอดคลองกับขอกําหนดของทางการทั้งในเรื่องระยะเวลาและความครบถวนของ
ขอมูลที่สงใหแกผูถือหุนตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนมีเวลาศึกษาขอมูลไดอยางละเอียด นอกจากนี้
ธนาคารยังไดอํานวยความสะดวกใหแกผูถือ หุนที่ไมสามารถมาเขารวมประชุมไดดวยตนเอง โดยธนาคารไดจัดใหมี
กรรมการอิสระเพื่อใหผูถือหุนมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระดังกลาวเขารวมประชุมและปฏิบัติหนาที่แทนผูถือหุนโดย
ครบถวน
ธนาคารมีนโยบายจัดประชุมผูถือ หุ นอยางโปร งใส มีประสิทธิภาพ และเปนไปอยางถูกตองครบถวนตาม
ขอกําหนดและกฎเกณฑทางการที่เกี่ยวของ วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไดมีการจัดสงใหผูถือหุน
ลวงหนาตามเวลาที่เหมาะสมโดยมีขอมูลเพียงพอสําหรับการพิจารณาและตัดสินใจของผูถือหุนในการพิจารณาลงมติใน
แตละวาระการประชุมโดยผูถือหุนสามารถใชสิทธิไดเต็มที่ และในวันประชุมธนาคารไดจัดใหมีขั้นตอนการลงทะเบียนเขา
รวมประชุมอยางเหมาะสม และจัดใหมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม
ในป 2552 ธนาคารได จั ด ให มี ก ารประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป 2552 เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 29 เมษายน 2552
ณ หองออดิธอเรียม ชั้น 7 สํานักงานใหญ โดยมีผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมแทน
จํานวน 1,612 ราย รวมจํานวนหุนที่ลงทะเบียน 30,650,130,046 หุน คิดเปนรอยละ 70.41 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด มีกรรมการธนาคารเขารวมประชุม 10 คน โดยแนวปฏิบัติในการจัดประชุมผูถือหุนของธนาคารไดเปนไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1.

แนวปฏิบัติกอนการประชุมผูถือหุน

ผูถือหุนของธนาคารทุกรายจะไดรับขอมูลรายละเอียดที่จําเปนและเพียงพอเกี่ยวกับวันประชุมและ
วาระการประชุมเปนการลวงหนา โดยธนาคารไดมีการเผยแพรขอมูลรายละเอียดประกอบการประชุมผาน
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เว็บไซตของธนาคารลวงหนากอนวันประชุมเพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการ
ประชุมลวงหนาอยางเพียงพอกอนไดรับขอมูลในรูปแบบเอกสาร และมีการจัดสงเอกสารโดยธนาคารมอบหมาย
ให บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของธนาคาร เปนผูดําเนินการ
จัดสงเอกสารหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนทุกรายพรอมรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ประชุม และ
ขอมูลประกอบการประชุมอยางครบถวน ในหนังสือเชิญประชุมมีการนําเสนอถึงวัตถุประสงคและเหตุผล และ
ความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระ รวมทั้งรายละเอียดขอมูลประกอบการพิจารณาในแตละวาระอยาง
ครบถวนและเพียงพอตอการตัดสินใจลงคะแนนในวาระตาง ๆ โดยในแตละวาระมีการระบุรายละเอียดให
ผูถือหุนทราบอยางชัดเจนวาเปนเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา หรือเพื่อทราบ นอกจากนี้ ในหนังสือเชิญประชุมไดมี
การแจงรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่จําเปนเพื่อใหผูถือหุนนํามาแสดงตนในวันประชุมผูถือหุน
นอกจากนี้ ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถมาเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ธนาคารไดเปดโอกาสให
ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ หรือบุคคลใด ๆ เขารวมประชุมแทนตนไดโดยใชหนังสือมอบ
ฉันทะที่ธนาคารไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม
2.

แนวปฏิบัติในระหวางการประชุมผูถือหุน

ธนาคารไดดําเนินการจัดการประชุมผูถือหุนใหเปนไปอยางโปรงใส เปนธรรม และปฏิบัติตอผูถือหุน
ทุกรายโดยเทาเทียมกัน ธนาคารไดจัดใหมีการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ โดยจัด
เจาหนาที่ลงทะเบียนแยกตามประเภทของผูเขารวมประชุม ไดแก มาประชุมดวยตนเอง หรือเปนผูรับมอบฉันทะ
เพื่อใหการลงทะเบียนเปนไปอยางรวดเร็วและถูกตอง พรอมจัดทําใบลงคะแนนในแตละวาระการประชุมใหแก
ผูเขารวมประชุมทุกราย รวมถึงธนาคารไดอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนที่มาประชุมดวยการจัดรถรับ-สงผู
ถือหุน ณ จุดตาง ๆ ตลอดจนการจัดเตรียมพื้นที่จอดรถอยางเพียงพอ
ในการดําเนินการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ประธานกรรมการธนาคารทําหนาที่เปน
ประธานในที่ ป ระชุ ม โดยมี ป ระธานคณะกรรมการชุ ด ย อ ยต า ง ๆ เข า ร ว มประชุ ม ประกอบด ว ย ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อทําหนาที่ชี้แจงและตอบขอซักถามในประเด็นที่เกี่ยวของ และมีประธานเจาหนาที่บริหาร
ดานตางๆ เขารวมประชุมดวย โดยกอนเริ่มเขาสูการประชุมตามวาระ ประธานในที่ประชุมไดมอบหมายให
เลขานุการบริษัทเปนผูชี้แจงรายละเอียดตาง ๆ ใหผูถือหุนทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตละ
วาระและวิธีการนับคะแนนใหผูถือหุนรับทราบอยางชัดเจน และเพื่อใหผูถือหุนไดรับความสะดวกมากยิ่งขึ้น
ธนาคารไดจัดเจาหนาที่เพื่อทําหนาที่การแปลเปนภาษาอังกฤษระหวางการประชุมเพื่ออํานวยความสะดวกใหแก
ผูถือหุนตางชาติ นอกจากนี้ ธนาคารไมมีการลิดรอนสิทธิใด ๆ ของผูถือหุนในการศึกษาสารสนเทศของธนาคาร
เชน ไมแจกเอกสารที่มีขอมูลสําคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผูถือหุนอยางกะทันหัน ไมเพิ่มวาระการประชุมหรือ
เปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา และไมจํากัดสิทธิในการเขาประชุมของผูถือ
หุนที่มาสาย เปนตน
ในระหวางการประชุม ประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยในวาระใดที่กรรมการ
ผูเขารวมประชุมมีสวนไดเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของ โดยเฉพาะวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่ง
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ตองออกตามวาระ ประธานจะแจงใหผูถือหุนทราบ และกรรมการทานนั้นจะไมรวมประชุมในวาระดังกลาว
นอกจากนี้ ธนาคารยังสนับสนุนใหผูถือหุนใชสิทธิลงคะแนนเสียง ตลอดจนเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม
คณะกรรมการในทุกวาระอยางเต็มที่ รวมทั้งใหความสําคัญกับขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นจากผูถือหุนโดยไดมี
การชี้แจงขอซักถามที่สําคัญอยางละเอียดชัดเจน และรับจะนําขอคิดเห็นที่เปนประโยชนไปพิจารณาดําเนินการ
ตอไป สําหรับการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ธนาคารไดดําเนินการเปนไปอยางเปดเผยและโปรงใส
โดยการประชุมผูถือหุนในป 2552 ธนาคารไดเชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัทวีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ
จํากัด ทําหนาที่เปนพยานในการตรวจนับคะแนนทุกครั้งในทุกวาระ
ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท ไดบันทึกการประชุมผูถื อหุนและการลงมติในแตละวาระอยางครบถว น
รวมทั้งไดระบุประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญอยางถูกตองครบถวน
3.

แนวปฏิบัติภายหลังการประชุมผูถือหุน

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ธนาคารไดนํารายงานการประชุมผูถือหุนที่จะ
เสนอเพื่อรับรองในการประชุมผูถือหุนในครั้งตอไป สงใหหนวยงานทางการที่เกี่ยวของภายในระยะเวลาที่
กําหนด และไดมีการเผยแพรในเว็บไซตของธนาคารเพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบดวย
ในป 2552 ที่ ผ า นมา สมาคมส ง เสริ ม ผู ล งทุ น ไทยได ป ระเมิ น คุ ณ ภาพการประชุ ม ผู ถื อ หุ น สามั ญ
ประจําป (Annual General Meeting: AGM) ประจําป 2552 โดยผลการประเมินของธนาคารทหารไทย ไดรับผล
คะแนนอยูในระดับ “ดีเยี่ยม”
8.7.2

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

ธนาคารมีเจตนารมณที่มุงมั่นดําเนินธุรกิจภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยไดใหความสําคัญตอผูถือหุน
ทุกรายเพื่อใหมั่นใจวาสิทธิของตนจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันทั้งผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย นักลงทุน
สถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ โดยทุกรายจะไดรับการปฏิบัติดวยความเปนธรรมและเทาเทียมกัน ซึ่งธนาคารไดมีการปฏิบัติ
ตอผูถือหุนอยางเสมอภาค ดังนี้
1.

การใหสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน

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

การใหสิทธิในการลงคะแนนเสียง

ในการประชุมผูถือหุน ธนาคารไดใหสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมเปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยู
โดยหนึ่งหุนมีสิทธิเทากับหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนเปนไปอยางรวดเร็ว และการนับคะแนนเสียงเปนไปอยาง

สวนที่ 1 หนา 104

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เปดเผยถูกตอง โดยธนาคารจะนับ 1 หุนเปน 1 เสียง และถือเสียงขางมากเปนมติ ยกเวนมติพิเศษบางกรณีที่กฎหมาย
กําหนดใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ในการลงคะแนนเสียง ธนาคารกําหนดใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนไมเห็นดวย และงด
ออกเสียง นอกจากนี้ ในระหวางการประชุมธนาคารไดแจงผลคะแนนการออกเสียงใหผูถือหุนทราบในแตละวาระโดยแบง
ผลคะแนนการออกเสียงเปนจํานวนเสียงที่เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง และจํานวนบัตรเสีย รวมถึงธนาคารไดมีการ
บันทึกมติที่ประชุมตามผลคะแนนของการออกเสียงในแตละวาระไวเปนลายลักษณอักษร และเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ
เพื่อใหสามารถตรวจสอบได
3.

สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล

ในการประชุมผูถือหุน ธนาคารไดมีวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการธนาคาร โดยธนาคารเปดโอกาสใหผูถือ
หุนลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทีละคน ซึ่งเปนการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่ผูถือหุนมีสิทธิที่จะเลือก
บุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสมเขามาทําหนาที่กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชนของตนเอง ซึ่งทําใหเกิดความ
หลากหลายและเปนตัวแทนของผูถือหุนอยางแทจริง นอกจากนี้ ธนาคารยังไดมีวาระการนําเสนอคาตอบแทนกรรมการ
เพื่อใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปนประจําทุกปดวย
4.

การดูแลความขัดแยงของผลประโยชน

ธนาคารไดใหความสําคัญเปนอยางมากในการดูแลความขัดแยงของผลประโยชนทั้งของธนาคารและบริษัทใน
เครือใหเปนไปอยางรอบคอบ โปรงใส และเปนธรรม รวมทั้งจัดใหมีการเปดเผยขอมูลรายการตาง ๆ อยางครบถว น
สมบูรณและทันเวลา ตลอดจนดูแลสงเสริมใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับใหความสําคัญและไมปฏิบัติ
ผิดกฎเกณฑของทางการที่เกี่ยวกับความขัดแยงของผลประโยชน
ในการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหวางกัน
นั้น ธนาคารไดกําหนดใหมีการดําเนินการใหสอดคลองกับกฎเกณฑทางการและมาตรฐานสากล โดยธนาคารเนนใหการทํา
รายการลักษณะดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑการดําเนินธุรกิจปกติของธนาคาร ซึ่งจะพิจารณารายการเหลานี้เสมือนเปน
การทํารายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก โดยผูมีสวนไดเสียในรายการใดจะไมเกี่ยวของในกระบวนการอนุมัติรายการ
ดังกลาว และธนาคารจะมีการเปดเผยขอมูลเพื่อความโปรงใสตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารถือปฏิบัติอยางจริงจังในการที่จะมิใหธนาคาร กรรมการและ/หรือพนักงานนําขอมูลหรือความลับของ
ลู ก ค า ไปใช ใ นการทํ า ธุ ร กิ จ แข ง ขั น กั บลู ก ค า ของธนาคาร และธนาคารไม ส นั บ สนุ น ให พ นั ก งานกระทํ า การใดที่ อ าจ
กอใหเกิดความขัดแยงของผลประโยชน รวมถึงการหาประโยชนจากอํานาจหนาที่ในทางมิชอบ โดยธนาคารไดกําหนด
ระเบียบปฏิบัติในเรื่องดังกลาวอยางชัดเจน ประกอบดวย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อ/ขายและลงทุนในหลักทรัพยธนาคาร
สําหรับพนักงานธนาคาร และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อ/ขายหลักทรัพยในบัญชี Watch List / Restricted List และ
Blackout Period สําหรับพนักงานธนาคาร ทั้งนี้รวมถึงกรรมการของธนาคารดวย
นอกจากนี้ ในเรื่ อ งการดู แ ลการใช ขอ มู ล ภายใน ธนาคารได กํ า หนดให ก รรมการ ผู บ ริ ห าร และเจ า หน า ที่
ที่เกี่ยวของปฏิบัติตามกฎเกณฑที่ทางการกําหนดโดยครบถวนเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย และเปดเผยขอมูลการถือ
หลักทรัพย รวมถึงรับทราบถึงขอหาม และบทลงโทษในการใชขอมูลภายในธนาคารเพื่อแสวงหาผลประโยชนใหตนเอง
หรือผูอื่น และการนําขอมูลไปเปดเผยตอสาธารณะชนกอนเวลาอันควร
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การให สิทธิแก ผูถือหุ นในการเสนอวาระการประชุมผู ถือหุน และการเสนอชื่อบุ คคลเพื่ อพิจารณาเข าดํารง
ตําแหนงกรรมการ

ธนาคารไดตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันซึ่งเปนสวนหนึ่งของการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการ
พิจารณาใหดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนากอนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผูถือหุน 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
ธนาคารมี เ ป า หมายที่ จ ะดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ให มี ผ ลประกอบการที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น และให มี ก ารเติ บ โตของ
ผลตอบแทนที่ตอเนื่องและยั่งยืนอันเปนการเพิ่มมูลคาของธนาคารแกผูถือหุนใหสูงขึ้น ทั้งในรูปการเพิ่มมูลคา
หุนและการจายเงินปนผลที่จูงใจ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลตามมาตรฐาน และขอกําหนดของทางการอยาง
ครบถวนโปรงใส
2. พนักงาน
ธนาคารมีความมุงมั่นที่จะใหการพัฒนาอบรมความรูความสามารถใหแกพนักงานในการปฏิบัติงาน
เพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ต อ ธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยั ง ได เ ล็ ง เห็ น ถึ ง การสร า งให มี บ รรยากาศและ
วัฒนธรรมองคกร รวมถึงจัดใหพนักงานมีโอกาสกาวหนาในหนาที่การงานโดยไดรับผลตอบแทนที่ดีและ
เหมาะสมอันจะกอใหเกิดความรวมแรงรวมใจในการปฏิบัติงาน
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3. ลูกคา
ธนาคารมุงเนนการใหบริการโดยยึดลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer Centricity) เพื่อใหลูกคาของ
ธนาคารไดรับบริการและผลิตภัณฑที่มีความหลากหลาย สามารถรองรับความตองการของลูกคาแตละรายได
เปนอยางดี ตลอดจนสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา
4. คูคาและเจาหนี้
ธนาคารไดปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงกันอยางเครงครัด โดยใหความสําคัญในการทําธุรกิจใน
ระยะยาวและยั่งยืนในลักษณะการเปนพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีตอกัน
5. ผูลงทุน
ธนาคารไดจัดใหมีการเปดเผยขอมูลที่ถูกตองครบถวน ตามเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอตอการ
ตัดสินใจของผูลงทุน
6. หนวยงานราชการ
ธนาคารมุงมั่นดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือขอกําหนดของหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของอยางเครงครัด
7. ความรับผิดชอบตอสังคม
ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility) และ
มีความตั้งใจในการดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางจริงจัง โดยจะเขาไปมีสวนรวมสนับสนุนชวยเหลือใน
กิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมคุณภาพของสังคมในดานตาง ๆ รวมทั้งมีการติดตามผลเพื่อปรับปรุงใหเหมาะสม
ตอไป ในป 2552 ธนาคารไดจัดตั้งฝายงานภาพลักษณองคกรและกิจกรรมสังคม สังกัดสายงานสื่อสารและ
ภาพลั ก ษณ อ งค ก ร เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลและส ง เสริ ม ให ก ารดํ า เนิ น โครงการและกิ จ กรรมด า นสั ง คมและ
สิ่งแวดลอมของธนาคารเปนไปอยางตอเนื่องและเปนประโยชนตอสังคมโดยรวม ซึ่งธนาคารไดตระหนักถึง
ความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพเยาวชนในสังคมไทย จึงสงเสริมใหเยาวชนไดมีโอกาสพัฒนาความคิด
สรางสรรคและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ผานกิจกรรมศิลปะ ดนตรี ทักษะอาชีพ และอื่นๆ ที่หลากหลาย โดย
ไดรับความรวมมือจากพนักงาน ลูกคา วิทยากรอาสา ศิลปน และผูเกี่ยวของรวมกันนําความรูและความสามารถ
ถายทอดใหเยาวชนอยางตอเนื่องภายใตโครงการ “ไฟฟา” แหลงเรียนรูศิลปะและกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชน
โดยมุงตอบสนองความสนใจของเยาวชนเพื่อใหสามารถใชเวลาวางหลังเลิกเรียนและวันหยุด ในการทํากิจกรรม
และเรียนรูอยางสรางสรรคในดานตางๆ เชนดานศิลปะ ดานดนตรี ดานสันทนาการ และการเสริมทักษะดาน
วิชาการ เปนตน นอกจากนี้ ธนาคารยังไดสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ อีกหลายโครงการ อาทิ โครงการอบรมนัก
ลงทุนรุนเยาวทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค และโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (NEC) เปนตน
2. การแจงเบาะแส หรือการรองเรียน
คณะกรรมการธนาคารไดอนุมัตินโยบายการแจงเบาะแส (Whistle Blowing Policy) ไวเปนลายลักษณอักษร โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่ดูแลวิธีปฏิบัติในการแจงเบาะแส (Whistleblower Procedure) เพื่อใหผูมีสวนไดเสียทุก
กลุมของธนาคารสามารถติดตอสื่อสาร แจงเบาะแส หรือรองเรียนในการกระทําที่ไมถูกตอง เชน การปฏิบัติผิดกฎหมาย
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กฎเกณฑของทางการ การกระทําผิดจรรยาบรรณ จริยธรรม การยักยอก การทุจริต โดยพนักงานหรือบุคคลอื่นๆ ที่มีความ
เสียหายที่เปนไดทั้งตัวเงินและไมเปนตัวเงิน โดยผูมีสวนไดเสียสามารถแจงเบาะแส หรือรองเรียนไดโดยการแจงเปนลาย
ลักษณอักษรหรือการแจงผานทางเว็บไซตของธนาคาร www.tmbbank.com ซึ่งขอมูล หรือขอรองเรียนตางๆ จะถูกสงตอให
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตรวจสอบและแกไขอยางรวดเร็ว และจะมีการแจงกลับใหทราบถึงการดําเนินการของ
ธนาคาร 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
ไดกําหนดใหฝายนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations Department) สังกัดสายงานกลยุทธองคกร มีหนาที่รับผิดชอบใน
การเปดเผยขอมูลตอผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพย อยางชัดเจน โดยมีนโยบายและเปาหมายที่จะมุงเนนการ
เปดเผยสารสนเทศ ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไปของธนาคารใหแก ผูถือหุน ผูลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพยและ
บริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือ ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ใหเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส ทันเหตุการณ และ
เปนไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเปนประโยชนตอการตัดสินใจลงทุน ชวยสรางความเชื่อมั่น
ภาพลักษณที่ดี และความนาเชื่อถือของธนาคารใหเกิดกับนักลงทุนและผูที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ ในป 2552 ที่ผานมา ธนาคารไดพบและใหขอมูลตอผูเกี่ยวของในโอกาสสําคัญตาง ๆ ดังนี้
รูปแบบการเขาพบ
การเขาพบสัมภาษณตัวตอตัว (One-on-one Meeting)
การประชุมทางโทรศัพท (Teleconference Call)
การประชุมนักลงทุนและนักวิเคราะห (Investor and Analyst
Conference)
รวม

จํานวนครั้ง
53
10

จํานวนบริษัท
50
8

จํานวนคน
98
10

3
66

98
156

104
212

นอกจากนี้ ธนาคารไดมีการเผยแพรขอมูลขาวสารของธนาคาร ผานชองทางตาง ๆ ดังตอไปนี้
1.
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2.
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
3.
กระทรวงพาณิชย
4.
หนังสือพิมพ / นิตยสาร
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6.
7.
8.

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

โทรทัศน
สื่ออิเล็กทรอนิกส ไดแก เว็บไซตธนาคารทหารไทย
การจัดประชุมและแถลงขาวประชาสัมพันธธนาคารทหารไทย (News Release)
บริการใหสอบถามขอมูลทางอีเมล และบริการใหสอบถามขอมูลทางโทรศัพท

ผูสนใจสามารถติดตอหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ ไดที่
ฝายนักลงทุนสัมพันธ สายงานกลยุทธองคกร
ชั้น 28 สํานักงานใหญ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท 02-299-2519
โทรสาร 02-299-1211
Email address : ir@tmbbank.com
Website: http://www.tmbbank.com
ติดตอ เลขานุการธนาคารและบริการผูถือหุน
โทรศัพท 02-299-2776, 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
ความรูความสามารถสูงพรอมดวยความมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และใหไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อรองรับการ
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แขงขันในตลาดการเงินและการขยายตัวของธนาคาร ทั้งนี้ เพื่อผลประโยชนสูงสุดของธนาคาร ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุก
กลุม
โครงสรางคณะกรรมการธนาคาร
1.

โครงสรางคณะกรรมการธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 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
เพื่อเปนการแบงเบาภาระการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการในการดําเนินงาน กลั่นกรองหรือพิจารณาศึกษา
เรื่องตาง ๆ ที่สําคัญตอธนาคารอยางรอบคอบ คณะกรรมการจึงมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย เพื่อทําหนาที่ชวยกํากับ
ดูแลการดําเนินงานของธนาคารในดานตาง ๆ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีความโปรงใส โดยคณะกรรมการชุดยอย
มีอํานาจในการตัดสินใจแทนคณะกรรมการ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละชุด
ที่ไดรับมอบหมาย คณะกรรมการชุดยอยของธนาคาร ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ
อื่น ๆ ตามความจําเปน
คณะกรรมการธนาคารไดพิจารณาคัดเลือกกรรมการแตละชุดโดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ทักษะ และประสบการณที่
เหมาะสมในแตละดาน มีการกําหนดขอบเขตหนาที่อยางชัดเจนและมีการประชุมอยางสม่ําเสมอ โดยการประชุมแตละครั้ง
กรรมการไดใหเวลาอยางเต็มที่เพื่อติดตามการดําเนินงานของธนาคารในแตละดานใหเปนไปตามแผนงานพรอมกับมี
รายงานใหคณะกรรมการธนาคารเพื่อรับทราบอยางสม่ําเสมอ
2.

การประชุมคณะกรรมการธนาคาร

ธนาคารจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการธนาคารอยางสม่ําเสมอเปนประจําทุกเดือน โดยมีการกําหนดวัน
ประชุมลวงหนาเพื่อใหกรรมการสามารถจัดเวลาเขารวมประชุมไดทุกครั้ง นอกจากการประชุมตามปกติแลวอาจจัดใหมี
การประชุมวาระพิเศษขึ้นตามความจําเปน วาระการประชุมกําหนดโดยประธานเจาหนาที่บริหาร โดยความเห็นชอบของ
ประธานกรรมการ เอกสารประกอบการประชุมจะจัดสงใหกรรมการลวงหนาเพื่อใหกรรมการไดมีเวลาพิจารณาขอมูล
ประกอบการตัดสินใจ โดยกรรมการแตละทานสามารถนําเสนอวาระเขาประชุมได และใชเวลาอยางเต็มที่ในการพิจารณา
เรื่องตาง ๆ รวมถึงกรรมการแตละทานสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่และเปนอิสระ กรรมการที่มีสวนไดเสียใน
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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 เพื่อปฏิบัติหนาที่และรับผิดชอบการดําเนินงานในนามของธนาคารหรือ
คณะกรรมการตามที่กฎหมายกําหนด รวมถึงมีหนาที่ในการสนับสนุน และดูแลงานของคณะกรรมการในดานที่เกี่ยวของ
กับกฎระเบียบ กฎหมาย รวมถึงขอพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
นอกเหนือจากเลขานุการบริษัท (Company Secretary) จะมีหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดแลว เลขานุการบริษัทยัง
มีบทบาทหนาที่ ดังตอไปนี้
1.

บทบาทหนาที่ตอธนาคาร
(1)
เปนศูนยกลางของขอมูลองคกร (Corporate Records) อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล
บริคณหสนธิ ขอบังคับ ทะเบียนผูถือหุนและใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทตางๆ
(2)
จัดใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบตอหนวยงานกํากับ
ดูแล โดยเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายการเปดเผยขอมูลขาวสารของ
ธนาคาร

2.

บทบาทหนาที่ตอคณะกรรมการ
(1)
ดําเนินการเรื่องการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดยอยที่แตงตั้งโดย
คณะกรรมการธนาคารใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของธนาคาร กฎบัตรของ
คณะกรรมการแตละชุด และขอพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
(2)
แจงมติและนโยบายของคณะกรรมการใหผูบริหารที่เกี่ยวของ และติดตามการปฏิบัติตาม
มติและนโยบายดังกลาว
(3)
ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเบื้องตนแกคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการที่
แตงตั้งโดยคณะกรรมการธนาคาร ในประเด็นกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และขอพึงปฏิบัติ
ดานการกํากับดูแลกิจการ
(4)
ให ข า วสารและข อ มู ล แก ก รรมการในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การประกอบธุ ร กิ จ ของ
ธนาคาร เพื่อประกอบการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ
(5)
จัดใหมีการใหคําแนะนําแกกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหม
(6)
สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมแกกรรมการ
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บทบาทหนาที่ตอผูถือหุน
(1)
ดําเนินการเรื่องการประชุมผูถือหุนใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของธนาคาร
กฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และขอพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
(2)
ติดตอและสื่อสารกับผูถือหุนทั่วไปใหไดรับทราบสิทธิตาง ๆ ของผูถือหุน และขาวสาร
ของธนาคาร

4.

การสรรหากรรมการ และผูบริหาร

4.1

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
4.2

หลักเกณฑการสรรหากรรมการอิสระ

ธนาคารตระหนักดีวา กรรมการอิสระมีสวนสําคัญในการรักษาผลประโยชนของธนาคารและผูถือหุนรายยอย
ทั้งนี้ เพื่อเสริมสรางความเปนอิสระใหกับคณะกรรมการและดูแลจัดการเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไป
ตามขอกําหนดของทางการ รวมทั้งหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการธนาคารจึงไดกําหนดแนวทางในการ
พิจารณาเลือกกรรมการอิสระจากบุคคลในสาขาวิชาชีพตาง ๆ ที่มีคุณสมบัติและประสบการณที่เหมาะสม สามารถให
ความเห็นที่เปนอิสระ รวมทั้งมีความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหนาที่ โดยคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล จะเปนผูพิจารณาในเบื้องตนกอนนําเสนอคณะกรรมการธนาคารหรือผูถือหุน (แลวแตกรณี) เปนผูแตงตั้ง
กรรมการอิสระ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระตองเปนไปตามที่ธนาคารกําหนด และสอดคลองกับขอกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
ธนาคารแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของ ตลอดจนแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4.3

หลักเกณฑการสรรหาผูบริหารระดับสูง

ในการแตงตั้งผูบริหารระดับสูงตั้งแตระดับเจาหนาที่บริหารสายงานขึ้นไป คณะกรรมการสรรหา กําหนด
คาตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะมีหนาที่สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งภายนอกและภายใน
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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
คุณประโยชนที่กรรมการหรือผูบริหารรายนั้นทําใหแกธนาคาร นอกจากนี้ คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารสามารถ
เทียบเคียงไดอยางเหมาะสมกับอัตราทั่วไปขององคกรอื่นที่อยูในธุรกิจเดียวกัน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคาตอบแทนกรรมการ
จะไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนและมีการเปดเผยคาตอบแทนกรรมการไวในรายงานประจําปตามที่ทางการกําหนด โดย
หลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารเปนดังตอไปนี้
1.
ค า ตอบแทนสํ า หรั บ การเป น กรรมการในคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุ ด ย อ ยที่
คณะกรรมการธนาคารแตงตั้งขึ้นเพื่อมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุมติดตามการดําเนินงานของ
ธนาคารให เ ป น ไปตามนโยบายที่ กํ า หนด อั น ได แ ก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล กําหนดไวดังนี้
1.1
กรรมการที่เปนบุคคลภายนอก ไดรับคาตอบแทน ซึ่งประกอบดวย เงินประจําตําแหนง
(Retaining Fee) คาตอบแทนกรรมการ (Committee Fee) และคาเบี้ยประชุมตอครั้ง (Attendance Fee)
1.2
กรรมการที่เปนพนักงานธนาคาร ไมไดรับคาตอบแทน
2.
6.

คาตอบแทนผูบริหาร ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของธนาคารและผลการปฏิบัติงานของแตละบุคคล
การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน เพื่อให
มั่นใจวาผลประโยชนของลูกคาและธนาคารไดรับการดูแลอยางเหมาะสม คณะกรรมการไดมีการประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของธนาคารอยางสม่ําเสมอ โดยคณะกรรมการธนาคารไดมอบหมายหนาที่ใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบทําหนาที่ในการสอบทานใหธนาคารมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎระเบียบของธนาคาร และระเบียบขอบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ ธนาคารยังไดมีสายงานตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบในการพิจารณา และประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน พรอมทั้งเสนอรายละเอียดตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําดวย
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การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

การกํากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพยที่ออกโดยธนาคารของกรรมการและผูบ ริหาร
ธนาคารได กํ า หนดแนวปฏิ บั ติ ใ นเรื่ อ งการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย ข องกรรมการและผู บริ ห ารให ส อดคล อ งกั บ
ขอกําหนดของทางการ โดยกรรมการและผูบริหารที่ดํารงตําแหนงระดับผูชวยกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไป และผูดํารง
ตําแหนงระดับผูบริหารฝายหรือเทียบเทาในสายงานการเงิน มีหนาที่เปดเผยขอมูลและรายงานการถือหลักทรัพยที่ออกโดย
ธนาคาร ทั้งของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยดังกลาวทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
หลักทรัพยนั้น ตามแบบรายงานและภายในระยะเวลาที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
8.
จรรยาบรรณกรรมการ
กรรมการธนาคารเปนผูมีบทบาทสําคัญในฐานะเปนผูนําธนาคารไปสูความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน
โดยเปนผูกําหนดแนวนโยบายและชี้นําพฤติกรรมของบุคลากรในธนาคารใหเปนไปในทิศทางที่ถูกตอง รวมถึงกํากับดูแล
การดําเนินธุรกิจของธนาคารใหเปนไปตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) คณะกรรมการ
ธนาคารจึงไดบัญญัติ “จรรยาบรรณกรรมการธนาคาร” ซึ่งครอบคลุมจริยธรรมในระดับสูงเพื่อเปนแบบอยางที่ดีสําหรับ
พนักงานของธนาคารทุกระดับ โดยมีหลักสําคัญดังนี้
ความซื่อสัตยสุจริตและความซื่อตรง
กรรมการจะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตและความซื่อตรง ไมแสวงหาประโยชนสวนตน
ไมเลือกปฏิบัติ ไมเลนพวกเลนพอง และไมเขาไปมีสวนรวมหรือมีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจในธุรกรรม
หรือกิจการใดๆ ที่ตนและผูที่เกี่ยวของมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม เพื่อไมใหเกิดปญหาความขัดแยง
ทางผลประโยชน (Conflict of Interest) รวมถึงตองสอดสองดูแลไมใหเกิดการแทรกแซงการตัดสินใจใดๆ อันจะ
ทําใหธนาคารเกิดความเสียหาย
การรักษาความลับ
กรรมการจะตองรักษาขอมูลที่เปนความลับทางธุรกิจของธนาคารและขอมูลลูกคาไมใหรั่วไหลไปยัง
บุคคลอื่น รวมทั้งไมนําขอมูลความลับของธนาคารและลูกคาไปแสวงหาผลประโยชนสวนตนหรือเพื่อบุคคลอื่น
ทั้งโดยเจตนา และไมเจตนา เวนแตจะไดรับการยินยอมจากธนาคารหรือเปนไปตามกฎหมาย ทั้งในระหวางที่
ดํารงตําแหนง หรือเมื่อพนจากตําแหนงกรรมการของธนาคารไปแลวไมเกิน 1 ป
การเปดเผยขอมูลอันเกีย่ วเนือ่ งกับผลประโยชน
กรรมการจะตองปฏิบัติหน าที่ดวยความระมั ดระวัง รอบคอบ ตามที่ไ ดรับมอบหมาย โดยยึดถื อ
หลักการปฏิบัติหนาที่มิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยตองเปดเผยขอมูลสวนตัว และขอมูลของผูที่
เกี่ยวของกับตน ตามกฎเกณฑของทางการและของธนาคาร รวมถึงเปดเผยขอมูลในเรื่องที่เปนหรืออาจจะเปน
ความขัดแยงทางผลประโยชนกับการดําเนินธุรกิจของธนาคาร
นอกจากนี้การดําเนินการใดๆ ระหวางธนาคารกับบุคคลที่เกี่ยวของกับธนาคาร ตองอยูในระดับที่
เหมาะสม (arm’s length Basis) เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น หรือถูกเขาใจวาเกิดขึ้น
การดําเนินธุรกิจและธุรกรรมสวนตัว
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กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีลักษณะอยางเดียวกันและ/หรือเปนการแขงขันกับกิจการของ
ธนาคารไมวาจะเปนเพื่อประโยชนของตนเองหรือประโยชนของบุคคลอื่นทั้งทางตรงและทางออม หรือเขาเปน
กรรมการของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีลักษณะเดียวกันและ/หรือเปนการแขงขัน
กับกิจการของธนาคาร
การตัดสินใจทางธุรกิจ
กรรมการจะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต และกระทําการดวยความระมัดระวัง (Duty of honesty
and Duty of Care) ภายใตกรอบและแนวทางของหลักการตัดสินใจหรือลงมติบนพื้นฐานขอมูลที่เพียงพอมีความ
สมเหตุสมผล ในระดับที่ผูประกอบวิชาชีพดานการเงินและการธนาคารพึงมี
9.
จรรยาบรรณพนักงานและจริยธรรมธุรกิจ
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 โดยนํามาเรียบเรียงเปนหมวดหมูและกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติไวอยางชัดเจนเพื่อใหพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัดและตอเนื่อง ซึ่งเนื้อหาหลัก ๆ ในจรรยาบรรณได
ครอบคลุมถึงประเด็นตาง ๆ ที่สําคัญ ประกอบดวย อาทิ ความซื่อสัตย การรักษาความลับ ความขัดแยงของผลประโยชน
การใชตําแหนงหนาที่ในทางมิชอบ การประพฤติตนไมเหมาะสม เปนตน
นอกจากนี้ ธนาคารไดยึดหลักการดําเนินธุรกิจอยางตรงไปตรงมาอยูบนพื้นฐานของการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐานของทางการและของธนาคารเอง เพื่อประโยชนสูงสุดแกลูกคา ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย
กลุมตาง 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 ซึ่งชวยใหกรรมการไดเขาใจถึงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
ตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ สําหรับกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหม ธนาคารยังไดจัดเตรียมเอกสารคูมือกรรมการ ซึ่งมีเนื้อหา
ตาง ๆ ที่สําคัญเพื่อใหกรรมการใหมไดรับทราบถึงกฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนของทางการและในสวนของ
ธนาคารเอง โดยเลขานุการบริษัทจะจัดเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม รวมถึง
สรุปแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของธนาคารเพื่อเปนขอมูลเบื้องตน เสมือนการปฐมนิเทศใหแก
กรรมการใหม โดยมีรายละเอียดเอกสารหลักอันไดแก
1.

คูมือกรรมการ ซึ่งรวบรวมเนื้อหาสําคัญที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของธนาคาร รวมถึงกฎเกณฑ
ของทางการที่เกี่ยวของกับการเปนกรรมการธนาคารและอื่น ๆ
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2.

คูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีเนื้อหาที่สําคัญ ๆ ไดแก บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการและคณะกรรมการ แนวทางการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ และการรักษาสิทธิและการจัด
ประชุมผูถือหุน

3.

เอกสารอื่น ๆ ไดแก หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ รายงานประจําป นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ของธนาคาร และจรรยาบรรณของกรรมการ รวมทั้งคูมือกรรมการสถาบันการเงินและหนังสือ /
ประกาศของทางการที่เกี่ยวของ ซึ่งไดประมวลหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยหนวยงาน
ที่ กํ า กั บ ดู แ ลธนาคาร ได แ ก ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อสรางความเขาใจแกกรรมการ
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของกรรมการ และการประกอบธุรกิจของธนาคาร โดยปรับปรุงคูมือดังกลาว
ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ

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
1.
การประเมินการปฏิบัติหนาที่โดยรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ (Board of Directors)
2.

การประเมิ น การปฏิ บั ติ ห น า ที่ โ ดยรวมของคณะกรรมการชุ ด ย อ ยแต ล ะคณะ (Committees)
ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการ
สรรหา กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดยอยดังกลาว จะประเมิน
โดยกรรมการทุกทาน และกรรมการธนาคารที่ไปดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการชุดยอย ก็จะมีการประเมินแยก
เปนรายคณะ รวมถึงเลขานุการคณะกรรมการแตละคณะก็จะรวมในการประเมินดวย

8.8

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

8.8.1

นโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการใชขอมูลภายใน

ธนาคารไดตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลภายในที่ยังไม
เปดเผยตอสาธารณะ ซึ่งอาจมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาหุน ธนาคารจึงไดกําหนดใหงานงบการเงิน ฝายงบการเงิน
เปนหนวยงานเดียวที่ทําหนาที่ในการนําสงงบการเงินและรายงานทางการเงินตาง ๆ ตอตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน
ก.ล.ต. โดยไดผานกระบวนการพิจารณาสอบทานความถูกตอง ครบถวน จากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหารตามลําดับ ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวาขอมูลภายในของธนาคารจะไมถูกเปดเผยตอบุคคลภายนอกกอนเวลาอันควร
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

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

8.9

บุคลากร

8.9.1

จํานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีพนักงานทั้งหมดจํานวน 8,236 คน แบงตามสายงานไดดังนี้
สายงาน
จํานวนพนักงาน(คน)
ขึ้นตรงตอประธานเจาหนาที่บริหาร
2
ขึ้นตรงตอประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน
1
ขึ้นตรงตอประธานเจาหนาที่บริหารดานบริหารความเสี่ยง
60
ขึ้นตรงตอประธานเจาหนาที่บริหารดานปฏิบัติการ
33
ขึ้นตรงตอประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
22
ขึ้นตรงตอประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจขนาดใหญ
30
ขึ้นตรงตอประธานเจาหนาที่บริหารลูกคารายยอย
27
สายงานกฎหมาย
80
สายงานกลยุทธองคกร
22
สายงานการเงิน
115
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

สายงาน
สายงานการตลาดและผลิตภัณฑธุรกิจเอสเอ็มอี
สายงานกํากับการปฏิบัติงาน
สายงานตรวจสอบ
สายงานทรัพยากรบุคคล
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายงานธนบดีธนกิจ
สายงานธุรกรรมทางการเงิน
สายงานธุรกิจตลาดเงิน
สายงานธุรกิจสาขา
สายงานธุรกิจสินเชื่อมีหลักประกัน
สายงานธุรกิจสินเชื่อไมมีหลักประกัน
สายงานบรรษัทภิบาล
สายงานบริการสวนกลาง
สายงานบริหารความสัมพันธธุรกิจเอสเอ็มอี
สายงานบริหารความสัมพันธลูกคาธุรกิจขนาดใหญ 1
สายงานบริหารความสัมพันธลูกคาธุรกิจขนาดใหญ 2
สายงานบริหารความสัมพันธลูกคาธุรกิจทหาร
สายงานบริหารความเสี่ยงดานตลาด
สายงานบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
สายงานบริหารเงิน
สายงานบริหารชองทางการบริการ
สายงานบัญชีบริหาร
สายงานปฏิบัติการและบริการ
สายงานผลิตภัณฑธุรกรรมสินเชื่อ 1
สายงานผลิตภัณฑธุรกรรมสินเชื่อ 2
สายงานวาณิชธนกิจ
สายงานวิเคราะหความเสี่ยงและวิจัย
สายงานสงเสริมการตลาดลูกคารายยอย
สายงานสินเชื่อธุรกิจ
สายงานสินเชื่อรายยอย
สายงานสื่อสารและภาพลักษณองคกร
ผลรวมทั้งหมด
หมายเหตุ : หากไมรวมลูกจางสัญญาจาง 11 คน จํานวนพนักงานรวมจะเทากับ 8,225 คน
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จํานวนพนักงาน(คน)
30
36
65
112
196
43
129
39
3,923
34
37
36
415
651
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31
9
16
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23
361
23
700
26
17
14
85
34
190
395
34
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8.9.2

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานในชวง 3 ปที่ผานมา
ในชวงป 2550-2552 พนักงานของธนาคาร มีจํานวนทั้งสิ้น ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น 8,713 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น 9,051 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น 8,236 คน
หมายเหตุ : จํานวนพนักงานทั้งสิ้น รวมลูกจางสัญญาจาง

8.9.3

ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในชวง 3 ปที่ผานมา
ณ 31 ธันวาคม 2552

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
- คดีสิ้นสุดแลว
2.4 เรื่องขอใหขึ้นเงินเดือนใหพนักงาน
- คดียังไมสิ้นสุด
- คดีสิ้นสุดแลว
2.5 เรื่องขอใหแกไขผลการประเมินผลงานป
2549
- คดียังไมสิ้นสุด
- คดีสิ้นสุดแลว

จํานวน
คดี
4
3
1
3
3
6
6
1
1
-

สถานะ

- อยูระหวางการพิจารณาคดีของศาล
- ไมมี

- อยูระหวางการพิจารณาของศาล

- อยูระหวางการพิจารณาของศาลแรงงานกลาง
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

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
ซึ่งเพิ่มใหในกรณีที่ทํางานบนพื้นที่เกาะ พื้นที่ดอย และพื้นที่เสี่ยงภัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งเงิน
ชวยเหลือเพื่อตอบแทนการทํางานสําหรับพนักงานสาขาที่เปดใหบริการ 7 วัน เปนตน
ในป 2552 พนักงานของธนาคารทั้งหมดไดรับคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน คาครองชีพ เงินรางวัล เงินชวย
การทํางานตางภูมิลําเนา เงินประจําตําแหนง คาทํางานลวงเวลา และผลตอบแทนอื่น เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น
4,823 ลานบาท



เงินชวยเหลือประเภทอื่น
ธนาคารมอบเงินชวยเหลือพนักงานในโอกาสตาง ๆ ไดแก เงินชวยเหลือคาเครื่องแบบพนักงาน เงินชวยเหลือ
กรณีพนักงานสมรส คลอดบุตร อุปสมบท ประกอบพิธีฮัจจ รวมทั้งมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน และในกรณี
ที่พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ธนาคารไดจายเงินชวยเหลือตามหลักเกณฑของธนาคาร



กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนในป 2541
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยธนาคารสมทบเงินรอยละ 5-10 ของเงินเดือนของ
พนักงานเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานสามารถเลือกจายเงินสะสมเขากองทุนไดในอัตรารอยละ 2-10
ของเงินเดือนของพนักงานแตละราย เพื่อใหพนักงานมีเงินออมที่จะใชหลังจากเกษียณอายุ หรือลาออก
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

สวัสดิการและผลประโยชนเกื้อกูลอื่น


สวัสดิการรักษาพยาบาล ธนาคารดูแลพนักงานเมื่อเจ็บปวย โดยใหพนักงาน คูสมรสและบุตร เบิกคา
รั ก ษาพยาบาลได ต ามหลั ก เกณฑ ที่กํ า หนด การรั ก ษาพยาบาล รวมถึ ง ทั น ตกรรม ตรวจสุ ข ภาพ
ประจํา ป จั ดห อ งพยาบาลที่ สํานั กงานใหญ มี แพทยผู เชี่ ยวชาญเฉพาะโรคมาตรวจรักษา และให
คําปรึกษาปญหาสุขภาพใหกับพนักงาน



การทําประกันชีวิตกลุม ทําประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลกลุม และทําประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
ระหวางเดินทางตางประเทศในธุรกิจของธนาคาร เพื่อใหพนักงานมีความมั่นคงในชีวิตการทํางานกับ
ธนาคาร ธนาคารไดทําประกันประเภทตาง ๆ ใหกับพนักงาน คุมครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในและ
นอกเวลาทํางาน



สวั ส ดิ ก ารเงิ น กู ป ระเภทต า ง ๆ เพื่ อ ให ค วามช ว ยเหลื อ ด า นการเงิ น แก พ นั ก งานตามความจํ า เป น
ธนาคารไดจัดสวัสดิการเงินกูใหพนักงานหลายประเภท ประเภทเงินกูที่ไมเสียดอกเบี้ย ไดแก เงินกู
เพื่อการศึกษาบุตร เงินกูฉุกเฉิน กรณีประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและอัคคีภัย สวนประเภทเงินกูที่
เสียดอกเบี้ยในอัตราสวัสดิการพนักงาน ไดแก เงินกูเพื่อที่อยูอาศัย ซอมแซมและตอเติมที่อยูอาศัย
เงินกูเพื่อซื้อรถยนต/รถจักรยานยนต และเงินกูอเนกประสงค



กิจกรรมพนักงานและสโมสรพนักงาน ธนาคารสนับสนุนใหพนักงานทํากิจกรรมตางๆ รวมกันตาม
ความสนใจ โดยสนับสนุนใหมีชมรมตาง ๆ เชน ชมรมพุทธศาสน ชมรมถายภาพ ชมรมทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ ชมรมโบวลิ่ง ชมรมลีลาศ ชมรมสุขภาพ รวมทั้งจัดสถานที่ในสํานักงานใหญเปนหองสําหรับ
เลนกีฬาและออกกําลังกาย และมีสโมสรพนักงานตั้งอยูที่อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี เพื่อ
เปนสถานที่พักผอนและใหพนักงานสาขาตางจังหวัดเขาพักไดเมื่อมาเขารับการอบรม/สัมมนา



หองอาหารและรานคาสหกรณ เพื่อเปนสวัสดิการและเปนการอํานวยความสะดวกใหกับพนักงาน
ธนาคารจึงไดจัดบริการหองอาหารสําหรับพนักงาน ณ อาคารสํานักงานใหญ และมีรานคาสวัสดิการ
ที่จําหนายสินคาในราคาประหยัด



หองสมุดธนาคารและศูนยบริการสื่อเพื่อการเรียนรู เพื่อสงเสริมใหพนักงานศึกษา คนควา และ
เพิ่มพูนความรู ธนาคารไดจัดใหมีหองสมุด และตั้งศูนยบริการสื่อเพื่อการเรียนรู เพื่อบริการหนังสือ
เอกสาร สิ่งพิมพ และวีซีดี



มอบของที่ระลึกเมื่อครบอายุงาน และเมื่อครบเกษียณ เพื่อเปนการตอบแทนที่พนักงานทํางานกับ
ธนาคารดวยความมั่นคงตลอดมา ธนาคารมอบของที่ระลึกใหกับพนักงานที่ทํางานกับธนาคารครบ
20 ป 25 ป 30 ป 35 ป 40 ป และพนักงานที่จะเกษียณอายุ
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8.9.5

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของธนาคารใหมีความรู ความเชี่ยวชาญเพื่อรองรับแผนธุรกิจเปนเรื่องที่มีความสําคัญ
และตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ การเสริมสรางความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องของการประกอบธุรกิจ
(Business Intelligence Development) และการสรางผูนําในทุกระดับชั้น (Leadership Development)ถือเปนเรื่องที่มี
ความสําคัญในการปลูกฝงรากฐานที่เขมแข็งใหกับบุคลากรทุกระดับของธนาคาร ควบคูไปกับการพัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากรตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ (Functional Expertise) ในแตละสายธุรกิจ
ธนาคารถือวาการลงทุนเรื่องการฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน เปนการลงทุนระยะยาว เพื่อเพิ่มและพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากร ใหมีความรู ทักษะ และพฤติกรรมที่เหมาะสม โดยมีหลักสูตรฝกอบรมที่มีวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก และการสรางวิทยากรภายใน (Internal Facilitator) รวมทั้งสงเสริมการเรียนรูรว มกันภายในระหวางหนวยงาน
ทั้งนี้ ธนาคารมุงหวังที่จะพัฒนาบุคลากรทั้งภายในสํานักงานกรุงเทพฯ และในสํานักงานระดับภูมิภาค โดยปลูกฝง พื้นฐาน
ที่สําคัญของธุรกิจ (TMB Core Value – TMB Way) เพื่อใหเปนบุคลากรของธนาคารเปนคนดีของสังคม และมีความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน และเพื่อการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนของธนาคาร สืบไป
การพัฒนาคนตามแผนธุรกิจ
ในป 2553 ธนาคารจะเริ่มนําระบบพัฒนาบุคลากรโดยอิงจากระบบสมรรถนะ (Competency) มาใช โดยแบง
สมรรถะที่จําเปนสําหรับบุคลากรออกเปน 3 กลุม ดังนี้

สมรรถนะของผูบริหาร (Leadership Competency)

สมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency)

สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency)
To be The Leading Thai Bank with World Class Financial Solutions
Customers

------

Leadership Competency

Level 3

Shareholders ------

Employees ------

Core Competency

Societies

Functional Competency

LDP

BID

FEE

Leadership Development
Program

Business Intelligence
Development

Functional Expertise
Enhancement

• LDP 3: Focuses on becoming facilitative leader who
inspired trust and enlarged employee engagement
• BID 3: Discovers know-how and best practices from
world class experts (Top Executive Business Program)

High Level
(SVP and Above)
General Functional
Focuses

Level 2
• LDP 2: Focuses on ability to build and strengthen team
performance with constructive feedback
• BID 2: Concentrates more on productivity and project
management with business strategy

Middle Level
(AVP to FVP)

Level 1
• LDP 1: Focuses on self discipline and ability to
work as a good team member
• BID 1: Provides insightful concept and detail
regarding to management science

Entry Level
(Officer to Manager)

Basic Requirement for New Staff
Focuses on what new hire should know
* Equipped with e-learning solution
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เพื่อใหสอดคลองกับโครงสรางของการพัฒนาบุคลากรดังกลาว ขางตน ธนาคารจะจัดโครงสรางของหลักสูตร
การพัฒนาความรูใหมีความสอดคลองไปกับรูปแบบการวางแผนพัฒนาบุคลากรโดยอิงแนวทางการพัฒนาระบบสมรรถนะ
(Competency Development Roadmap) ซึ่งไดวางโครงสรางใหมของรูปแบบการพัฒนาบุคลากรไวดังนี้

การพัฒนาผูบริหาร (Leadership Development Program: LDP) เพื่อเปนการรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และ
เสริมสรางใหบุคลากรทุกระดับสามารถที่จะขับเคลื่อนธนาคารไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยแบงหลักสูตรการ
พัฒนาผูบริหารออกเปน 3 ระดับ ดังนี้

LDP 1: มุงเนนใหบุคลากรมีความเขาใจในกระบวนทํางานรวมกันกับผูอื่น หรือหนวยงานอื่นๆ
สามารถที่จะเขารวมเปนสมาชิกของทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ

LDP 2: มุงเนนใหบุคลากรสามารถที่จะสรางทีม และเปนผูนําในทีม โดยสามารถใหขอมูลตอบกลับ
(Constructive Feedback) อยางมีประสิทธิภาพ

LDP 3: มุงสงเสริม ที่จะสรางผูบริหารแบบ TMB ที่สนับสนุน และสงเสริมการทํางานของสมาชิกใน
หนวยงาน สรางแรงจูงใจ และกําลังใจ โดยการ Coaching

การพัฒนาความรูเชิงธุรกิจ (Business Intelligence Development) การเสริมสรางความรูพนื้ ฐานทางธุรกิจ
ใหเกิดขึ้นกับบุคลากรทุกระดับชั้น เปนเรื่องที่มีความสําคัญมากในการสรางความเขมแข็งใหกับธุรกิจของ
ธนาคาร โดยมีการแบงระดับในการฝกอบรมเรื่องธุรกิจออกเปน ระดับตางๆ ดังนี้

BID 1: เพื่อใหบุคลากร มีความเขาใจ หลักการ แนวปฏิบัติ ในภาพรวมของสาขาวิทยาการบริหาร
จัดการทั่วไป (Management Science)

BID 2: เพื่อใหบุคลากรเขาใจในเรื่องของการบริหารจัดการผลผลิต (Production) และการบริหาร
จัดการโครงการ (Project Management)

BID 3: เพื่อใหผูบริหารระดับสูงไดเปดมุมมองในระดับสากลโดยการเรียนรูรว มกับสถาบันทางธุรกิจ
ที่มีชื่อเสียงจากตางประเทศ เนนที่เรื่องการวิเคราะหกรณีศึกษา และการอภิปราย

การพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (Functional Expertise Enhancement) นอกจากหลักสูตรตางๆ ที่จะใชเพื่อการ
สนับสนุนบุคลากรใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานตามแผนธุรกิจของธนาคารแลว ธนาคารยังไดจัดใหมี
โปรแกรมฝกอบรมพนักงานในดานสายวิชาชีพตางๆ เชน ดานการตลาด/ขาย/บริการ การบัญชีและการเงิน
คอมพิวเตอร และการบริหารงานบุคคล เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงานแกตัวบุคลากรและธนาคาร

การจัดรูปแบบการปฐมนิเทศพนักงานใหม (TMB Orientation and Core Course) ธนาคารจะจัดใหมีการจัด
ฝกอบรมใหกับบุคลากรที่เขามารวมงานกับธนาคาร โดยมีรปู แบบผสมผสานทั้งเปนหองเรียน และบางหัวขอ
รายวิชาที่จะพัฒนาไปสูการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู (E-learning Technology) โดยจะพัฒนาหลักสูตรใหมี
การวัดผลที่มีประสิทธิภาพ (Pre – Post Test) และ สามารถสงเสริมการเรียนรูของบุคลากรดวยเนื้อหาและ
รูปแบบที่นาสนใจ (Interactive Interface) ธนาคารจะประยุกตการใชเทคโนโลยีกับงานฝกอบรมเพื่อใหบุคลากร
ไดรับความรูอยางรวดเร็ว และทั่วถึงทันตอความตองการ โดยอาศัยระบบเครือขายของธนาคาร (TMB Intranet)
และเทคโนโลยีสื่อสารในปจจุบัน เชน การนํา e-Learning มาใชแบบผสมผสาน (Blended Learning) การนํา
เทคโนโลยีการจัดเก็บความรูและนํามาใช การพัฒนาระบบการศึกษานอกหองเรียน เปนตนธนาคารตั้งใจไววา
จะทําทุกวิธีทางเพื่อพัฒนา และยกระดับการเรียนรูของบุคลากรทุกระดับ ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
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ประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิดผลโดยตรงตอธุรกิจ (Business Impact) และสอดคลองกับนโยบายและทิศทาง
ธุรกิจของธนาคาร
ฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีความพรอม และรับหนาที่ในการชวยออกแบบการพัฒนาบุคลากร และรวมงานกับ
ทุกกลุมธุรกิจ ในฐานะ Strategic Partner/ Business Partner ทั้งในเรื่องของการออกแบบหลักสูตร จัดทําแผนการฝกอบรม
การสํารวจความจําเปนในการฝกอบรม การใหคําปรึกษาในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร และการจัดทําระบบสมรรถนะ
(Competency Development)
8.9.6

มาตรการดานความปลอดภัยของพนักงาน

ธนาคารไดใหความสําคัญในดานสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน โดยไดปฏิบัติตามมาตรการดานความ
ปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนดอยางเครงครัด รวมทั้งไดกําหนดมาตรการดานความปลอดภัยของธนาคารเพิ่มเติม ดังนี้


แนวทางตามกฎหมาย
1.

ธนาคารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล อ มในการทํ า งาน
เพื่อทําหนาที่ดูแลเกี่ยวกับการกระทําและ/หรือสภาพการทํางานใหปลอดจากเหตุอันทําใหเกิดการ
ประสบอันตราย การเจ็บปวยของผูปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากการทํางาน หรือความเดือดรอนรําคาญ
อันเนื่องมาจากการทํางานหรือเกี่ยวกับการทํางาน

2.

ธนาคารจัดใหมีการฝกซอมอพยพหนีไฟใหแกพนักงานที่ปฏิบัติงานในสํานักงานใหญ เปนประจําทุก
ป อยางนอยปละ 1 ครั้ง

3.


ธนาคารจัดใหมีการฝกอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัย โดยใชเครื่องมือดับเพลิงเบื้องตน ใหแก
พนักงานที่เปนผูแทนประจําฝายตาง ๆ
แนวทางตามมาตรการความปลอดภัยของธนาคาร
1.

ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคาร เชน ระบบโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) และบันทึกในระบบ Digital ระบบปองกันการโจรกรรม (Burglar Alarm) ระบบปองกัน
เพลิงไหม (Fire Alarm) ภายในอาคารและศูนยสํารองขอมูลคอมพิวเตอร ระบบดับเพลิงระบบควบคุม
การเขา-ออก (Access Control) และระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation Systems)

2.

จัดใหมีเจาหนาที่ดูแลดานระบบควบคุมอาคาร และระบบรักษาความปลอดภัยของอาคาร ใหแก
พนักงานและทรัพยสินของธนาคารตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

3.

จัดใหมีการอบรมและฝกซอมการอพยพพนักงานออกจากอาคารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จนไดรับประกาศ
เกียรติคุณเปนอาคารที่มีความปลอดภัยดานอัคคีภัยไดมาตรฐานป 2549 จากสํานักงานที่วาการ
กรุงเทพมหานคร

4.

จัดใหมีมาตรการตรวจสอบวัตถุระเบิด การผานเขา-ออก รถยนตของผูมาติดตอธนาคารทุกคัน
ตลอด 24 ชั่วโมง
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

5.

จัดใหมีเครื่องมือสื่อสารและเครื่องมือตรวจสอบวัตถุระเบิด เพื่ออํานวยความสะดวกในดานการรักษา
ความปลอดภัย

6.

ประสานงานกับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน เชน ทหาร สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ การไฟฟานครหลวง ผูใหบริการโทรศัพท (TOT, TRUE) การประปานครหลวง สถานี
ตํารวจดับเพลิงโรงพยาบาล และสํานักงานเขตจตุจักร เปนตน เพื่อประสานความชวยเหลือกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน

7.

จัดการอบรมพนักงานดานการบริหารอาคาร การบํารุงรักษาระบบปองกันอัคคีภัย และระบบรักษา
ความปลอดภัย อยางสม่ําเสมอ เพื่อเปนการเตรียมความพรอม

โครงการเพื่อการพัฒนาสังคมของธนาคารในป 2552

โครงการไฟ ฟา โครงการแหงการใหไมมที ี่สิ้นสุดของ TMBเพื่อเยาวชน



เพราะการ “ให” เพื่อคืนสิ่งดีๆกลับสูสังคม เปนสิ่งสําคัญ TMB จึงจัดตั้งโครงการ “ไฟ ฟา” ขึ้นมา
โดยมุงมอบโอกาสและปลูกฝงใหเยาวชนอายุ 12 – 17 ป รูจักใชเวลาใหเกิดประโยชนผานกิจกรรม
สรางสรรคหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนกิจกรรมดานศิลปะ ดานดนตรี กิจกรรมสันทนาการ
กิจกรรมตามเทศกาลตางๆ รวมทั้งกิจกรรมเสริมทักษะดานวิชาการ หรือทัศนคติในการดํารงชีวิต โดย
ไมตองเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
โครงการอบรมนักลงทุนรุนเยาว รุนที่ 25 (Young Investor Program)



โครงการอบรมนักลงทุนรุนเยาว เปนโครงการอบรมที่ธนาคารจัดใหแกนิสิต และนักศึกษาที่กําลัง
ศึกษาอยูในชั้นปที่ 3 และปสุดทาย โดยไมปดกั้นสาขาที่ศึกษาและไมคิดคาสมัครและคาใชจายตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นจากผูเขาอบรมแตอยางใด โครงการนี้มีวัตถุประสงคหลักมุงสรางและเปดโอกาสใหนักศึกษา
ในปจจุบัน กาวสูการเปนนักธุรกิจไทยรุนใหม ที่พรอมจะทําธุรกิจอยางมีพื้นฐานแนวคิดดาน
นวัตกรรมที่สรางสรรค มีความเปนสากล มีศักยภาพทางการแขงขันและทําเปนธุรกิจจริงไดมากยิ่งขึ้น
เคียงคูไปกับการสรางคุณภาพและปลูกฝงจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจไปพรอมกัน ธนาคารใหผูเขา
อบรมเรียนรูทั้งการจัดทําแผนธุรกิจ การบริหารแหลงเงินทุน และเนื้อหาอื่น ๆ ที่เปนปจจุบันอยาง
แทจริง และนํามาดําเนินธุรกิจของตนเองได
โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม ประจําป 2552 (New Entrepreneur Creation: NEC)
ธนาคารตระหนักดียิ่ง ถึงการใหความรวมมือกับทางการในการพัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถ
ของบัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษา ธนาคารทหารไทย จึงไดรวมกับ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม จัดการอบรมหลักสูตร "การเสริมสรางผูประกอบการใหม" ใหแกบัณฑิตจบใหม ผู
วางงาน ทายาทธุรกิจ หรือผูที่มีความประสงคตองการเปนผูประกอบการ ตลอดระยะเวลา 8ปของ
โครงการภายใตวัตถุประสงคที่จะรวมกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในอันที่
จะสรางผูประกอบการใหม ใหมีศักยภาพและความรูในการดําเนินธุรกิจ SMEs ซึ่งนับเปนธุรกิจที่
สามารถสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดีใหแกชุมชน สังคม อีกทั้งยังสามารถสรางพื้นฐานเศรษฐกิจที่
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)



มั่นคงและยั่งยืนขึ้นใหแกประเทศไดในระยะยาว ทั้งนี้ ธนาคารไมคิดคาสมัครและคาใชจายตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นจากผูเขาอบรมแตอยางใด ทั้งยังสงเสริมผูผานการอบรมที่มีศักยภาพ ใหเริ่มดําเนินธุรกิจเองได
ตามที่มุงหวังอยางเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น ดวยการจัดสรรบริการสินเชื่อพิเศษใหอีกดวย
ทุนการศึกษาบุตรขาราชการทหาร



ธนาคารมอบทุนการศึกษาใหแกบุตรขาราชการทหารมาอยางตอเนื่องถึง 46 ป ทั้งนี้ดวยตระหนักวา
การไดรับการศึกษาที่ดีอยางเต็มกําลังปญญาของเยาวชนนั้น เปนปจจัยหลักในการสรางใหเยาวชน
กาวสูอนาคตที่ดี และเปนบุคลากรที่มีคุณภาพที่จะรวมเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ
ตอไป ในการดําเนินการเพื่อเปนการเปดโอกาสใหบุตรขาราชการทหารไดรับการสนับสนุนอยาง
ทั่วถึง ธนาคารไดจัดสรรทุนการศึกษาใหแกเหลาทัพตาง ๆ นําไปพิจารณาดําเนินการแจกจายใหแก
บุตรขาราชการทหารตามความเหมาะสม โดยไดจัดสรรทุนการศึกษาใหแก สํานักปลัดกระทรวง
กลาโหม กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี



ธนาคารตระหนักดีวา การสรางบุคลากรทางการเงินการธนาคารรุนใหม ๆที่มีความรูความสามารถ
เปนอีกภาระหนาที่รับผิดชอบหนึ่งที่สถาบันทางการเงินเชนธนาคาร พึงยึดถือและมุงมั่นอยางจริงจัง
ธนาคารทหารไทยจึงจัดใหมีการมอบทุนการศึกษาใหแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่
เกี่ยวของกับการเงินการธนาคาร อาทิ เศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร การบัญชี และ
วิทยาการจัดการ ของมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
ธนาคารทหารไทยรวมใจตานภัยหนาว



ธนาคารไดจัดกิจกรรมการรวมบริจาคซื้อผาหมกันหนาวใหแกผูประสบภัยมาอยางตอเนื่องเปนปที่ 26
ดวยมีวัตถุประสงคที่จะให พนักงาน ลูกคา และประชาชนโดยทั่วไป ไดรวมใจกันดูแลและปดเปาภัย
หนาวใหผูยากไร ในป 2552 นี้ ธนาคารไดรวมตานภัยหนาวโดยเชิญชวนให พนักงาน ลูกคา และ
ประชาชน รวมกันบริจาคเงิน เพื่อซื้อผาหมกันหนาวใหแกผูยากไรทางภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่อยูในหมูบานที่หางไกลความเจริญเชนทุก ๆ ปที่ผานมาโดยบริจาคผาน
เครือขายสาขาของธนาคาร
โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ
เพื่ อ ร ว มสร า งและรั ก ษาไว ซึ่ ง พื้น ที่ ปา ธนาคารได เ ข า ร ว มสนั บสนุ น การเพิ่ ม พื้ น ที่ ป า ถาวรเฉลิ ม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสครองราชยปที่ 50 ภายใตการดูแลและบริหาร
โครงการของมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ แบงออกเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2548-2550) ระยะ
ที่ 2 (พ.ศ. 2549-2551) และระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2552) ซึ่งเปนการปลูกปาอยางยั่งยืนโดยได
ดําเนินการทั้งปลูกและดูแลปาไมที่ปลูกไวใหเติบโตและแข็งแรง รวมทั้งใหคงสภาพปาที่สมบูรณ
อยางใกลชิด ซึ่งในระยะยาวจะยังประโยชนสูงสุดแกชุมชนในพื้นที่และสภาพปาในพื้นที่ใกลเคียงไป
พรอมกัน
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

โครงการดานการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ
ธนาคารทหารไทย ตระหนั ก ดี ยิ่ ง ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมและเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศ ควบคูกับการสงเสริมการจัดการดานพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ จึงได
ตอบสนองแนวนโยบายของภาครัฐในการเสริมสรางความแข็งแกรงใหแกผูประกอบการ ดวยการ
สงเสริมใหเกิดการลงทุนในโครงการดานการอนุรักษพลังงานตาง ๆ ของผูประกอบการ ซึ่งจะชวยให
เกิดการลดตนทุนคาใชจายดานพลังงาน เพิ่มรายไดผลตอบแทนใหแกกิจการ ตลอดจนเสริมสราง
ศักยภาพในการแขงขันทางการคา

นอกจากนี้ ธนาคารยังไดรับความไววางใจในการทําหนาที่เปนกลไกหนึ่งของรัฐในการบริหารกองทุนและ
โครงการดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน และเปนชองทางของเงินสนับสนุนจากภาครัฐและองคกรระหวางประเทศในรูปของ
เงินกูอัตราดอกเบี้ยพิเศษและเงินชวยเหลือใหเปลา ไปสูผูประกอบการทั่วประเทศ อาทิ

การรวมบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษพลังงาน (Energy Conservation Fund) ภายใตการดําเนินงาน
รวมกับกระทรวงพลังงาน เพื่อสนับสนุนการใหบริการสินเชื่อเพื่อการอนุรักษพลังงาน และพลังงานทดแทนแก
อุตสาหกรรมภาคการผลิต และภาคบริการตาง ๆ รวมถึงการรวมมือกับหนวยงานและผูเชี่ยวชาญในการให
คํ า แนะนํ า ด า นการลงทุ น ในเทคโนโลยี ต า ง ๆ แก ผู ป ระกอบการ และร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานต า ง ๆ ในการ
สนับสนุนโครงการลงทุนและกิจกรรมดานอนุรักษพลังงาน เชน สถาบันพลังงาน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม มูลนิธิอนุรักษพลังงานแหงประเทศ
ไทย เปนตน

การรวมมือกับธนาคารโลก กระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรม ในการบริหารโครงการลดและเลิกการใช
สารทําลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ (The Ozone Project Trust Fund) เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดซึ่งประเทศ
ไทยไดใหสัตยาบันเขารวมเปนภาคีสมาชิกของอนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารมอนทรีออล โดยในป 2551 ได
ดําเนินโครงการลดและเลิกใชสารทําลายโอโซน สําหรับภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน อุตสาหกรรมสารดับเพลิง
อุตสาหกรรมโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป รานซอมบํารุงและเติมน้ํายาแอรรถยนต รานซอมบํารุงตูเย็นและตูแช
เปนตน

การรวมมือกับสถานทูตเดนมารกประจําประเทศไทยในการบริหารโครงการพันธมิตรความรวมมือทางธุรกิจ
ดานสิ่งแวดลอมระหวางไทย-เดนมารก (Partnership Facility Program - PFP) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการ
ความช ว ยเหลื อ พิ เ ศษทางด า นสิ่ ง แวดล อ มของกระทรวงการต า งประเทศเดนมาร ก ในการช ว ยปรั บ ปรุ ง
สิ่งแวดลอ มในประเทศไทย และเสริ มสร างความเขมแข็งใหกับ ผูประกอบการไทยในการรั บการถา ยทอด
วิทยาการทันสมัยจากประเทศเดนมารก ซึ่งเปนประเทศที่มีความเขมแข็งในตลาดโลกในดานเทคโนโลยีและ
ผลิตภัณฑดานพลังงานและสิ่งแวดลอม โดยโครงการจะสนับสนุนเงินชวยเหลือใหเปลาแกคูพันธมิตรที่ผานการ
คัดเลือกเขารวมโครงการ รวมจํานวนกวา 100 ลานบาท และมุงหวังใหบริษัทพันธมิตรไทย-เดนมารกสามารถ
ดําเนินธุรกิจเพื่อปรับปรุงสิ่งแวดลอมในประเทศไทยในระยะยาว
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9.

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การควบคุมภายใน

ความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารไดกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของธนาคาร โดยใหความสําคัญตอระบบการควบคุม
ภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล เพื่อความมั่นใจวาผลประโยชนของลูกคาและธนาคารไดรับ
การดูแลอยางเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา กําหนด
คาตอบแทนและบรรษัทภิบาลทําหนาที่กํากับดูแลระบบการควบคุมภายในกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้สายงานตรวจสอบไดตรวจสอบการดําเนินงานของธนาคารและรายการระหวางกัน สายงาน
ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการตรวจสอบ
ตอคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2553 มีกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบรวมประชุมดวยทุกทาน ไดพิ จารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของธนาคารซึ่งนําเสนอโดย
เจาหนาที่บริหาร สายงานตรวจสอบ ในการประเมินผลดังกลาว ผูตรวจสอบไดพิจารณาระบบการควบคุมภายในของ
ธนาคารตามองคประกอบสําคัญ 5 ประการ ไดแก องคกรและสภาพแวดลอมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการธนาคารรับทราบ
การประเมินระบบการควบคุมภายในของผูตรวจสอบ
คณะกรรมการธนาคารไดรับทราบสถานะของระบบการควบคุมภายในของธนาคาร และไดติดตามความคืบหนา
ในการปรับปรุงปจจัยแวดลอมของระบบการควบคุมภายในโดยฝายบริหาร นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดแนะนํา
ใหฝายบริหารแกไขการดําเนินงานตามขอสังเกตจากการตรวจสอบอยางจริงจัง และรายงานความคืบหนา ตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารเปนประจํา คณะกรรมการธนาคารคงใหความสําคัญในการสงเสริมพัฒนาปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพและรัดกุมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ธนาคารอยูระหวางการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ
บริ ห ารสิ น เชื่ อ และการกํ า กั บ ดู แ ลให ปฎิ บัติ ต ามกฎเกณฑ อ ย า งเคร ง ครั ด รวมถึ ง การควบคุ ม ภายในที่ เ หมาะสม ตาม
ขอแนะนําของผูตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ และหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ในป 2552 คณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการ จํานวน 3ทาน
ซึ่งเปนกรรมการอิสระ ไมไดเปนเจาหนาที่บริหารและพนักงานธนาคาร ไดปฏิบัติภาระกิจตามขอบเขตอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และธนาคารแหงประเทศไทย โดยสรุป
สาระสําคัญ ดังนี้
1.
สอบทาน ใหธนาคารมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2.
สอบทานใหธนาคารมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
3.
พิจารณารายการที่เ กี่ย วโยงกัน หรือ รายการที่อ าจมี ความขัด แย งทางผลประโยชนใ หเป นไปตาม
กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและ
เปนประโยชนตอธนาคาร
4.
สอบทานใหธนาคารปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งพิจารณารายงานกํากับดูแลของ
หนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance function) โดยไดใหขอสังเกตและขอเสนอแนะแก
ฝายจัดการกําชับใหพนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย
5.
พิจารณาคัดเลือก และเสนอใหคณะกรรมการและผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบ
บัญชีประจําป รวมทั้งพิจารณาใหความเห็นชอบการวาจางหรือการทําขอตกลงกับผูสอบบัญชีใน
ภาระกิจอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี
6.
กํากับดูแลการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในของธนาคารอยางใกลชิด ตั้งแตการอนุมัติแผนงาน
การตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานดานการตรวจสอบภายในของธนาคารดูแลใหสายงาน
ตรวจสอบสามารถปฎิบัติหนาที่ไดอยางอิสระ และมีทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อการปฏิบัติ
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามขอกําหนดของทางการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ในระหวางป 2552 การเขารวมประชุมของกรรมการแตละ
ทานไดรายงานไวในหัวขอโครงสรางการถือหุนและการจัดการในรายงานประจําป โดยรวมคณะกรรมการตรวจสอบไดรับ
ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานและความรวมมือดวยดีจากฝายจัดการของธนาคาร ทั้งไดเชิญผูเกี่ยวของเขาชี้แจงในที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควรและจําเปนคณะกรรมการตรวจสอบไดสอบถามและรับฟงคําชี้แจงจากผูบริหาร
และผูสอบบัญชีในเรื่องความถูกตองครบถวนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปดเผยขอมูล ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีวารายงานการเงินดังกลาว มีความถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ และ
เชื่อถือไดตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การเขาทํารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนมีความสมเหตุสมผล
และโดยสวนใหญเปนรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขการคาทั่วไปการปฏิบัติตามกฏหมายตางๆ
ไมพบการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามที่เปนสาระสําคัญ ในรอบปที่ผานมาคณะกรรมการตรวจสอบไดแนะนําใหฝายจัดการ
แกไขปรับปรุงการควบคุมภายในใหรัดกุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น คณะกรรมการธนาคารและผูบริหารของธนาคาร ไดให
ความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาผลการปฏิบัติงานและความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของผูสอบบัญชี
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ภายนอกในปที่ผานมาและเห็นชอบในการเสนอรายชื่อผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบ
บัญชีของธนาคารประจําป 2553 ตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและ
อนุมัติคาสอบบัญชีตอไป
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10.

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

รายการระหวางกัน

ลักษณะรายการระหวางกันที่ผานมา และนโยบายในการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความ ขัดแยงใน
อนาคต ขอมูลที่ระบุไวดังตอไปนี้ เปนขอมูลจากงบการเงินเฉพาะของธนาคาร ซึ่งสามารถดูรายละเอียดจากหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 34 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่น
10.1

รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกันที่เกิดขึ้นในระหวางป
ดอกเบี้ย

2551
รายไดที่ คาใชจาย
มิใช
ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย

113

290

195

389

113

85

1

414

108

2

14

346

155

6

19

85

98

9

18

-

-

-

1

-

3

2

8

-

10

16

-

-

1

-

-

-

-

6

18

-

13

8

-

-

2

-

1

-

2

-

3

12

8

-

ดอกเบี้ย

2552
รายไดที่ คาใชจาย
มิใช
ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย

784

388

61

340

161

-

รายได
1. ผูถือหุนรายใหญทถี่ ือหุน เกินกวา
รอยละ 10 ของทุนชําระแลวของ
ธนาคารฯ และบริษัททีเ่ กี่ยวของ
กันของผูถือหุน รายใหญ
2. บริษัทยอยและบริษัทรวม
(ธนาคารฯถือหุนเกินกวารอยละ
20 ของทุนทีช่ ําระ)
3. กิจการที่ธนาคารเปนผูถ ือหุน
ตั้งแตรอยละ 20 ขึ้นไปของทุนที่
ชําระแลวของกิจการนัน้ หรือ
กรรมการหรือผูบริหารธนาคารฯ
เปนกรรมการที่มีอาํ นาจควบคุม
หรือมีอิทธิพลอยางเปน
สาระสําคัญ
4. กิจการที่กรรมการหรือผูบริหาร
ธนาคารฯรวมถึงผูที่เกี่ยวของกับ
บุคคลดังกลาวเขาไปถือหุน หรือ
เปนกรรมการที่มีอาํ นาจควบคุม
หรือมีอิทธิพลอยางเปน
สาระสําคัญ
5. กรรมการหรือผูบริหารธนาคารฯ
รวมถึงผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาว

คาใชจายที่
มิใช
ดอกเบี้ย

รายได
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คาใชจายที่
มิใช
ดอกเบี้ย

รายได
ดอกเบี้ย

2550
รายไดที่ คาใชจาย
มิใช
ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย

คาใชจายที่
มิใช
ดอกเบี้ย
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10.2

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ยอดคงเหลือที่สําคัญระหวางธนาคารฯกับผูถือหุนที่ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ของธนาคารฯและบริษัทที่เกี่ยวของ
กันของผูถือหุนรายใหญ
(หนวย:ลานบาท)
2551
2550

2552
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ (รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน)
(กอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
กระทรวงการคลังและกิจการทีก่ ระทรวงการคลังถือหุนหรือมี
อํานาจควบคุม
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กระทรวงการคลังและกิจการทีก่ ระทรวงการคลัง
ถือหุนหรือมีอํานาจควบคุม
สินทรัพยอื่น
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุนหรือมีอํานาจควบคุม
บจ. ไอเอ็นจี ประกันชีวิต
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)
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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45,162

16,724

1,642

418

256

16

1
26
2

1
3

-

6,479
22
552

11,308
4
197

11,832
6

1,022
1,503
-

696
20

3,963
-

14
1

113
-

13
-

13,175
183

4,755
235

1
-
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10.3

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ยอดคงเหลือที่สําคัญระหวางธนาคารฯ บริษัทยอยและบริษัทรวม (ธนาคารฯถือหุนเกินกวารอยละ 20 ของทุนที่
ชําระแลว)
(หนวย: ลานบาท)

2552

2551

2550

สัดสวนการถือ
หุนของ
ธนาคารทหาร
ไทย
(รอยละ)

กรรมการ/ผูบริหารรวมกัน
ณ 31 ธันวาคม 2552

เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ
(กอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
บริษัทยอย
บริษัท บริหารสินทรัพยพญาไท จํากัด

1,000

2,601

4,801

100

นายวิชิต จันทะแจง
นายบารท เอฟ.เอ็ม. เฮล
เลแมนส
นางสาวอุทุมพร คุณากร

บริษัทรวม
บริษัท ไทยโอริกซ ลิสซิ่ง จํากัด

100

100

125

46

นายปพนธ มังคละธนะกุล
นายวิกรานต ปวโรจนกิจ
นายสิทธิพงษ นาควัชระ

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทยอย
บริษัท บริหารสินทรัพยพญาไท จํากัด

10

26

48

100

นายวิชิต จันทะแจง
นายบารท เอฟ.เอ็ม. เฮล
เลแมนส
นางสาวอุทุมพร คุณากร

บริษัทรวม
บริษัท ไทยโอริกซ ลิสซิ่ง จํากัด

1

1

1

46

นายปพนธ มังคละธนะกุล
นายวิกรานต ปวโรจนกิจ
นายสิทธิพงษ นาควัชระ

สินทรัพยอื่น
บริษัทยอย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย
จํากัด

10

16

12

75

นายลือชา ศุกรเสพย
นายเอกพล ณ สงขลา
นายประดิษฐ เลี่ยวศิริกุล
นางกาญจนา โรจนวทัญู
นางสาวนิศา เลาหสมบูรณ

บริษัทรวม
กองทุนรวมธุรกิจไทย 2
กองทุนรวมสยามรีสอรท
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย พญาไท

3
-

1
3
-

5
12
3

53.9
-

-
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
สัดสวนการถือ
หุนของ
ธนาคารทหาร
ไทย
กรรมการ/ผูบริหารรวมกัน
(รอยละ)
ณ 31 ธันวาคม 2552
29.7
-

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเดอะคอลัมน

2552
-

2551
-

2550
12

เงินกูยืม
บริษัทยอย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย
จํากัด

12

25

-

75

นายลือชา ศุกรเสพย
นายเอกพล ณ สงขลา
นายประดิษฐ เลี่ยวศิริกุล
นางกาญจนา โรจนวทัญู
นางสาวนิศา เลาหสมบูรณ

เงินรับฝาก
บริษัทยอย
บริษัท บริหารสินทรัพยพญาไท จํากัด

141

248

140

100

-

-

12

-

นายวิชิต จันทะแจง
นายบารท เอฟ.เอ็ม. เฮล
เลแมนส
นางสาวอุทุมพร คุณากร
-

32

173

440

75

นายลือชา ศุกรเสพย
นายเอกพล ณ สงขลา
นายประดิษฐ เลี่ยวศิริกุล
นางกาญจนา โรจนวทัญู
นางสาวนิศา เลาหสมบูรณ

บริษัท ไอเอฟซีที แอดไวเซอรี จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย
จํากัด

บริษัทหลักทรัพย ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศ
ไทย)
บริษัทรวม
กองทุนรวมธุรกิจไทย 2
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย พญาไท
บริษัท ไทยโอริกซ ลิสซิ่ง จํากัด

-

-

312

-

-

1

17
49

1
13
-

46

นายปพนธ มังคละธนะกุล
นายวิกรานต ปวโรจนกิจ
นายสิทธิพงษ นาควัชระ

หนี้สินอื่น
บริษัทยอย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหาร
ไทย จํากัด

12

10

3

75

นายลือชา ศุกรเสพย
นายเอกพล ณ สงขลา
นายประดิษฐ เลี่ยวศิริกุล
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บริษัทหลักทรัพย ทีเอ็มบี แมคควอรี
(ประเทศไทย)

10.4

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

2552

2551

2550

-

-

2

สัดสวนการถือ
หุนของ
ธนาคารทหาร
ไทย
(รอยละ)

-

กรรมการ/ผูบริหารรวมกัน
ณ 31 ธันวาคม 2552
นางกาญจนา โรจนวทัญู
นางสาวนิศา เลาหสมบูรณ
-

ยอดคงเหลือที่สําคัญระหวางธนาคารฯกับกิจการที่ธนาคารฯเปนผูถือหุนตั้งแตรอยละ 20 ของทุนที่ชําระแลว
(ไมรวมที่ถือเปนบริษัทยอยและบริษัทรวม) หรือกิจการที่ธนาคารฯถือหุนนอยกวารอยละ 20 ของทุนที่ชําระแลว
และมีกรรมการหรือผูบริหารธนาคารฯเปนกรรมการที่มีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ
(หนวย: ลานบาท)

2551

2550

สัดสวนการถือ
หุนของธนาคาร
ทหารไทย
(รอยละ)

-

-

61
45
375
25
397

-

-

4
-

4
-

4
1
81

99.9
-

-

-

-

125
7

-

-

ภาระผูกพัน

-

-

1

-

-

หนี้สินอื่น

-

-

1

-

-

2552
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ
(กอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
บริษัท วิทยคอรป เคมิคอลส จํากัด
บริษัท เอ็ม โฮมเอสพีวี1 จํากัด
บริษัท ไทยบาโรดา อินดัสตรีส จํากัด
บริษัท มหาชัยพัฒนาทีด่ ิน จํากัด
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินรับฝาก
บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย ทีเอ็มบี จํากัด
บริษัท วิทยคอรป เคมิคอลส จํากัด
บริษัท จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)
จํากัด
บริษัท มหาชัยพัฒนาทีด่ ิน จํากัด
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10.5

ยอดคงเหลือที่สําคัญระหวางธนาคารฯ กับกิจการที่ธนาคารฯมิไดเปนผูถือหุนแตมีกรรมการหรือผูบริหาร
ธนาคารฯรวมถึงผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวเขาไปถือหุน หรือเปนกรรมการที่มีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพล
อยางเปน
(หนวย: ลานบาท)
กรรมการ/ผูบริหารรวมกัน
ณ 31 ธันวาคม 2552

2552

2551

เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ
(กอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ จํากัด (มหาชน)

-

-

167

-

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

-

-

2

-

เงินรับฝาก
บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จํากัด
บริษัท วิคตอรี่ ทูล จํากัด
บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท อาร พี เอ็ม ดีเทลริ่ง จํากัด
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

18

-

91
3
282
1
1
-

นายอวิรทุ ธ วงศพทุ ธพิทักษ

-

-

10

-

ภาระผูกพัน

10.6

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

2550

ยอดคงเหลือที่สําคัญระหวางธนาคารฯกับกรรมการหรือผูบริหารธนาคารฯ รวมถึงผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาว
(หนวย: ลานบาท)
2552
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ
เงินใหสินเชื่อสวัสดิการ
เงินรับฝาก
หนี้สินอื่น
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

8
16
160
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
6
14
133
-

2550
26
80
258
1
1

สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ผูบริหารธนาคาร หมายถึง กรรมการและผูบ ริหารระดับผูชวย
กรรมการผูจัดการใหญขึ้นไป และผูอํานวยการฝาย สายงานการเงิน (สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ผูบริหาร
ธนาคาร หมายถึง พนักงานระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป)
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10.7

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

นโยบายการกําหนดราคา
ธนาคารฯใชนโยบายดานราคา และอัตราดอกเบี้ยดังนี้

ดานสินเชื่อ ใชอัตราที่เปนไปตามราคาตลาด ยกเวนเงินใหสินเชื่อสวัสดิการใชอัตราตามระเบียบของ
ธนาคารฯและเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยบางแหงที่ธนาคารฯกําหนดอัตราดอกเบี้ยที่อิงกับอัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก

ดานรายไดคาธรรมเนียมและบริการจากการที่ธนาคารเปนนายทะเบียนและบริการอื่นที่เกี่ยวของ การ
ใหบริการโอนเงินและรับโอนเงินใหแกผูซื้อ/ขายหนวยลงทุนผานธนาคารฯ การใหบริการและเปน
ตัวแทนสนับสนุนการขายกองทุนรวมที่บริหารจัดการโดยบริษัทยอยแหงหนึ่งและกิจการที่เกี่ยวของ
แหงหนึ่งซึ่งคิดในอัตราตามสัญญา โดยมีการตอรองตามปกติของธุรกิจนี้ที่พิจารณาจากขนาดของ
กองทุนและปริมาณการซื้อขายหนวยลงทุน

ดานเงินรับฝากและเงินกูยืม ใชอัตราที่เปนไปตามราคาตลาด

ดานรายไดคาธรรมเนียมและบริการประเภทอื่น ๆ ใชอัตราที่เปนไปตามราคาตลาด ยกเวนรายได
คาธรรมเนียมและบริการเปนตัวแทนเรียกเก็บหนี้แกบริษัทยอยแหงหนึ่ง ที่ธนาคารฯกําหนดเปนอัตรา
เดื อ นละ 10,000 บาท และการให บ ริ ก ารแก บริ ษั ท ย อ ยแห ง นี้ ใ นการประเมิ น ราคาหลั ก ประกั น
ธนาคารฯคิดคาธรรมเนียมใหบริการระหวางกันดังกลาวดังนี้ คิดคาบริการ รายละ 500 บาท และใน
กรณีเอกสารสิทธิที่ดินมากกวา 1 ฉบับ คิดเพิ่มฉบับละ 200 บาท สําหรับคาตรวจสอบเอกสารสิทธิ คิด
ตามที่จายจริง และในกรณีหลักประกันอยูตางจังหวัด คิดคาบริการเพิ่มในอัตราเหมาจาย 500 บาทตอ
วัน

ดานการเชาสํานักงานสาขาและการใหเชาอาคารสํานักงานธนาคารฯ

ธนาคารฯมี สั ญ ญาเช า และสั ญ ญาค า บริ ก ารที่ ทํ า การสาขากั บ บริ ษั ท ร ว มแห ง หนึ่ ง และกิ จ การที่
เกี่ยวของ 6 แหง โดยกําหนดอัตราคาเชา และคาบริการเปนไปตามอัตราตลาด

ธนาคารฯมีสัญญาใหเชา และสัญญาใหบริการกับบริษัทที่เกี่ยวของแหงหนึ่ง โดยกําหนดอัตราคาเชา
และคาบริการเปนไปตามสัญญาที่ตกลงกัน หรืออัตราตลาดขณะทําสัญญา
สัญญาสําคัญที่ทํากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
1.
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 ที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติใหธนาคารฯเขาทําสัญญาการดําเนินธุรกิจ
รวมกันกับ บริษัทในกลุมของ ING ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของธนาคารฯดังนี้
1.1
สัญญาแตงตั้งธนาคารฯเปนตัวแทนจําหนายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน(Distribution Agent
Agreement) ใหแก บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด (“ ING
Funds”) โดยมีอายุสัญญา 10 ป โดยสัญญาดังกลาวใหสิทธิรวมเพียง 2 บริษัท ซึ่งไดแก
บริษัทหลักทรัพ ยจัดการกองทุ น ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัทหลักทรัพ ย
จัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด ทั้งนี้กอนสิ้นสุดสัญญา สามารถมีการเจรจาเพื่อทบทวน
ความเหมาะสมของสัญญาและเงื่อนไขตาง ๆใหมและกรณีธนาคารตองการที่จะตออายุ
สัญญาจะตองขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน
อัตราคาธรรมเนียมที่จะไดรับ ของแตละกองทุนแตกตางกันไปตามลักษณะของแตละ
กองทุน โดยอัตราคาธรรมเนียมรับ จะขึ้นอยูกับการพิจารณารวมกันของทั้ง 2 ฝาย
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1.2

สั ญ ญาแต ง ตั้ ง ธนาคารเป น นายหน า จํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ ป ระกั น ชี วิ ต (Bancassurance
Product Distribution Agreement) ใหแก บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จํากัด (“ ING Life”)
แต เ พี ย งผู เ ดี ย วโดยมี อ ายุ สั ญญา 10 ป ทั้ งนี้ ก อ นสิ้ น สุ ด สั ญญาสามารถมี ก ารเจรจาเพื่ อ
ทบทวนความเหมาะสมของสัญญาและเงื่อนไขตางๆใหมและกรณีธนาคารฯตองการที่จะ
ตออายุสัญญาจะตองขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน
อัตราคาธรรมเนียมและเงื่อนไขทางธุรกิจอื่นที่จะไดรับตองไดรับความเห็นชอบรวมกันทั้ง 2 ฝาย
2.
วันที่ 28 สิงหาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารไดอนุมัติใหธนาคารเขาทําสัญญาการดําเนิน
ธุรกิจรวมกันกับ ING Asia Private Bank Limited ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของธนาคาร ดังนี้

สัญญาการแนะนําธุรกิจระหวางกัน (Referral Agreement) ระหวางธนาคารฯกับ ING Asia
Private Bank Limited เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 คูสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ดังกลาวได โดยแจงใหอีกฝายหนึ่งทราบเปนลายลักษณอักษร เปนเวลาไมนอยกวา 1 เดือน
ลวงหนา

อัตราคาธรรมเนียมนี้แตละฝายจะไดรับแตกตางกันไปตามลักษณะของผลิตภัณฑทาง
การเงินแตละประเภท ซึ่งระบุรายละเอียดไวในสัญญาดังกลาวขางตน

ตั้งแตวันที่ 29 มกราคม 2553 ING Asia Private Bank Limited ไดเปลี่ยนสถานะเปนบริษัท
ยอยของ Oversea Chinese Banking Corporation Limited (“OCBC Bank”) และไดเปลี่ยน
ชื่อเปน Bank of Singapore Limited
3.
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 ธนาคารฯไดทําสัญญาวาจาง ING Bank N.V. Singapore Branch ซึ่งเปน
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของธนาคาร เพื่อชวยเหลือในการเจรจาตอรองการซื้อคืนหุนกูดอยสิทธิที่มี
ลักษณะคลายทุนที่ไมสะสมดอกเบี้ยจาย และไมชําระดอกเบี้ยในปที่ไมมีผลกําไร และครบกําหนด
ชําระหนี้เมื่อเลิกกิจการ ซึ่งออกและเสนอขายเปนจํานวน 200 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ในป 2549
และชวยเหลือในเรื่องการดําเนินการซื้อคืน การชําระราคา และการยกเลิกหุนกูที่ถูกซื้อคืน
การวาจางนี้เปนการวาจางเพียงครั้งเดียวและจบสิ้นไปเมื่อธนาคาร ไดซื้อหุนกูคืนและดําเนินการ
ยกเลิกหุนกูเปนจํานวน 22 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552 โดยมีคาธรรมเนียมที่
จายคิดตามอัตราตลาด
ผลประโยชนอื่นที่จายแกกรรมการและผูบริหาร
กรรมการและผูบริหารของธนาคารตั้งแตระดับเจาหนาที่บริหารฝายขึ้นไป มิไดรับผลประโยชนอื่นใดจาก
ธนาคารทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงินนอกเหนือจากผลประโยชนที่พึงไดรับตามปกติ ซึ่งไดแก คาตอบแทนกรรมการ
รายเดือน เบี้ยประชุม เงินเดือน และโบนัส ทั้งนี้ สําหรับป 2552 และ 2551 กรรมการที่เปนผูบริหารของธนาคารฯและ
กรรมการผูแทนของ ING Bank N.V. ไมไดรับคาตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑของธนาคารตนสังกัด อยางไรก็ตาม
กรรมการที่พํานักอยูตางประเทศสามารถเบิกคาเดินทางและคาที่พักในการเดินทางมาปฎิบัติหนาที่ในธุรกิจของธนาคารฯได
ตามที่จายจริง สําหรับผูบริหารที่เปนชาวตางชาติ ไดรับผลประโยชนเพิ่มเติม ไดแก คาเชาบาน รวมคาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพทและคา
เดินทางกลับไปเยี่ยมบานตามหลักเกณฑที่กําหนด
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10.8

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหวางกัน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการระหวางกันของธนาคารในป 2552 มีความเห็นวา การเขาทํารายการ
ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนมีความสมเหตุสมผล และโดยสวนใหญเปนรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจ
ปกติซึ่งมีเงื่อนไขการคาทั่วไป
ธนาคารไดกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของธนาคาร โดยใหความสําคัญตอระบบการควบคุม
ภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล เพื่อความมั่นใจวาผลประโยชนของลูกคาและธนาคารไดรับ
การดูแลอยางเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา
กําหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาลทําหนาที่กํากับดูแลระบบการควบคุมภายในกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้สายงานตรวจสอบไดตรวจสอบการดําเนินงานของธนาคารและรายการระหวางกัน
สายงานตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการ
ตรวจสอบตอคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2553 มีกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบรวมประชุมดวยทุกทาน ไดพิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของธนาคารซึ่งนําเสนอ
โดยเจาหนาที่บริหาร สายงานตรวจสอบ ในการประเมินผลดังกลาว ผูตรวจสอบไดพิจารณาระบบการควบคุมภายในของ
ธนาคารตามองคประกอบสําคัญ 5 ประการ ไดแก องคกรและสภาพแวดลอมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการธนาคารรับทราบ
การประเมินระบบการควบคุมภายในของผูตรวจสอบ
คณะกรรมการธนาคารไดรับทราบสถานะของระบบการควบคุมภายในของธนาคาร และไดติดตามความ
คืบหนาในการปรับปรุงปจจัยแวดลอมของระบบการควบคุมภายในโดยฝายบริหาร นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได
แนะนําใหฝายบริหารแกไขการดําเนินงานตามขอสังเกตจากการตรวจสอบอยางจริงจัง และรายงานความคืบหนา ตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารเปนประจํา คณะกรรมการธนาคารคงใหความสําคัญในการสงเสริม
พัฒนาปรับปรุงระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพและรัดกุมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ธนาคารอยูระหวางการทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนการบริหารสินเชื่อและการกํากับดูแลใหปฎิบัติตามกฎเกณฑอยางเครงครัด รวมถึงการควบคุมภายในที่
เหมาะสม ตามขอแนะนําของผูตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ และหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ
10.9

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
ธนาคารไดใหความสําคัญตอการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนและการทํารายการระหวางกันและ
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามขอกําหนดของทางการ ธนาคารจึงไดกําหนดใหกรรมการและผูบริหารระดับผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญขึ้นไปเปดเผยขอมูลความสัมพันธ หรือความเกี่ยวโยงในกิจการที่มีผลประโยชนเกี่ยวของหรือเกี่ยวโยงกันเปน
ประจําทุกไตรมาส และไดจัดใหมีคูมือปฏิบัติในการทํารายการกับบุคคลผูมีผลประโยชนเกี่ยวของ หรือเกี่ยวโยงกันเพื่อ
ขจัดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยในการพิจารณาทํารายการกับบุคคลที่มีผลประโยชนเกี่ยวของ หรือเกี่ยวโยงกัน
ธนาคารจะดําเนินการดวยหลักความเสมอภาคและยุติธรรม ธนาคารจึงกําหนดนโยบายดานราคาและเงื่อนไขตาง ๆ ดวย
หลักเกณฑเดียวกับการทําธุรกรรมกับลูกคาทั่วไป รวมทั้งกําหนดใหกรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดเสียกับธุรกรรม
ดังกลาวตองไมมีสวนรวมในการอนุมัติรายการและไมมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
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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
ธนาคารไดกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่พิจารณา ทบทวน และสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เพื่อปองกันและขจัดความขัดแยงทางผลประโยชน
ธนาคารจะมีการเปดเผยขอมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่มีผลประโยชนเกี่ยวของ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันรวมทั้ง
รายการระหวางกันอยางครบถวน โปรงใส เปนไปตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และมาตรฐานการบัญชีกําหนด
10.10

การใหบุคคลซึ่งอาจมีความขัดแยงถือหุนเกินกวารอยละ 5 ในบริษัทยอย หรือบริษัทรวม แทนการถือหุนของ
ธนาคารโดยตรง
ธนาคารไมมีนโยบายใหบุคคลซึ่งมีความขัดแยงถือหุนแทนธนาคาร เวนแตมีความจําเปนตองถือหุนไวเพื่อให
ถูกตองตามกฎหมาย
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ในการอานคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายบริหาร ผูลงทุนควรอานประกอบกับงบการเงินรวมและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่น บรรดาขอมูลทางการเงินที่ระบุไวในที่นี้ไดระบุไวเปนอัตราเงินบาทตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย (Thai GAAP) บรรดาขอมูลทางการเงินสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2552 ไดระบุไวเปนงบการเงินรวม นอกจากนี้ นักลงทุนควรอานหมายเหตุประกอบงบ
การเงินของธนาคาร ซึ่งมีการระบุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ ซึ่งในบางกรณี ฝายบริหารจะตองใชดุลพินิจและการ
ตัดสินใจในการประมาณการขอสมมติฐานของรายการทางธุรกิจนั้น ๆ เพื่อใหการจัดทํางบการเงินรวมถูกตองตามมาตรฐาน
การบั ญ ชี ที่ เ ป น ที่ ย อมรั บ กั น โดยทั่ ว ไป รายการดั ง กล า วอาจมี ผ ลกระทบอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ต อ ฐานะทางการเงิ น และ
ผลประกอบการของธนาคาร คํ า อธิ บ ายและการวิ เ คราะหข องฝ า ยบริ ห ารนี้ มี ขอ ความในลั ก ษณะที่ เ ป น การคาดการณ
เหตุการณในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่สะทอนความเห็นในปจจุบันของฝายบริหารเกี่ยวกับเหตุการณใน
อนาคตและผลการดําเนินงาน ดังนั้น ผลการประกอบการที่แทจริงของธนาคาร อาจแตกตางจากการประมาณการที่ระบุไว
ในขอความที่เปนการคาดการณเหตุการณในอนาคต เนื่องมาจากปจจัยตาง ๆ ดังที่ไดมีการระบุไวในหัวขอ “ปจจัยความ
เสี่ยง” และที่ไดระบุไวในที่อื่น ๆ ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้
11.1

งบการเงิน
ธนาคารจัดทํางบการเงินสําหรับรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2551 โดยคุณวิไล บูรณ
กิตติโสภณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชี และ
สําหรับรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คุณรัตนา จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 จากบริษัท
สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชี
11.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี
สรุปรายงานการตรวจสอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2551
คุณวิไล บูรณกิตติโสภณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ไดดําเนินงานตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย สําหรับงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของธนาคาร สําหรับรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2551 โดยผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็น
อยางไมมีเงื่อนไข โดยงบการเงินที่ไดตรวจสอบไดแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของธนาคาร
ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
สรุปรายงานการตรวจสอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
คุณรัตนา จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัดได
ดําเนินงานตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะของธนาคาร สําหรับรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข
โดยงบการเงินที่ไดตรวจสอบไดแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของธนาคาร ถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

11.1.2 ตารางสรุปงบการเงินรวมสําหรับระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
งบดุล (งบการเงินรวม)

สินทรัพย
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
ในประเทศ
มีดอกเบี้ย
ไมมีดอกเบี้ย
ตางประเทศ
มีดอกเบี้ย
ไมมีดอกเบี้ย
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน – สุทธิ
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
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
ลูกหนี้คางรับ – สุทธิ
คาความนิยม – สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น – สุทธิ
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน
สินทรัพยอื่น – สุทธิ
รวมสินทรัพย

2552
15,134

หนวย : ลานบาท (ยกเวนรอยละ)
รอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รอยละของ
รอยละของ
รอยละของ
2551
2550
สินทรัพย
สินทรัพย
สินทรัพย
รวม
รวม
รวม
2.8
11,317
1.9
10,289
1.7

59,156
2,886

10.9
0.5

62,428
3,894

10.4
0.6

10,670
4,920

1.7
0.8

1,447
3,125
66,614
-

0.3
0.6
12.3

2,913
3,352
72,587
-

0.5
0.6
12.1
-

2,982
2,188
20,759
27,800

0.5
0.4
3.3
4.5

59,365
21,226
2,114
82,705

10.9
3.9
0.4
15.2

30,547
50,872
2,564
83,983

5.1
8.5
0.4
14.0

28,750
65,117
2,479
96,346

4.6
10.5
0.4
15.5

368,091
972
369,063
(30,995)
(213)
337,855
11,132
51
13,220
9,491
60
869
3,015
3,507
543,653

67.7
0.2
67.9
(5.7)
0.0
62.2
2.0
0.0
2.4
1.7
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
601,985

70.5
0.5
71.0
(7.6)
(0.1)
63.4
3.2
0.0
2.3
1.9
0.0
0.1
0.6
0.6
100.0

464,895
4,026
468,921
(51,486)
(628)
416,807
22,556
280
13,067
8,750
322
634
4,551
622,161

74.7
0.6
75.4
(8.3)
(0.1)
67.0
3.6
0.0
2.1
1.4
0.1
0.1
0.7
100.0
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หนี้สินและสวนของผูถือหุน
เงินรับฝาก
เงินรับฝากที่เปนเงินบาท
เงินรับฝากที่เปนเงินตราตางประเทศ
รวมเงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
ในประเทศ
มีดอกเบี้ย
ไมมีดอกเบี้ย
ตางประเทศ
มีดอกเบี้ย
ไมมีดอกเบี้ย
รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
เงินกูยืม
เงินกูยืมระยะสั้น
เงินกูยืมระยะยาว
รวมเงินกูยืม
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
ดอกเบี้ยคางจาย
ประมาณการหนี้สินจากการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ
ประมาณการหนี้สินอื่น
เจาหนี้คางจาย
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน

2552

หนวย : ลานบาท (ยกเวนรอยละ)
รอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รอยละของ
รอยละของ
รอยละของ
2551
2550
สินทรัพย
สินทรัพย
สินทรัพย
รวม
รวม
รวม

407,345
431
407,776

74.9
0.1
75.0

449,737
560
450,297

74.7
0.1
74.8

465,009
453
465,462

74.7
0.1
74.8

7,199
432

1.3
0.1

6,749
624

1.1
0.1

22,959
701

3.7
0.1

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
0.5
-

1,073
260
24,993
3,610
4,765

0.2
0.0
4.0
0.6
0.8

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
91.3

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
0.6
0.7
92.5

22,402
31,014
53,416
280
2,413
9,049
1,093
8,292
726
3,542
577,641

3.6
5.0
8.6
0.0
0.4
1.5
0.2
1.3
0.1
0.6
92.8
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หนี้สินและสวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุน
ทุนจดทะเบียน มูลคาหุนละ 10 บาท
หุนบุริมสิทธิ 1,991,997,200 หุน
หุนสามัญ 41,716,741,279 หุน
ทุนที่ออกและชําระแลว มูลคาหุนละ 10 บาท
หุนบุริมสิทธิ 1,991,997,200 หุน
หุนสามัญ 41,536,741,279 หุน
สวนต่ํากวามูลคาหุน - สุทธิ
ผลกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
สวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิน
สวนเกิน(ต่ํากวา)ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
อื่น ๆ
ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุนสะสม)
สวนของผูถือหุนของธนาคารฯ
สวนของผูถือหุนสวนนอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพันทั้งสิ้น
การรับอาวัลตั๋วเงินและค้ําประกันการกูยืมเงิน
ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไมครบกําหนด
เล็ตเตอรออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น

2552

หนวย : ลานบาท (ยกเวนรอยละ)
รอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รอยละของ
รอยละของ
รอยละของ
สินทรัพย 2551
สินทรัพย 2550
สินทรัพย
รวม
รวม
รวม

19,920
417,167

3.7
76.7

19,920
417,167

3.3
69.3

19,920
417,167

3.2
67.1

19,920
415,367
(303,088)

3.7
76.4
(55.8)

19,920
415,367
(303,088)

3.3
69.0
(50.3)

19,920
415,367
(303,088)

3.2
66.8
(48.7)

5,155
58
12

0.9
0.0
0.0

5,288
(192)
9

0.9
(0.0)
0.0

3,249
1,263
10

0.5
0.2
0.0

2,100
8,717
(101,048)
47,193
75
47,268
543,653

0.4
1.6
(18.6)
8.7
0.0
8.7
100.0

2,100
8,717
(103,166)
44,955
91
45,046
601,985

0.3
1.4
(17.1)
7.5
0.0
7.5
100.0

2,100
8,717
(103,652)
43,886
634
44,520
622,161

0.3
1.4
(16.7)
7.1
0.1
7.2
100.0

2,753
957
16,922
394,264

0.5
0.2
3.1
72.5

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

0.6
0.2
4.6
59.8

5,236
1,321
22,282
321,159

0.8
0.2
3.6
51.6
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งบกําไรขาดทุน (งบการเงินรวม)

งบกําไรขาดทุน

2552

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
กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน
กําไรจากการซื้อคืนตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
กําไร(ขาดทุน)จากการยกเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
กอนกําหนด
รายไดอื่น
รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย

หนวย : ลานบาท (ยกเวนรอยละ)
รอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รอยละของ
รอยละของ
รอยละของ
2551
2550
รายได
รายได
รายได
รวม
รวม
รวม

17,651
737
2,165
20,553

57.6
2.4
7.1
67.1

24,150
1,581
3,421
29,152

66.8
4.4
9.5
80.6

29,180
756
3,788
33,724

72.4
1.9
9.4
83.7

5,827
158
549
1,540
8,074
12,479
2,846
(218)

19.0
0.5
1.8
5.0
26.4
40.8
9.3
(0.7)

10,197
127
1,166
1,870
13,359
15,793
5,177
(101)

28.2
0.4
3.2
5.2
36.9
43.7
14.3
(0.3)

14,078
557
1,282
1,365
17,282
16,442
31,732
(750)

34.9
1.4
3.2
3.4
42.9
40.8
78.7
(1.9)

9,851

32.2

10,716

29.6

(14,541)

(36.1)

14
266

0.1
0.9

(353)
465

(1.0)
1.3

(831)
282

(2.1)
0.7

425
4,054
1,012
332
2,301

1.4
13.2
3.3
1.1
7.5

524
4,487
951
626
-

1.4
12.4
2.6
1.7
-

649
4,771
1,095
-

1.6
11.8
2.7
-

955

3.1

(69)

(0.1)

-

-

710
10,069

2.3
32.9

383
7,014

1.0
19.4

626
6,591

1.6
16.3
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน (งบการเงินรวม) (ตอ)

งบกําไรขาดทุน

2552

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

หนวย : ลานบาท (ยกเวนรอยละ)
รอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รอยละของ
รอยละของ
รอยละของ
2551
2550
รายได
รายได
รายได
รวม
รวม
รวม

6,543
2,652
672
1,333
27

21.2
8.7
2.2
4.4
0.1

6,041
2,585
884
1,249
31

16.7
7.1
2.4
3.5
0.1

4,815
2,565
1,345
1,250
39

11.9
6.4
3.3
3.1
0.1

2,737

8.9

1,123

3.1

3,982

9.9

1,745

5.7

1,863

5.2

2,157

5.4

309

1.0

(49)

(0.1)

3,978

9.9

(379)
2,183
17,822
2,098
35
2,063

(1.2)
7.1
58.2
6.9
0.1
6.7

1,150
2,236
17,114
616
87
530

3.2
6.2
47.3
1.7
0.2
1.5

225
12,237
242
2,625
35,459
(43,409)
132
(43,541)

0.6
30.4
0.6
6.5
88.0
(107.7)
0.3
(108.0)

2,044
19
2,063

6.7
0.1
6.7

424
106
530

1.2
0.3
1.5

(43,677)
136
(43,541)

(108.3)
0.3
(108.0)

0.05

0.01

(2.60)

0.05

0.01

(2.31)
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม)
หนวย : ลานบาท
รอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
2550

งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได
รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) สุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรม
ดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี
คาความนิยมตัดบัญชี
ขาดทุนจากการดอยคาคาความนิยม
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน
ขาดทุน (กําไร) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาเงินลงทุน
ขาดทุนจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยรอการขายและสินทรัพยอื่น
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้
กําไรจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สํารองประมาณการหนี้สินจากการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ (กลับรายการ)
สํารองประมาณการหนี้สินอื่น(กลับรายการ)
สํารองคาใชจายสําหรับโครงการเกี่ยวกับพนักงาน
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน
(กําไร)ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไรจากการซื้อคืนตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
สวนเกินมูลคาหุนกูตัดบัญชี
รายไดอื่นจากการรับคืนภาษีเงินได
รายไดคางรับอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
คาใชจายคางจายอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
เงินลงทุนเพื่อคา
เงินใหสินเชื่อ
ทรัพยสินรอการขาย
ลูกหนี้คางรับ
สินทรัพยอื่น
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2,098

616

(43,409)

1,168
903
7
2,737
(266)
2,846
(218)
(11)
309
(379)
244
(969)
(366)
(2,301)
(279)
(4)
327
5,846

1,159
1,100
19
3
1,123
(465)
5,177
(101)
(15)
(49)
1,150
917
(704)
256
(168)
128
(54)
10,092

1,258
374
12,237
1,965
(7)
3,982
(282)
31,732
(750)
(250)
3,978
225
(1,038)
(459)
(283)
(228)
(154)
8,891

5,715
5,906
35,122
3,803
1,559
1,869

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

(2,944)
(2,300)
(3,513)
62,647
7,752
(2,644)
320

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม) (ตอ)
หนวย : ลานบาท
รอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550
2552
2551

งบกระแสเงินสด
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
เงินกูยืมระยะสั้น
เจาหนี้คางจาย
ประมาณการหนี้สินอื่น
หนี้สินอื่น
เงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดจายจากดอกเบี้ย
เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได
เงินสดจายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปนผล
ซื้อหลักทรัพยเผื่อขาย
ขายหลักทรัพยเผื่อขาย
ลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
เงินสดรับจากการไถถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
ซื้อเงินลงทุนทั่วไป
ขายเงินลงทุนทั่วไป
ลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
ขายเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
เงินปนผลรับจากบริษัทรวม
ซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ สิทธิการเชาและสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจายชําระเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดจายดอกเบี้ยเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดจายเพื่อไถถอนหุนกู
เงิ น สดรั บ จากการออกจํ า หน า ยหุ น กู ด อ ยสิ ท ธิ แ ละตราสารหนี้ ด อ ยสิ ท ธิ ที่ มี
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(42,521)
1,439
1,660
(11,733)
196
(899)
(2,434)
5,528
(12,479)
20,729
(7,395)
279
(107)
6,555

(15,165)
(14,470)
(312)
(4,765)
12,442
(2,878)
17
(13,109)
(15,793)
26,686
(11,835)
(181)
(14,232)

(103,005)
3,545
92
4,765
(26,563)
6,253
(1,294)
(47,998)
(16,442)
30,924
(17,915)
(82)
(51,513)

1,579
(155,402)
150,313
2,713
965
(34)
545
213
(1,095)
117
(86)

2,711
(251,528)
262,851
(3,080)
3,735
(2)
1,450
(163)
860
212
(549)
199
16,696

2,808
(44,270)
68,323
766
(214)
1,493
(150)
232
163
(1,578)
387
27,960

(1,138)
(1,423)
(702)
9,300

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

(7,268)
(1,764)
(5,281)
-

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
รอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบกระแสเงินสด
ลักษณะ คลายทุน
เงินสดจายเพื่อไถถอนหุนกูดอยสิทธิและตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลาย
ทุน
เงินสดรับจากการออกจําหนายตั๋วแลกเงินระยะยาว
จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอย
หุนสามัญที่ออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลวเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป
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2552

2551

2550

(9,092)
437
(37)
(2,655)
3,814
3
11,317
15,134

(800)
2,635
(105)
(1,434)
1,030
(2)
10,289
11,317

37,231
22,918
(635)
4
10,920
10,289

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1)

11.1.3

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
รอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551

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)

2550

60.7
6.7
4.4
3.8
1.6
2.2
2.7

54.2
1.2
0.9
5.0
2.5
2.5
3.5

48.8
(108.3)
(94.4)
5.2
2.8
2.4
2.9

2.2
0.4
0.05

2.6
0.1
0.06

2.4
(6.4)
0.06

10.5
79.4
90.3
82.1
-

12.4
81.6
94.2
80.9
-

13.0
89.0
99.9
80.6
-

8.5
14.8
0.3

10.8
16.4
0.8

11.2
16.5
0.9

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 2552 เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงาน
สําหรับรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
11.2.1 รายการในงบกําไรขาดทุน
ตารางดังตอไปนี้แสดงองคประกอบหลักของกําไร (ขาดทุน) สุทธิของธนาคารในชวงระยะเวลาที่ระบุไว
รอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
(หนวย: ลานบาท)
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล......................................................................
20,553
29,152
คาใชจายดอกเบี้ย .........................................................................................
8,074
13,359
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ ..............................................................
12,479
15,792
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) .................................................
2,846
5,177
(218)
(101)
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (กลับรายการ) ......................................
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและ
9,851
10,716
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (กลับรายการ) ......................................
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย ...................................................................................
10,069
7,014
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย ...............................................................................
17,822
17,114
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได ..............................................................
2,098
616
ภาษีเงินได ...................................................................................................
35
87
กําไร (ขาดทุน) สุทธิในสวนของผูถอื หุนสวนนอย.................................
20
106
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ ................................................................................
2,044
424
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รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
ตารางดังตอไปนี้แสดงถึงองคประกอบหลักของรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิของธนาคาร
รอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
(หนวย: ลานบาท ยกเวนรอยละ)
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
17,651
24,150
ดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อ......................................................................
737
1,581
ดอกเบี้ยจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน................................
2,165
3,421
รายไดจากเงินลงทุน ..............................................................................
20,553
29,152
รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล......................................................
คาใชจายดอกเบี้ย
5,827
10,197
ดอกเบี้ยเงินฝาก .....................................................................................
158
127
ดอกเบี้ยจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน................................
549
1,166
ดอกเบี้ยจากเงินกูยืมระยะสั้น.................................................................
1,540
1,870
ดอกเบี้ยจากเงินกูยืมระยะยาว................................................................
8,074
13,359
รวมคาใชจายดอกเบี้ย .........................................................................
12,479
15,792
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ ............................................................


สินทรัพยรวมเฉลี่ย ....................................................................................
สินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดเฉลี่ย ..............................................................
หนี้สินที่กอใหเกิดดอกเบี้ยเฉลีย่ ................................................................
อัตราสวนตางดอกเบี้ยสุทธิของสินทรัพยรวม (รอยละ)............................
อัตราสวนตางดอกเบี้ยสุทธิของสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได (รอยละ)......
สวนตางอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (รอยละ) ........................................................
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รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลรวมลดลงรอยละ 29.5 จากจํานวน 29,152 ลานบาทในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551 เปนจํานวน 20,553 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได
ดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อ
ดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อลดลงรอยละ 26.9 จากจํานวน 24,150 ลานบาทในรอบปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
เปนจํานวน 17,651 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งการลดลงนี้เปนผลมาจากการลดลงของปริมาณสินเชื่อ
ประกอบกับดอกเบี้ยที่ปรับลดลง
ดอกเบี้ยจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินลดลงรอยละ 53.4 จากจํานวน 1,581 ลานบาทในรอบปสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เปนจํานวน 737 ลานบาทในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยการลดลงมีสาเหตุมาจากการ
ลดลงของดอกเบี้ยตลาด
รายไดจากเงินลงทุนลดลงรอยละ 36.7 จากจํานวน 3,421 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
เปนจํานวน 2,156 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยการลดลงนี้มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของ
ผลตอบแทนการลงทุน

คาใชจายดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ยรวมลดลงรอยละ 39.6 จากจํานวน 13,359 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
เปนจํานวน 8,074 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยการลดลงนี้มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของ
คาใชจายดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยเงินรับฝากลดลงรอยละ 42.9 จากจํานวน 10,197 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
เปนจํานวน 5,827 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินรับฝาก ดอกเบี้ย
ของเงินรับฝากและการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องของสัดสวนเงินฝากเผื่อเรียกและออมทรัพย
ดอกเบี้ยจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินเพิ่มขึ้นรอยละ 24.4 จากจํานวน 127 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เปนจํานวน 158 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ดอกเบี้ยจากเงินกูยืมระยะสั้นลดลงรอยละ 52.9 จากจํานวน 1,166 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
เปนจํานวน 549 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินกูยืมระยะสั้น
และอัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยจากเงินกูยืมระยะยาวลดลงรอยละ 17.7 จากจํานวน 1,870 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
เปนจํานวน 1,540 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินกูเงินระยะยาว

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ
สืบเนื่องจากที่กลาวขางตน รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิลดลงรอยละ 21.0 จากจํานวน 15,792 ลานบาท ในรอบ
ปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เปนจํานวน 12,479 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

สํารองหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้
การตั้งสํารองหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ ลดลงเปนจํานวนมากจากจํานวน
5,076 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เปนจํานวน 2,628 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
สาเหตุหลักเนื่องมาจากในไตรมาส 4 ของป 2551 ธนาคารตั้งสํารองจํานวน 3,860 ลานบาท จากการจัดชั้นสินเชื่อที่เขมงวดขึ้น
จากรายบัญชีเปนรายลูกคา การประเมินมูลคาหลักประกันที่เขมงวดขึ้น และการจัดชั้นเชิงคุณภาพ

สวนที่ 1 หนา 153

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
ตารางดังตอไปนี้สรุปองคประกอบหลักของรายไดที่มิใชดอกเบี้ยของธนาคาร ในชวงระยะเวลาที่ระบุไว
รอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2550
(หนวย: ลานบาท)
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
(353)
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน ...........................................................
14
465
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย................
267
คาธรรมเนียมและบริการ
524
การรับรอง รับอาวัล และค้ําประกัน ..............................................
425
4,487
คาธรรมเนียม และบริการอื่นๆ ......................................................
4,054
951
กําไรจากการปริวรรต........................................................................
1,012
กําไรจากการขายสินทรัพย ................................................................
332
626
รายไดอื่น ...........................................................................................
3,967
313
รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย ...............................................................
10,069
7,014
รายไดที่มิใชดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นรอยละ 43.6 จากจํานวน 7,014 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เปน
จํานวน 10,069 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยมีโดยมีสาเหตุหลักมาจากการบันทึกกําไรจากการซื้อคืน
ตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
กําไรจากเงินลงทุน คิดเปนจํานวน 14 ลานบาท ปรับตัวดีขึ้นจากขาดทุนจํานวน 353 ลานบาทในป 2551
รายไดคาธรรมเนียมและบริการรวมลดลงรอยละ 10.6 จากจํานวน 5,011 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2551 เปนจํานวน 4,478 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยมีสาเหตุจากการลดลงของ
คาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับสินเชื่อและคาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหุนจากบริษัท TMB Macquarie
กําไรจากการปริวรรตเพิ่มขึ้นรอยละ 6.3 จากจํานวน 951 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เปน
จํานวน 1,012 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยมีสาเหตุหลักมาจากสภาวะทางการตลาด
รายไดอื่นเพิ่มขึ้นจากจํานวน 313 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เปนจํานวน 3,967 ลานบาท ใน
รอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการบันทึกกําไรจากการซื้อคืนตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะ
คลายทุนสกุลเงินดอลลาร

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
ตารางดังตอไปนี้แสดงขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยของธนาคารในชวงระยะเวลาที่ระบุไว
รอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551
2550
(หนวย: ลานบาท)
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน.........................................................................
6,543
6,041
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ.............................................
2,652
2,585
คาภาษีอากร...............................................................................................
672
884
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คาธรรมเนียมและการบริการ.....................................................................
คาตอบแทนกรรมการ ...............................................................................
ขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสินรอการขายและทรัพยสินอื่นๆ..........
เงินนําสงกองทุนฟนฟูฯ ............................................................................
ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินจากการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ (กลับ
รายการ).....................................................................................................
ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินอื่น (กลับรายการ) ..................................
ขาดทุนจากการดอยคาความนิยม ..............................................................
ขาดทุนจากการขายทรัพยสิน ....................................................................
คาใชจายอื่น ...............................................................................................
รวมคาใชจายที่มใิ ชดอกเบี้ย ...................................................................
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รอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551
2550
(หนวย: ลานบาท)
1,333
1,249
27
31
2,737
1,123
1,745
1,863
309
(380)
0
0
2,183
17,822

(49)
1,150
0
0
2,236
17,114

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นรอยละ 4.1 จาก 17,114 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เปน
17,822 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยมีโดยมีสาเหตุหลักมาจากคาใชจายพนักงานที่สูงขึ้นและขาดทุน
จากการตั้งสํารองของทรัพยสินรอการขาย
ขาดทุนจากการตั้งสํารองทรัพยสินรอการขายเพิ่มขึ้นรอยละ 143.6 จากจํานวน 1,123 ลานบาท เปน 2,737ลานบาท
โดยการเพิ่มขึ้นสวนใหญมาจากจากการตั้งสํารองทรัพยสินรอการขายจํานวน 1,551 ลานบาทในสวนของการจําหนายทรัพยสิน
รอการขายจํานวน 4,286 ลานบาทในป 2552
ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินอื่นลดลงจากจํานวน 1,150 ลานบาท เปนการกลับรายการขาดทุนจากประมาณการ
หนี้สินอื่นและการกลับรายการของสํารองฯ คาใชจายทางกฎหมาย จํานวน 380 ลานบาทเนื่องจากการประเมินขาดทุนจากรายการ
นี้ที่ลดลง

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
ธนาคารและบริษัทยอยมีกําไรกอนภาษีเงินไดจํานวน 2,098 ลานบาทในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่ง
เพิ่มขึ้นเปนจํานวน 1,482 ลานบาท หรือประมาณรอยละ 240.5 จากจํานวน 616 ลานบาทในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551 ภาษีเงินไดลดลงรอยละ 60.1 จากจํานวน 87 ลานบาทในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เปนจํานวน 35 ลานบาท
ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ธนาคารและบริษัทยอยมีผลกําไรสุทธิจํานวน 2,044 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เพิ่มขึ้นรอย
ละ 382.5 เมื่อเปรียบเทียบกับผลกําไรสุทธิจํานวน 424 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
11.2.2 รายการในงบดุล

สินทรัพย
สินทรัพยรวมลดลงรอยละ 9.7 จากจํานวน 601,985 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เปนจํานวน 543,653 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เงินใหสินเชื่อรวม (ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ) ลดลงรอยละ 13.2 จากจํานวน 424,286 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
เปนจํานวน 368,092 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 อันเปนผลมาจากอนุมัติสินเชื่อที่เขมงวดขึ้น การชําระคืนของเงินให
สินเชื่อที่ถึงกําหนดชําระ และการจําหนายสินเชื่อดอยคุณภาพ
เงินลงทุนสุทธิลดลงเล็กนอยรอยละ 1.5 จาก 83,983 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เปนจํานวน 82,705 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ทรัพยสินรอการขายลดลงรอยละ 42.2 จากจํานวน 19,260 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เปนจํานวน 11,132
ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สาเหตุหลักมาจากการจําหนายทรัพยสินรอการขายจํานวน 4,286 ลานบาทใหกับบริษัท
บริหารสินทรัพยแหงหนึ่งในประเทศในชวงไตรมาส 2

หนี้สิน
หนี้สินรวมลดลงรอยละ 10.9 จากจํานวน 556,939 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เปนจํานวน 496,385ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เงินรับฝากลดลงรอยละ 9.4 จากจํานวน 450,297 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เปนจํานวน 407,776ลานบาท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากการครบกําหนดของเงินฝากประจําที่มีตนทุนสูง
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เงินกูยืมลดลงรอยละ 23.6 จากจํานวน 66,317 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เปนจํานวน 50,636 ลานบาท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยมีสาเหตุเนื่องจากการครบกําหนดหุนกูไมดอยสิทธิ์ การไถถอนหุนกูดอยสิทธิ์ และการซื้อคืนตรา
สารหนี้ที่มีลักษณะคลายทุน
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินรวมลดลงรอยละ 15.5 จากจํานวน 9,299 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
เปนจํานวน 10,738 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการบริหารสภาพคลองของธนาคาร

สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นรอยละ 4.7 จากจํานวน 45,046 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เปนจํานวน 47,268
ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25 52 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกําไรสุทธิในป 2552
มูลคาทางบัญชีตอหนึ่งหุนซึ่งปรับลดสัดสวนการถือหุนเต็มจํานวนแลว (Fully diluted) เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากมูลคา
1.07 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เปนมูลคา 1.09 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
11.2.3 รายการนอกงบดุล

ภาระผูกพัน
ภาระผูกพันของธนาคาร ประกอบดวยการรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ําประกันเงินกูยืม ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขา
ที่ยังไมครบกําหนด เล็ตเตอรออฟเครดิต ภาระผูกพันอื่น และตราสารซื้อขายลวงหนา (forward bonds) ที่ซื้อมา ทั้งนี้ ภาระผูกพัน
อื่นประกอบดวยการค้ําประกันอื่น สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา สัญญาอัตราดอกเบี้ย และวงเงินที่ลูกคายังไมไดถอน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552 ภาระผูกพันของธนาคาร เทากับ 414,896 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 5.7 จากจํานวน 392,463 ลานบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2551 โดยมีสาเหตุหลักมาจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสวนหนึ่งมาจากการบริหารจัดการหนี้สิน
ของธนาคารและการใหบริการบริหารความเสี่ยงแกลูกคา
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11.3
11.3.1

คุณภาพสินทรัพย
เงินใหสินเชื่อ

การกระจุกตัวของสินเชื่อ
เงินใหสินเชื่อแยกตามภาคธุรกิจ
ธนาคารใชกลยุทธในการสรางพอรตสินทรัพยที่หลากหลายและจํากัดความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อแกภาคธุรกิจใด
ธุรกิจหนึ่งหรือผูกูรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม255 2 จํานวนยอดเงินใหสินเชื่อที่สูงที่สุดของธนาคารอยู
ในภาคธุรกิจการผลิตมีจํานวนรอยละ 23.5 ของเงินใหสินเชื่อทั้งหมด การใหสินเชื่อตัวแทนทางการเงินมียอดเปนอันดับ 2 ในป
2552 ดวยสัดสวนรอยละ 19.5 เงินใหสินเชื่อแกภาคธุรกิจอื่นที่มีความสําคัญ ไดแก การบริโภครายยอย (ซึ่งมีจํานวนรอยละ 17.8
ของเงินใหสินเชื่อทั้งหมดของธนาคาร) ภาคธุรกิจการคาสงและคาปลีก (มีจํานวนรอยละ 13.1 ของเงินใหสินเชื่อทั้งหมดของ
ธนาคาร) สวนการใหสินเชื่อสําหรับภาคธุรกิจอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ คิดเปนรอยละ 26.1 ของเงินใหสินเชื่อทั้งหมดของธนาคาร
ตารางดังตอไปนี้แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใหสินเชื่อของธนาคารแบงตามภาคธุรกิจ ในชวงเวลาที่ระบุไว
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551
2550
2549
(เฉพาะธนาคาร)
รอยละ
ของ
รอยละของ
รอยละของ
ทั้งหมด จํานวน ทั้งหมด
จํานวน
จํานวน ทั้งหมด
ภาคธุรกิจ
(ลานบาท ยกเวนรอยละ)
การผลิต ...................................................... 100,316
23.5 118,229
24.2 134,608
28.2
ตัวแทนทางการเงิน .................................... 83,070
19.5 89,866
18.4 40,996
8.6
การบริโภครายยอย..................................... 75,650
17.8 75,912
15.6 77,868
16.3
การคาสงและคาปลีก.................................. 55,776
13.1 73,692
15.1 74,416
15.6
อสังหาริมทรัพย ......................................... 19,055
4.5 26,380
5.4 28,226
5.9
การไฟฟา.................................................... 25,789
6.1 25,962
5.3 23,936
5.0
โรงแรมและภัตตาคาร................................ 18,363
4.3 23,400
4.8 30,067
6.3
การขนสงและคลังเก็บสินคา ...................... 11,776
2.8 19,914
4.1 22,391
4.7
การกอสราง................................................
7,524
1.8 11,949
2.5 16,313
3.4
การเกษตร ..................................................
7,723
1.8
9,802
2.0 11,055
2.3
การบริการ..................................................
3,973
0.9
4,320
0.9
5,849
1.2
การบริการดานสุขภาพและงานสังคม
สงเคราะห ..................................................
929
0.2
2,900
0.6
5,189
1.1
เหมืองแรและเหมืองหิน .............................
1,254
0.3
2,247
0.5
2,487
0.5
การประมง..................................................
909
0.2
1,142
0.2
1,444
0.3
การศึกษา....................................................
849
0.2
1,069
0.2
1,551
0.3
การบริหารราชการ..................................... 13,019
3.1
929
0.2
942
0.2
ของใชสวนตัวในครัวเรือน ........................
1
0.0
0.0
0.0
นอกประเทศ ..............................................
0.0
0.0
0.0

สวนที่ 1 หนา 158

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

2551

(เฉพาะธนาคาร)

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550

2549
รอยละ
ของ
จํานวน ทั้งหมด

รอยละของ
รอยละของ
ทั้งหมด จํานวน ทั้งหมด
ภาคธุรกิจ
(ลานบาท ยกเวนรอยละ)
(1)
รวม ..................................................... 425,976
100.0 487,713
100.0 477,339
จํานวน

100.0

(1) สินเชื่อรวม รวมถึงรายการเงินใหสินเชื่อระหวางธนาคารและตลาดเงิน

เงินใหสินเชื่อแบงตามระยะเวลาครบกําหนดชําระของสินเชื่อ
ตารางตอไปนี้แสดงถึงเงินใหสินเชื่อของธนาคารทหารไทย โดยแบงตามระยะเวลาครบกําหนดชําระ ณ วันที่ระบุไว
2552
(หนวย: ลานบาท)
อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงได
งบการเงินรวม
สินทรัพยที่ไม
ภายใน 3 มากกวา 3 มากกวา 1
ไมมี
รวม
เดือน
- 12 เดือน
ป
ดอกเบี้ย กอใหเกิดรายได
260,924
44,172
6,799
2,102
54,095
368,092
เงินใหสินเชื่อ

งบการเงินรวม
เงินใหสินเชื่อ

2551
(หนวย: ลานบาท)
อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงได
ภายใน 3
เดือน
306,390

มากกวา 3 มากกวา 1
- 12 เดือน
ป
25,071
21,544

สวนที่ 1 หนา 159

ไมมี
ดอกเบี้ย
1,504

สินทรัพยที่ไม
กอใหเกิดรายได
69,777

รวม
424,286

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เงินใหสินเชื่อแบงตามประเภทอัตราดอกเบี้ย
ตารางดังตอไปนี้แสดงถึงเงินใหสินเชื่อของธนาคารทหารไทย โดยแบงตามประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัว ณ วันที่ระบุไว
2552
2551
(หนวย: ลานบาท)
(หนวย: ลานบาท)
มีอัตรา
มีอัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยปรับ
ปรับขึ้นลง
อัตรา
ขึ้นลงอางอิง
(งบการเงิน
ไมมี
อางอิงตาม
ดอกเบี้ย
ไมมี
ตามอัตรา อัตราดอกเบี้ย
รวม)
คงที่
ดอกเบี้ย
รวม
อัตราตลาด
ดอกเบี้ย
รวม
คงที่
ตลาด
เงินใหสินเชื่อ
289,853
76,137
2,102 368,092
371,781
51,001
1,504 424,286
เงินใหสินเชื่อแบงตามกลุมลูกคา
ตารางดังตอไปนี้แสดงถึงเงินใหสินเชื่อของธนาคารทหารไทย ตามกลุมลูกคา ณ วันที่ระบุไว
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
(เฉพาะธนาคาร)
2552*
2551*
รอยละของ
รอยละของ
จํานวน
จํานวน
ทั้งหมด
ทั้งหมด
(ลานบาท ยกเวนรอยละ)
(1 )
กลุมธุรกิจขนาดใหญ ............................................................ 184,095
50.2% 191,163
45.1%
(2)
31.4% 165,459
39.0%
กลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม .................................... 115,060
(3)
67,574
18.4% 67,583
15.9%
กลุมธุรกิจรายยอย ..................................................................
(4)
รวม .................................................................................... 184,095
50.2% 191,163
100.0%
* 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 เรื่องสินทรัพยที่ไมมีราคาหรือเรียกคืนไมไดและสินทรัพยที่
สงสัยจะไมมีราคาหรือเรียกคืนไมไดดังตอไปนี้
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1)

งบการเงินรวม

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
บวก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สวนที่เกินจากเกณฑขั้นต่ํา
ของธนาคารแหงประเทศ
ไทย
เงินใหสินเชื่อของ
บริษัทหลักทรัพย ทีเอ็มบี
แมคควอรี
รวม
(1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
2550
เงินให
เงินให
เงินให
สินเชื่อและ
สินเชื่อและ
สินเชื่อและ
ดอกเบี้ยคาง คาเผื่อหนี้ ดอกเบี้ยคาง คาเผื่อหนี้ ดอกเบี้ยคาง คาเผื่อหนี้
รับ
สงสัยจะสูญ
สงสัยจะสูญ
สงสัยจะสูญ
รับ
รับ
(ลานบาท)
266,938
1,049
303,283
1,172
358,391
1,395
47,677
307
53,729
378
32,291
215
7,365
1,777
9,229
4,001
13,636
7,049
5,302
1,518
7,505
2,490
16,766
8,165
41,781
18,227
53,836
29,378
47,645
22,587
369,063
427,582
468,729
22,878
37,419
39,411

8,117

47,677

30,995

8,044

53,729

45,463

12,075
192
468,921

51,486

การกันสํารองสําหรับมูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ มูลหนี้หลังหักหลักประกัน หมายถึง มูลหนี้หลังหักมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่
คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้ หรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน

สินทรัพยประเภทจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน สงสัย หรือสงสัยจะสูญ ถือเปนสินทรัพยดอยคุณภาพ ทั้งนี้ สินทรัพย
ดอยคุณภาพรวมถึงเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้คางรับ หลักทรัพยและสินทรัพยอื่นใดของธนาคารที่สามารถจัดชั้นสินทรัพย
ตามที่กลาวแลวได อนึ่งสินเชื่อดอยคุณภาพจัดเปนสวนหนึ่งของสินทรัพยดอยคุณภาพ
การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกําหนดของธปท. ธนาคารและบริษัทยอยพิจารณา
ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาเฉพาะเจาะจงตามลักษณะของสินเชื่อ และปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ความสามารถ
ในการชําระหนี้ของลูกหนี้ หลักประกัน สวนสูญเสียที่เกิดขึ้นในอดีต ประมาณการสวนสูญเสีย ความเสี่ยงดานเครดิตของ
ลูกหนี้ และประสบการณของฝายบริหาร เปนตน
สําหรับสินเชื่อที่กอ ใหเกิดรายไดซึ่งไดแกลูกหนี้จัดชั้นปกติและจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ ธนาคารพิจารณา
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามลักษณะของสินเชื่อและจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน สวนสูญเสียในอดีต ความเสี่ยงดาน
เครดิตของลูกหนี้ และประสบการณของฝายบริหาร โดยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินเชื่อที่กอใหเกิดรายได ประกอบดวย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่ําที่คํานวณตามอัตรารอยละที่ธปท.กําหนด และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสวนที่เกินกวาอัตราขั้นต่ํา
ดังกลาวเพื่อครอบคลุมความเสียหายซึ่งไดเกิดขึ้นแลวแตยังไมไดรับรายงาน
ในระหวางป 2552 ธนาคารไดมีการทบทวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับสินเชื่อที่กอใหเกิดรายไดสวนที่เกิน
กวาอัตราขั้นต่ําของธนาคารแหงประเทศไทย โดยธนาคารกําหนดใหระยะเวลาการรับรูคาความนาจะเปนที่ลูกคาผิดนัด
ชําระจากเดิม 1 ป สําหรับลูกหนี้ทุกกลุม เปนระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือนและ 9 เดือน ขึ้นอยูกับกลุมประเภทลูกหนี้ ซึ่ง
สอดคลองกับขั้นตอนการทบทวนสินเชื่อและรูปแบบการดูแลลูกหนี้แตละกลุมของธนาคาร และ ธนาคารกําหนดใหมูลหนี้

สวนที่ 1 หนา 161

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

คงคาง ณ วันที่ลูกหนี้ผิดนัดชําระ (Exposure at Default: EAD) สําหรับสินเชื่อบางประเภทจากเดิมเทากับมูลหนี้คงคาง ณ
วันสิ้นงวดเปนผลรวมของมูลหนี้คงคางและวงเงินที่ยังไมเบิกใช ณ วันสิ้นงวด
สําหรับสินเชื่อดอยคุณภาพ ซึ่งไดแกลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญ ธนาคาร
พิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนรายลูกหนี้ โดยพิจารณาเฉพาะเจาะจงตามลักษณะของสินเชื่อ และปจจัยตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ เชน ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ และหลักประกัน เปนตน โดยคํานวณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญใน
อัตรารอยละ 100 สําหรับสวนของยอดหนี้คงคางตามบัญชีที่เกินกวามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจาก
ลูกหนี้หรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกันซึ่งเปนไปตามวิธีการที่ธปท.
กําหนด ในกรณีที่ธนาคารฯและบริษัทยอยมีแผนเฉพาะเจาะจงในการบริหารจัดการกับสินเชื่อดอยคุณภาพเฉพาะกลุม เชน
การขายสินเชื่อดอยคุณภาพ ธนาคารและบริษัทยอยตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากประมาณการมูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับจากการขายสินเชื่อดอยคุณภาพและอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของนักลงทุน เปนตน

สินเชื่อดอยคุณภาพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 สินเชื่อดอยคุณภาพประเภทจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะ
สูญ ของธนาคารและบริษัทยอย มีจํานวน 54,095 ลานบาท ลดลงเปนจํานวน 15,862 ลานบาท จากวันที่ 31 ธันวาคม 2551
โดยสาเหตุหลักมาจากการขายเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ ความสําเร็จของการปรับโครงสรางและการจัดการหนี้เสีย รวมถึง
การตัดจําหนายสินเชื่อดอยคุณภาพ
สําหรับเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพของเฉพาะธนาคารไมรวมบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีจํานวน
ทั้งสิ้น 50,719 ลานบาท ลดลงจาก 31 ธันวาคม 2551 จํานวน 15,363 ลานบาท
สําหรับอัตราสวนของสินเชื่อดอยคุณภาพตอสินเชื่อรวมของธนาคารและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
คิดเปนรอยละ 12.7 โดยลดลงจากรอยละ 14.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 อัตราสวนของสินเชื่อดอยคุณภาพตอสินเชื่อรวม
ของเฉพาะธนาคารไมรวมบริษัทยอยคิดเปนรอยละ 11.9 โดยลดลงจากรอยละ 13.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

การปรับโครงสรางหนี้
ณ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารและบริษัทยอยไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา ดังนี้
งบการเงินรวม
หลังปรับโครงสรางหนี้ ณ
กอนปรับโครงสรางหนี้
วันสิ้นป
สินทรัพยที่รับโอน
รูปแบบการปรับโครงสราง จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน
สวนสูญเสีย/
มูลคา
หนี้
ขาดทุน
ราย
(ลานบาท)
ราย
(ลานบาท) ชนิด ยุติธรรม
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
การชําระหนี้
104
5,868
25
1,411
1,325
การปรับโครงสรางหนี้ใน
หลายลักษณะ
11
39
2
11
7
รวม
115
5,907
27
1,422
1,332

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตารางดังตอไปนี้แสดงคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคารทหารไทย ณ วันที่ระบุไว
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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

คาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
สวนเกินจากเกณฑ
ขั้นต่ําธปท.
รวม
(หนวย: ลานบาท)
8,044
45,463
73
2,865
807
(7,725)
8,117

(10,415)
30,995

2551

งบการเงินรวม
ยอดตนป
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญไดรับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
คาเผื่อฯของลูกหนี้สวน
ที่โอนขาย

ปกติ

กลาวถึง ต่ํากวา
เปนพิเศษ มาตรฐาน

สงสัย

สงสัยจะ
สูญ

1,390
(218)
-

213
165
-

7,049
(3,048)
-

8,165
(5,675)
-

22,587
18,074
167
(4,563)

1,172

378

4,001

2,490

(6,887)
29,378

คาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
สวนเกินจาก
เกณฑขั้นต่ําธปท. รวม
(หนวย: ลานบาท)
12,082
51,486
(4,038)
5,260
167
(4,563)
8,044

(6,887)
45,463

ยอดปลายป

ตั๋วสัญญาใชเงินของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.)
ตามเงื่อนไขของพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 ธนาคารและบริษัทยอยไดทําสัญญา
โอนสินทรัพย กับ บสท. ในป 2544 โดยธนาคารและบริษัทยอย (ในฐานะผูโอน) ขายสินทรัพยดอยคุณภาพใหแก บสท.
(ในฐานะผูรับโอน) และไดรับชําระราคาโอนเปนตั๋วสัญญาใชเงินจาก บสท. จากการโอนสินทรัพยดังกลาว บสท. และผู
โอนจะตองแบงปนผลกําไรและขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของ บสท. ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุใน
สัญญา ณ สิ้นปที่ 5 และสิ้นปที่ 10 นับแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2544 ดังตอไปนี้
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กรณีที่มีผลขาดทุน ผลขาดทุนสวนแรกจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาโอน ผูโอนจะเปนผูรับผล
ขาดทุน สวนที่สองจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาโอน บสท. และผูโอนจะแบงกันคนละครึ่ง ผล
ขาดทุนสวนที่เหลือ บสท. จะรับไปทั้งหมด

กรณีที่มีผลกําไร ผลกําไรสวนแรกจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาโอน บสท. และผูโอนจะแบงกัน
คนละครึ่ง ทั้งนี้หากยังคงมีกําไรเหลืออีก ผูโอนจะไดรับผลกําไรสวนหลังนี้ในจํานวนที่ไมเกินมูลหนี้
ตามบัญชีหักดวยราคาโอนและผลกําไรสวนแรก
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. แลว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ธนาคารและบริษัทยอยประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการโอน
สิน ทรั พย ด อ ยคุณภาพให แก บสท. จากรายการขา งตน คิ ด เป นจํ า นวนเงิน รวม 6,178 ลา นบาท และ 5,857 ลา นบาท
ตามลําดับ (เฉพาะธนาคาร: จํานวน 6,140 ลานบาท และ 5,818 ลานบาท ตามลําดับ) โดยมีรายละเอียดที่สําคัญตอไปนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ธนาคารและบริษัทยอยไดประเมินมูลคาปจจุบันของผลขาดทุน
ที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการปนสวนผลขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของ บสท. ณ สิ้นป
ที่ 10 คิดเปนจํานวน 1,561 ลานบาท และ 1,240 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะธนาคาร: จํานวน 1,523
ลานบาท และ 1,201 ลานบาท ตามลําดับ) ซึ่งพิจารณาจากรายงานผลการบริหารสินทรัพยของ บสท.
และขอมูลเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของธนาคารในอดีต โดยอัตราคิดลดที่ใชในการ
คํานวณหามูลคาปจจุบันของผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตเทากับผลตอบแทนของสินทรัพย
หรือตราสารทางการเงินที่มีความเสี่ยงคลายกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ธนาคารไดประมาณการหนี้สินผลขาดทุนจากการขอปรับราคา
โอนสิ น ทรั พ ย ด อ ยคุ ณ ภาพส ว นที่ มี เ ครื่ อ งจั ก รจํ า นํ า เป น หลั ก ประกั น จํ า นวน 4,617 ล า นบาท
(รวมดอกเบี้ยจํานวน 276 ลานบาท)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ธนาคารไดบันทึกมูลคาปจจุบันของผลขาดทุนที่
คาดวาจะไดรับปนสวนจาก บสท.โดยรับรูเปนดอกเบี้ยจายในงบกําไรขาดทุนจํานวน 12 ลานบาท
และ 61 ลานบาท ตามลําดับ

บริษัท บริหารสินทรัพยพญาไท (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)
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เวนแตคูสัญญาจะตกลงขยายระยะเวลาออกไป ทั้งนี้ผูโอนหรือผูรับโอนมีสิทธิปรับปรุงราคาสินทรัพยได โดยจะตอง
ดําเนินการภายในระยะเวลา 180 วันนับแตวันโอนสินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ธนาคารยังมีภาระผูกพันที่ตองจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิในทรัพยสินที่
โอนขายใหแกบริษัทยอย
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
บบส. พญาไท หรือ บสก. มีสิทธิปรับปรุงราคาโอนสินทรัพยภายในระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันโอน
สินทรัพย โดย บบส. พญาไท หรือ บสก. จะออกเปนตั๋วสัญญาใชเงินเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงราคาดังกลาว
การรับรูผลกําไรขาดทุนจากการโอนสินทรัพย บบส. พญาไท และ บสก. ตกลงกันวาการรับรูผลกําไรขาดทุน
จากการบริหารสินทรัพยใหมีการคํานวณเมื่อสิ้นปที่หก และสิ้นปที่สิบสองนับแตวันโอนสินทรัพย
การคํานวณกําไรขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยคํานวณจากมูลคาสินทรัพยที่เรียกเก็บไดซึ่งสะสมเฉพาะกรณีที่
ลูกหนี้ไดชําระหนี้เสร็จสิ้นแลวตามเกณฑเงินสดจนถึงวันคํานวณหักดวยราคาสินทรัพยที่รับโอนและคาใชจายในการ
ดําเนินการของผูรับโอนที่เกี่ยวกับสินทรัพยที่รับโอนรวมทั้งดอกเบี้ยของตั๋วสัญญาใชเงิน และเมื่อสิ้นปที่หกและสิ้นปที่สิบ
สองนับแตวันโอนสินทรัพย ใหรวมผลการบริหารงานสําหรับสินทรัพยที่ บสก. รับโอนจาก บบส. พญาไท ตามสัญญานี้
แลวนําผลกําไรขาดทุนมาแบงปนระหวาง บสก. กับ บบส. พญาไท ในกรณีที่มีการตีโอนทรัพยสินชําระหนี้ใหนับเฉพาะ
กรณีที่ไดจําหนายทรัพยสินนั้นเพื่อชําระหนี้จนเสร็จสิ้นแลวเทานั้น

สวนที่ 1 หนา 165

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

วิธีการคํานวณการแบงปนผลขาดทุนจากการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพใหแก บสก.
กรณีที่มีผลขาดทุนสําหรับสินทรัพยกลุมที่หนึ่ง บบส. พญาไท จะเปนผูรับผลขาดทุนในอัตรารอยละยี่สิบแรก
และผลขาดทุนในอัตรารอยละยี่สิบถัดไปนั้น บบส. พญาไท และ บสก. จะแบงรับไปในอัตรา 1:1 สวนผลขาดทุนที่เหลือให
บสก. เปนผูรับไปทั้งหมด
กรณีที่มีผลขาดทุนสําหรับสินทรัพยกลุมที่สอง
(ก) ในกรณีราคารับโอนไมมีสวนลด บบส. พญาไทจะเปนผูรับผลขาดทุนในอัตรารอยละสามสิบแรก และ
ผลขาดทุนในอัตรารอยละยี่สิบถัดไปนั้น บบส. พญาไทและ บสก. จะแบงรับไปในอัตรา 1:1 สวนผลขาดทุนที่เหลือให
บสก. เปนผูรับไปทั้งหมด
(ข) ในกรณีราคารับโอนมีสวนลดรอยละหา บบส. พญาไทจะเปนผูรับผลขาดทุนในอัตรารอยละยี่สิบหาแรก
และผลขาดทุนในอัตรารอยละยี่สิบถัดไปนั้น บบส. พญาไทและ บสก. จะแบงรับไปในอัตรา 1:1 สวนผลขาดทุนที่เหลือให
บสก. เปนผูรับไปทั้งหมด
(ค) ในกรณีราคารับโอนมีสวนลดรอยละสิบ บบส. พญาไทจะเปนผูรับผลขาดทุนในอัตรารอยละยี่สิบแรก
และผลขาดทุนในอัตรารอยละยี่สิบถัดไปนั้น บบส. พญาไทและ บสก. จะแบงรับไปในอัตรา 1:1 สวนผลขาดทุนที่เหลือให
บสก. เปนผูรับไปทั้งหมด
(ง) ในกรณีราคารับโอนมีสวนลดรอยละสิบหา บบส. พญาไทจะเปนผูรับผลขาดทุนในอัตรารอยละยี่สิบแรก
และผลขาดทุนในอัตรารอยละยี่สิบถัดไปนั้น บบส. พญาไทและ บสก. จะแบงรับไปในอัตรา 1:1 สวนผลขาดทุนที่เหลือให
บสก. เปนผูรับไปทั้งหมด
วิธีการคํานวณการแบงปนผลกําไรจากการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพใหแก บสก.
กรณีที่มีผลกําไรสําหรับสินทรัพยกลุมที่หนึ่งและกลุมที่สอง ผลกําไรสวนแรกจํานวนไมเกินรอยละยี่สิบของ
ราคาโอนสินทรัพยให บบส. พญาไท และ บสก. แบงกันในอัตรา 1:1 ผลกําไรสวนที่เหลือ บบส. พญาไทจะไดรับทั้งหมด
แตไมเกินสวนตางระหวางมูลคาทางบัญชีและราคาโอนของสินทรัพย ทั้งนี้หากมีผลกําไรสวนที่เหลือเกินกวาสวนตาง
ดังกลาวให บสก. ไปทั้งหมด
การโอนสินทรัพยดอยคุณภาพและการปรับราคาโอน
การโอนขายสินทรัพยดอยคุณภาพใหกับ บสก. ตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2546 จนถึง ณ วันสิ้นป 2548 บบส.
พญาไทไดโอนขายสินทรัพยประเภทเงินลงทุนในลูกหนี้ เงินใหกูยืมและลูกหนี้ทั้งที่มีหลักประกันและประเภทที่ไมมี
หลักประกัน ทรัพยสินรอการขาย และสินทรัพยที่เกี่ยวของใหกับ บสก. ในราคารวมทั้งสิ้น 19,712 ลานบาท โดย บสก.ได
จายชําระราคาโอนสินทรัพยใหแก บบส. พญาไทเปนตั๋วสัญญาใชเงินประเภทเปลี่ยนมือได ทั้งนี้ บบส. พญาไทไดสลักหลัง
ตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวทั้งจํานวนโดยโอนใหกับธนาคารเพื่อชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวที่ บบส. พญาไทมีตอธนาคาร
บบส. พญาไทและ บสก. ไดดําเนินการปรับปรุงราคาโอนและรับคืนลูกหนี้ดอยคุณภาพ และทรัพยสินรอการ
ขายเนื่องจากสาเหตุตาง ๆ จนถึงสิ้นป 2548 เปนจํานวนเงินรวม 1,011 ลานบาท ทั้งนี้บบส. พญาไทไดออกตั๋วสัญญาใช
เงินใหแก บสก. จํานวน 1,011 ลานบาท เพื่อ ชําระการปรับราคาโอนและการรับคืนสินทรัพยดังกลาว ปจจุบัน บบส.
พญาไท รอออกตั๋วสัญญาใชเงินใหกับ บสก. จํานวน 4 ลานบาท ซึ่งเปนผลตางราคาจากการขายทรัพยสินรอการขายในป
2546 ทั้งนี้ บบส. พญาไทไดรับรูดอกเบี้ยจายของตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
เปนจํานวนเงิน 9 ลานบาท และ 17 ลานบาท ตามลําดับ โดยแสดงเปนคาใชจายดอกเบี้ยในงบกําไรขาดทุน
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ในป 2549 บบส. พญาไทและ บสก. มีการจัดทําบันทึกการประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดในการคํานวณคาเสียหาย
ที่ บบส. พญาไทตองชดใชใหกับ บสก. ตามสัญญาซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพ ซึ่งทั้งสองฝายตกลงจะขอใหมีการพิจารณา
ชดใชความเสียหายกันภายในสิ้นปที่หก หรือสิ้นปที่สิบสอง โดยใชวิธีหักกลบลบหนี้กับจํานวนเงินที่ บสก. จะตองชําระ
ตามตั๋วสัญญาใชเงินตามที่ระบุในสัญญาซื้อขาย ลงวันที่ 3 กันยายน 2546
ในป 2552 บบส.พญาไทได รั บแจ ง ข อมู ล การแบ งป น ผลกํา ไรขาดทุ น เบื้ อ งตน จาก บสก. ณ สิ้น สุ ด ป ที่ 6
โดย บบส. พญาไทมีสวนแบงผลกําไรจากการบริหารสินทรัพยที่โอนจํานวน 74 ลานบาท
ประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บบส. พญาไทไดประเมินมูลคาปจจุบันของผลขาดทุนที่คาดวาจะไดรับ
การปนสวนจาก บสก. ณ สิ้นปที่สิบสองจํานวน 3,586 ลานบาท และ 3,390 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งพิจารณาจากรายงานผล
การบริหารสินทรัพยของ บสก. และขอมูลเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของธนาคารในอดีต โดยอัตราคิดลดที่
ใชในการคํานวณหามูลคาปจจุบันของผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตเทากับผลตอบแทนของสินทรัพย หรือตรา
สารทางการเงินที่มีความเสี่ยงเชนเดียวกัน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บบส. พญาไทไดบันทึกประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้นโดยรับรู
เปนดอกเบี้ยจายในงบกําไรขาดทุนจํานวน 196 ลานบาท และ 186 ลานบาท ตามลําดับ

สวนที่ 1 หนา 167

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

11.3.2

ทรัพยสินรอการขาย
ทรัพยสินรอการขายของธนาคาร ประกอบดวย ทรัพยที่ซื้อจากการขายทอดตลาด ทรัพยที่ไดรับจากการตีโอน
ชําระหนี้ และทรัพยที่ยกเลิกการใชงาน สินทรัพยเหลานี้สามารถสรางรายไดใหกับธนาคารทหารไทยไดนอย หรือไม
สามารถสรางรายไดเลย และธนาคารทหารไทยยังตองกันเงินสํารองเผื่อการดอยคาในสวนนี้ดวย โดยธนาคารไดบันทึกการ
ดอยคาทรัพยสินรอการขายตามแผนของธนาคารในการเรงจําหนายทรัพยสินรอการขาย โดยธนาคารไดจําหนายทรัพยสิน
รอการขายในระหวางป 2552 และป 2551 และไดทําการตั้งสํารองสําหรับการดอยคาทรัพยสินรอการขายและทรัพยสินอื่น
ตามที่ไดแสดงตามตารางดังตอไปนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
(ลานบาท)
(ลานบาท)
ยอด ณ ตนงวด ...................................................................
23,579
27,025
(9,527)
(3,446)
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ....................................................
ยอด ณ ปลายงวด................................................................
14,052
23,579
(2,920)
(4,319)
คาเผื่อการดอยคา ................................................................
11,132
19,260
รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ .............................................
วิธีการจัดการเกี่ยวกับทรัพยสินรอการขาย (เฉพาะธนาคาร)
ทรัพยสินรอการขายที่ธนาคารถือครองลดลงอยางตอเนื่องจาก 22,785 ลานบาท หรือเปนจํานวน 4,675 ชิ้น
ณ สิ้นเดือนธันวาคม ป 2551 เปน 13,518 ลานบาท หรือเปนจํานวน 2,479 ชิ้น ณ สิ้นเดือนธันวาคม ป 2551 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 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 เงินลงทุนสุทธิในหลักทรัพยของธนาคาร (ไมรวมเงินลงทุน
ในบริษัทยอยและบริษัทรวม) มีจํานวน 80,591 ลานบาท และ 81,419 ลานบาท ตามลําดับ โดยหลักธนาคารถือตราสารหนี้
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการลงทุน โดยสายงานบริหารเงินซึ่งรับผิดชอบในการบริหารสินทรัพยและหนี้สินของธนาคาร มี
ความรั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารพอร ต ตราสารหนี้ ยกเว น ตราสารหนี้ ที่ ถื อ ไว โ ดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ การค า สายงาน
บริหารธุรกิจตลาดเงินมีความรับผิดชอบในการบริหารตราสารหนี้สวนนอยของธนาคาร ตราสารหนี้สวนใหญที่ธนาคาร
ลงทุนประกอบดวยพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ ธนาคารมีการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนในจํานวนที่
จํากัดและไดทยอยลดการลงทุนลงจนเหลือศูนยเมื่อสิ้นไตรมาส 1 ของป 2552 เพื่อลดความเสี่ยงดานเครดิต ทั้งนี้ ตราสาร
หนี้ที่ธนาคารถือโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการลงทุนแบงออกเปนหลักทรัพยเผื่อขาย หรือหลักทรัพยที่จะถือจนครบกําหนด
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สายงานวาณิชธนกิจของธนาคารมีหนาที่ในการบริหารจัดการการลงทุนในตราสารทุน การลงทุนในตราสารทุน
ของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2552 (ไมรวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม) มีมูลคา
7,285 ลานบาท และ 2,496 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งสวนใหญเปนการลงทุนในตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความ
ตองการของตลาดในตลาดหลักทรัพยฯ หนวยลงทุน และหลักทรัพยที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ การลงทุนใน
หลักทรัพยที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ อาจเปนการลงทุนในโครงการรวมทุนหรือตราสารทุนที่ไดรับมาจาก
การปรับโครงสรางสินทรัพยดอยคุณภาพของการลงทุนในตราสารทุนทั้งหมดของธนาคาร
ตารางดังตอไปนี้แสดงพอรตการลงทุนของธนาคาร ณ วันที่ระบุไว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
2550
(เฉพาะธนาคาร)
ราคาทุน/
ราคาทุน/
ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
ราคา ราคาทุนตัด
ราคา
ราคาทุนตัด
ราคา
จําหนาย
ตลาด
จําหนาย
ตลาด
จําหนาย
ตลาด
(ลานบาท ยกเวนรอยละ)
เงินลงทุนเพื่อคา
1,803
5,003
5,010
4,538
4,539
ตราสารหนี้ .................................... 1,804
79
53
ตราสารทุน ....................................
เงินลงทุนเผื่อขาย
43,516
34,933
35,361
41,158
41,235
ตราสารหนี้ .................................... 43,535
330
248
4,137
2,399
7,647
7,424
ตราสารทุน ....................................
หลักทรัพยที่จะถือจนครบกําหนด
36,053
36,609
36,306
ตราสารหนี้ .................................... 33,342
ตราสารทุน ....................................
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารหนี้ ....................................
3,069
4,129
4,115
ตราสารทุน .................................... 2,166
44
(215)
1,258
หัก คาเผื่อการปรับมูลคา ....................
(2,320)
(2,699)
หัก คาเผื่อการดอยคา .......................... (1,293)
45,567
80,739
42,823
92,640
93,619
รวมเงินลงทุน ................................ 79,928
1,737
2,223
2,223
2,957
2,957
เงินลงทุนในบริษัทยอย/บริษทั รวม .. 1,737
47,304
82,962
45,046
95,597
96,576
รวม................................................ 81,665

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 2551 และ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยตราสารทุนเทากับ
2,270 ลานบาท และ 1,243 ลานบาท ตามลําดับ และสําหรับตราสารหนี้เทากับ 50 ลานบาท ทั้ง 2 ป
ณ สิ้นป 2551 และสิ้นป 2552 ธนาคารมีคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 2,320 ลานบาท และ 2,293
ลานบาท ตามลําดับ
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ตราสารระหวางธนาคารและตลาดเงิน
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีจํานวน 66,615 ลานบาท โดย
ลดลงจํานวน 5,972 ลานบาท หรือรอยละ 8.2 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งเปนผลมาจากการการบริหารสินทรัพยและ
หนี้สินของธนาคาร



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
2552
2551
2550
(หนวย: ลานบาท ยกเวนรอยละ)
สินทรัพยสภาพคลอง.......................................................
167,266
161,274
140,980
เงินใหกูยืม/ เงินฝาก (รอยละ) ..........................................
89.9
94.2
100.1
เงินใหกูยืม/ เงินฝาก (เฉพาะเงินสกุลบาท) (รอยละ)........
87.7
91.9
98.0
สินทรัพยสภาพคลอง/ สินทรัพย (รอยละ).......................
30.9
26.9
22.8
สินทรัพยสภาพคลอง/ เงินฝาก (รอยละ)..........................
41.0
35.8
30.3

สภาพคลอง (เฉพาะธนาคาร)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีสินทรัพยสภาพคลองจํานวน 167,266 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจํานวน
161,274 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยการเพิ่มขึ้นนี้สวนใหญมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายการเงิน
ลงทุน
เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวน 6,413 ลานบาทในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เพิ่มขึ้น 20,166 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนติดลบ 13,753 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
โดยสวนใหญเปนผลจากการลดลงของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินในดานสินทรัพย
เงินฝากของธนาคาร ลดลง รอยละ 9.5 จากจํานวน 450,560 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มาอยูที่จํานวน
407,949 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 สําหรับเงินกูยืมของธนาคาร ลดลง รอยละ 23.7 จากจํานวน 66,342 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มาอยูที่จํานวน 50,647 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยเปนการลดลงในเงินกูยืมระยะสั้น
9,862 ลานบาท และเงินกูยืมระยะยาว 5,832 ลานบาท
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11.5

รายจายฝายทุน (Capital Expenditures)
ในป 2552 รายจายลงทุนของธนาคารแบงเปนประเภทหลักได 4 ประเภท ประเภทแรกไดแกการลงทุนดาน
ชองทางการใหบริการทุกชองทางแกลูกคาเปาหมายของธนาคาร ทั้งในดานการเพิ่มปริมาณเชน การเพิ่มจํานวนสาขา
เครื่อง ATM/ADM รวมถึงชองทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อเขาถึงลูกคาเปาหมายไดดีขึ้น และดานการปรับปรุงคุณภาพของ
ชองทางที่มีอยู เชน การปรับปรุงภาพลักษณของสาขาและเครื่อง ATM การโยกยายสาขาหรือเครื่อง ATM เดิมไปยังทําเล
ที่ตั้งที่เหมาะสมขึ้น หรือการเปลี่ยนโฉม Web Page ของ Internet Banking ของธนาคารเพื่อใหครอบคลุมประเภทบริการ
มากขึ้น รวมถึงใหลูกคาเขาใจและใชงานงายขึ้น ประเภทที่สองคือ การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการทํางานภายใน
ของธนาคาร โดยนําขั้นตอนอัตโนมัติ (Automation) มาใชในจุดที่เหมาะสมเพื่อลดระยะเวลาการใหบริการแกลูกคา
(Service Turnaround Time) และสนับสนุนการออกผลิตภัณฑใหม (New Products/ New Feature) เพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดดีขึ้น ทั้งในดานเงินฝาก (Deposit) และเงินกู (Loan) ประเภทที่สาม คือ การลงทุนในเครื่องมือ (Tool)
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน (Capability) เฉพาะดาน เชน ระบบการจัดการความเสี่ยงประเภทตางๆ และระบบ
การจัดการขอมูลเพื่อรองรับความตองการภายในของแตละสายธุรกิจของธนาคารและเพื่อรองรับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สากลเชน Basel II, IFRS และ IAS39 และประเภทที่สี่ คือ การลงทุนปรับปรุงระบบการทํางานพื้นฐานและอาคารสถานที่
ของธนาคารเพื่อใหรองรับปริมาณการขยายตัวของธุรกิจตามเปาหมายของธนาคาร อาทิ เชน การปรับปรุงระบบความ
ปลอดภัยดานเทคโนโลยี การเพิ่มหนวยความจําของอุปกรณ IT การเปลี่ยนอุปกรณที่มีอายุการใชงานนาน หรือการซอม
บํารุงระบบสาธารณูปโภคตางๆของธนาคารเพื่อใหใชงานไดดีอยูเสมอ
11.6

ความสามารถในการดํารงเงินกองทุน
ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย กําหนดใหธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศ ดํารงเงินกองทุนขั้น
ต่ําทั้งสิ้นเมื่อสิ้นวันหนึ่งๆเปนอัตราสวนกับสินทรัพยเสี่ยงทั้งสิ้นไมต่ํากวารอยละ 8.5 โดยมีเงื่อนไขวาเงินกองทุนชั้นที่ 1
ตองเปนอัตราสวนไมต่ํากวารอยละ 4.25 ของสินทรัพยเสี่ยงทั้งสิ้น เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑการดํารงเงินกองทุน
ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารดํารงเงินกองทุนทั้งสิ้นเทากับ 63,904 ลานบาท
แบงเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 เทากับ 45,905 ลานบาท เงินกองทุนชั้นที่ 2 เทากับ 17,998 ลานบาท ธนาคารดํารงอัตราสวน
เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงตามเกณฑ Basel II เทากับรอยละ 17.3 สูงกวาเกณฑขั้นต่ําของธนาคารแหงประเทศไทย
11.7

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี

คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
ธนาคารและบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแก

ผูสอบบัญชีของธนาคาร ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม 10,000,000 บาท

สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงาน
สอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม 1,108,000 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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ผูสอบบัญชีของธนาคาร ซึ่งจะตองจายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จใน
รอบปบัญชีที่ผานมา มีจํานวนเงินรวม 1,400,000 บาท
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ขอมูลอื่นทีเ่ กีย่ วของ

12.1 การวิจัยและพัฒนา
12.1.1 การวิจัยดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ธนาคารไดมีการพัฒนาการวิจยั อยางตอเนือ่ ง เพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคาทั้งภายในและภายนอก
โดยในป 2551 ธนาคารไดมีการพัฒนาแบบจําลองดานเศรษฐกิจมหภาคและดานอุตสาหกรรมเพือ่ ประเมินภาวะเศรษฐกิจ
และภาวะธุรกิจ อุตสาหกรรม ซึ่งจะเปนขอมูลสนับสนุนในการวางกลยุทธและการดําเนินธุรกิจของธนาคาร อีกทั้งยังมีการ
จําลองเหตุการณความผันผวนดานเศรษฐกิจ และการเงิน ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอธุรกิจของลูกคาและธนาคาร เพือ่
ประเมินผลกระทบดังกลาวตอฐานะทางการเงิน และความเพียงพอของทุนของธนาคารเปนระยะๆ เพื่อนําเสนอตอคณะ
ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของ เพื่อเตรียมแผนและมาตรการในการรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นไดทันการณ
12.1.2 การวิจัยและพัฒนาตลาดรายยอย
ธนาคารมีการติดตามและวิเคราะหภาพรวมของธุรกิจตลาดรายยอยและคูแขงขัน
ทั้งที่เปนธนาคารพาณิชย
และสถาบันการเงินที่มิใชธนาคารพาณิชย และมีการสํารวจพฤติกรรม ความพึงพอใจ และความตองการใชบริการทาง
การเงินของลูกคา ตลอดจนความคิดเห็นของลูกคา ประชาชนทั่วไป และพนักงานสาขาที่มีตอบริการทางการเงิน ทั้งนี้ เพื่อ
เปนขอมูลในการออกแบบผลิตภัณฑและบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในกลุมตาง ๆ
12.1.3 ดานเทคโนโลยี
ธนาคารมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพทางดานเทคโนโลยี
อยูบนพื้นฐานความตองการทางดานธุรกิจ
และลูกคา สถาปตยกรรมในการพัฒนาโปรแกรมธุรกิจ ระบบโครงสรางพืน้ ฐาน ถูกออกแบบใหมีความยืดหยุน คลองตัว
พรอมปรับเปลี่ยนไปตามแผนธุรกิจและสถานการณตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดในปจจุบันและอนาคต การบริหารจัดการขอมูล
ถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะหและกําหนดแนวทางในการบริหารองคกร
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
และตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ธนาคารประสบความสําเร็จในการใชระบบการใหบริการลูกคาของธนาคาร(Core Banking System) ในเดือน
ตุลาคม 2545 และปรับเปลี่ยนระบบงานสาขาเปนเทคโนโลยีใหมในเดือนกรกฎาคม 2546 โดยภายหลังการควบรวมกิจการ
ธนาคารสามารถขยายประสิทธิภาพทางเทคโนโลยีไดอยางมีนัยสําคัญ โดยประสบความสําเร็จในการรวมระบบเทคโนโลยี
ธนาคารไดมีการพัฒนาทางดานไอทีภิบาล (IT
ของธนาคารเขากับธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ และบรรษัทเงินทุนฯ
Governance) การจัดการโครงการ และความมั่นคงปลอดภัยทางดานเทคโนโลยี (IT Security) รวมทั้งมีการใชเทคโนโลยี
การทําขอมูลใหสอดคลองกัน (Synchronization Technology) แบบ real time ระหวางศูนยคอมพิวเตอรหลักที่สํานักงาน
ใหญ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และศูนยคอมพิวเตอรสํารองในสถานที่แยกตางหากจากกัน ในกรุงเทพมหานคร โดย
ศูนยคอมพิวเตอรสํารองนี้ไดกอตั้งขึ้นโดยธนาคารเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจของธนาคาร
กรณีที่เกิดเหตุการณรายแรง หรือการใชงานไมไดของระบบตาง ๆ ที่ศูนยคอมพิวเตอรหลัก
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ตั้งแตป 2549 จนถึงปจจุบัน ธนาคารไดเรงดําเนินการทางดานการวางโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาระบบงาน
และผลิตภัณฑทางดานเงินฝาก/สินเชื่อ และบริการที่หลากหลายออกสูตลาด รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎเกณฑของทางการ
โดยมีโครงการที่สําคัญดังนี้
1.
ดานสถาปตยกรรม และโครงสรางพื้นฐาน

การวางโครงสรางสถาปตยกรรมการพัฒนาโปรแกรมธุรกิจเปนแบบ Service Oriented
Architecture (SOA) ซึ่งเปนสถาปตยกรรมที่เปนระบบเปด รองรับการเชื่อมตอของระบบ
ตาง ๆ ที่มีความซับซอน และดวยคุณสมบัติการนํา Service/Application กลับมาใชใหม ทํา
ใหการพัฒนาโปรแกรมธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมสําหรับการทํา
Business Process Improvement และการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ ที่มีความซับซอน

การวางระบบโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีทางดาน Enterprise Content Management
(ECM) เพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับกระบวนการทางดานธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ
และเปนแบบ End-to-End Process Management และเปนการสนับสนุนโครงการ Branch
Transformation พรอมทั้งรองรับการทํางานแบบ Paperless เพื่อลดคาใชจายในการ
ดําเนินงาน และรักษาสิ่งแวดลอมตามนโยบาย Corporate Social Responsibility
ของธนาคาร

การวางโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยี (IT Infrastructure) เปนแบบ Virtualization เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรใหสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความตองการทาง
ธุรกิจ รวมถึงการใช On-Demand Technology สําหรับระบบ Mainframe

การทํา Server Consolidation โดยใช Blade Technology เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ Server และศูนยคอมพิวเตอร ทําใหสามารถรองรับการขยายตัวของ
ระบบงานที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
รวมทั้งชวยลดความยุง ยากและคาใชจายในการติดตั้ง
ระบบไฟฟาและระบบสื่อสาร รวมถึงประหยัดคาใชจายในการขยายศูนยคอมพิวเตอร

การเปลี่ยนระบบเครือขายสื่อสารระหวางสํานักงานใหญ และ สาขา ศูนยธุรกิจ รวมถึง
ศูนยแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ จาก Leased Line เปน MPLS ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่เพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของธนาคารไดอยางมาก เนือ่ งจากมีเสถียรภาพสูง สามารถ
รองรับ Applications รูปแบบใหม ๆ และมีคาใชจายในการดําเนินการและคาเชาเครือขาย
ลดลงจากเดิมมาก

การปรับปรุงศูนยคอมพิวเตอรสํารองใหครอบคลุมทุกระบบงานของธนาคาร
เพื่อให
สามารถใหบริการธุรกิจไดอยางตอเนื่องเมือ่ เกิดเหตุฉุกเฉิน ตามขอกําหนดของธนาคารแหง
ประเทศไทย

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Network สําหรับเครื่อง ATM นอกสถานที่ โดยเปลี่ยนจาก
Leased Line เปน Mobile Network (GPRS) เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการติดตั้ง ลดขอจํากัด
เรื่องการครอบคลุมของเครือขายของสถานที่ติดตั้ง และมีคาใชจายในการดําเนินการและคา
เชาเครือขายลดลงจากเดิมมาก
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การจัดทําระบบ Enterprise Single Sign-On เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ซึ่งเกิดจาก
การลดเวลาในการเรียกใชโปรแกรมคอมพิวเตอร รวมทั้งขจัดปญหาและเวลาที่ใชในการขอ
Reset Password และ ดาน Risk Management โดยเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
ความเสี่ยง จากการลดความซับซอนยุงยากในการที่พนักงานตองจดจํา User/Password

การจัดทําโครงการ Data Ware House Reengineering เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการและ
ประมวลผลขอมูลเพื่อการบริหาร ใหสามารถรองรับการขยายตัวทางดานธุรกิจของธนาคาร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดานการปรับปรุงกระบวนการทํางานและบริหารจัดการ

การพัฒนา Straight Thru Process สําหรับงานอนุมัติสินเชื่อรายยอย และงาน Advanced
Payroll เพื่อลดความซ้ําซอนในการบันทึกขอมูล ทําใหประหยัดเวลา คาใชจาย และลด
ขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

การจัดทําระบบ Debt Manager ซึ่งเปนระบบติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถ
ในการจัดแบงกลุมตามประเภทการติดตาม พรอมทั้งมีการทํางานรวมกับระบบ Automatic
Dialer เพื่ออํานวยความสะดวก ลดเวลาและภาระของพนักงานในการติดตอกับลูกคา

การจัดทําระบบ KYC/CDD (Know Your Customer/Customer Due Diligence) เพือ่
ประเมินความเสี่ยงของลูกคาตามกฎเกณฑของทางการ ในการปองกันการฟอกเงินและการ
กอการราย

การจัดทําระบบ Business Intelligence ซึ่งเปนการนําเอาเครื่องมือ และโปรแกรม
แอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการ และวิเคราะหขอมูล ซึ่งไดแก ระบบ Datawarehouse
ระบบ Datamart และ ระบบ OLAP ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในหลายมิติ
มาประยุกตใชในการสราง Executive Dashboard และ Customer Segmentation เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการใชขอมูลสารสนเทศที่ทันสมัยในการวิเคราะหขอมูลเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจ การวางแผนสําหรับการบริหารและการดําเนินธุรกิจไดทันตอเหตุการณ

การจัดทําระบบ Behavior Scoring เพื่อใชเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะหขอมูลลูกคา
สําหรับการประเมินความเสี่ยงทางดานเครดิตสําหรับลูกคารายยอย

การจัดทําระบบ Consumer Sales Tools เพื่อเปนเครื่องมือสนับสนุนใหกับพนักงานสาขา
ในการวิเคราะหลูกคา เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ พรอมทั้งเปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการ
บริหารจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ

การติดตั้ง Financial Model เพื่อทําการวิเคราะหทางดานการเงิน และผลการดําเนินธุรกิจใน
แตละมุมมองเพื่อใหสามารถติดตาม และปรับแผนการดําเนินงานไดตามสถานการณ

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ HR ทางดานการวิเคราะห และติดตามผลการปฏิบัติงาน พรอม
ทั้งพัฒนาระบบ HR Self-service เพื่อลดภาระงาน และคาใชจาย โดยเปลี่ยนรูปแบบการ
ทํางานจาก Paper-based เปน Electronic-based
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การจัดทําระบบ ATM Screen Auto Download เพื่อใหการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการ
โฆษณา ประชาสัมพันธบนหนาจอตูเอทีเอ็มเปนไปอยางอัตโนมัติ ทันเวลา และสอดคลอง
กับการดําเนินการทางธุรกิจ

การจัดทําระบบโครงสรางพืน้ ฐานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บขอมูลจราจรในการ
ติดตอกันระหวางธนาคารกับลูกคา และองคกรภายนอก เพื่อใหรองรับ พ.ร.บ.วาดวยการ
กระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และปองกันความเสี่ยงทางดานกฎหมาย และชื่อเสียงของ
ธนาคาร
ทางดานผลิตภัณฑ/บริการ นอกเหนือจากการพัฒนาผลิตภัณฑ/บริการทางดานเงินฝาก และสินเชื่อที่
หลากหลายแลว ธนาคารไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑ/บริการใหม ๆ ออกสูตลาดอยางตอเนื่อง ซึ่งไดแก

การประยุกยใชเทคโนโลยี Imaging Workflow หรือ ระบบ ECM เพิ่มประสิทธิภาพ
ขบวนการธุรกรรมทางดาน Trade Finance เพื่อเพิ่มคุณภาพและความสะดวกรวดเร็วในการ
ใหบริการกับลูกคา

การประยุกตใชเทคโนโลยีทางดาน ID Card Reader เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขบวนการ
ทางดานการเปดบัญชี ใหมีความสะดวกและลดขั้นตอนใหกับลูกคา

การจัดทําบริการ “No Slip” หรือบริการธุรกรรมทางดานการเงินที่เพิ่มความสะดวกให
ลูกคาโดยไมตองเขียนสลิป เพื่อแคบอกความตองการ ฝาก ถอน หรือ โอน พรอมดวยบัตร
ประชาชน หรือสมุดธนาคาร

การจัดทําระบบ Supply Chain Financing เพื่อใหบริการทางดาน Buyer and Supplier
Financing ซึ่งสอดคลองกับทิศทางธุรกิจของธนาคารในการตอบสนองความตองการลูกคา
แบบครบวงจร

การจัดทําระบบ Wealth Management เพื่อใหบริการการเงินแบบพิเศษ สําหรับกลุมลูกคา
VIP และเปนการเพิ่มศักยภาพทางดานผลิตภัณฑและบริการของธนาคาร

การจัดทําระบบ Mobile Banking ที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหมตางจากคูแขงโดยลูกคาไมตอง
เปลี่ยน SIM Card และ เบอรโทรศัพทมือถือ เพื่อตอบสนอง Life Style ใหกับลูกคาในยุคที่
เทคโนโลยีมีบทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ้น

การเพิ่มศักยภาพระบบ Core Banking ใหสามารถใหบริการไดตลอดเวลา (7 X 24 hrs) เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการลูกคาที่มีความตองการในการทําธุรกรรมกับธนาคาร
จากชองทางการใหบริการและชวงเวลาที่แตกตางกัน

การจัดทําระบบสมัคร Internet Banking และ Mobile Banking ทาง Website และทางเครื่อง
ATM เพื่อเพิ่มชองทางและความสะดวกใหกับลูกคา ในการขอใชบริการกับทางธนาคาร

การจัดทําระบบ Cash Management ซึ่งเปนธนาคารอิเล็กทรอนิกสครบวงจรสําหรับลูกคา
ในกลุมธุรกิจขนาดใหญ และลูกคาในกลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในการบริหาร
บัญชีจายเงิน/รับเงิน และธุรกิจตางประเทศ

การจัดทําระบบ Corporate eBanking หรือ “TMB BizDirect” ซึ่งเปนชองทาง
อิเล็กทรอนิกสทางหนึ่งสําหรับลูกคาองคกรธุรกิจในการจัดการและทําธุรกรรมเกี่ยวกับ
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ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับองคกรธุรกิจจากที่เดียว ปจจุบันผลิตภัณฑที่อยูภายใต TMB BizDirect
ประกอบดวย Cash Management และบริการเล็ตเตอรออฟเครดิต
การเชื่อมตอเครือขายบริการเอทีเอ็มกับสถาบันการเงินตางประเทศที่เปนสมาชิกของ China
Union Payment และ Malaysian e-Payment ตามโครงการ Asian e-Payment
การขยายผลิตภัณฑและบริการของบัตรเครดิต
เพื่อสนองความตองการของธุรกิจบัตร
เครดิตที่เพิ่มขึ้นไดแก การออกบัตรเครดิตแพลทตินั่ม การปรับปรุงเครื่องรูดบัตรใหรองรับ
สกุลเงินตาง ๆ ของผูถือบัตร การปรับปรุงบริการบัตรเครดิตน้ํามัน ระบบการใหคะแนน
สะสมที่สามารถกําหนดเงื่อนไขไดหลากหลาย รวมถึงการเพิ่มชองทางการชําระเงินผาน
เคารเตอรเซอรวิส เพื่อเพิ่มความสะดวกใหแกลูกคา
การขยายบริการรับชําระเงินกับบริษัทคูคาและหนวยงานภายนอก ผานเครื่องเอทีเอ็มและ
บริการอินเทอรเน็ต ไดแก การลงทะเบียนและชําระคาเลาเรียนผานทางเครื่องเอทีเอ็ม
(Online Course Booking/ Tuition Payment) การชําระคาโดยสารเครื่องบินผานเครื่อง
เอทีเอ็ม และบริการรับชําระคาภาษีบุคคลผานทางอินเทอรเน็ต (Revenue e-Pay)
การเพิ่มบริการโอนเงินขามธนาคาร ทาง Internet Banking (i-Banking ORFT) เพื่อเพิม่
ชองทางในการทําธุรกรรมใหกับลูกคา
การเพิ่มบริการแจงเตือนการเคลื่อนไหวทางดานบัญชี (SMS Alert for Deposit Account)
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกใหกับลูกคา
การนําอุปกรณ Token มาใชเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบตัวตนลูกคา (Two Factor
Authentication) สําหรับธุรกรรมทางอินเทอรเน็ต รวมทั้งการมีระบบ Anti Phishing
Tracking สําหรับคอยตรวจสอบความความเคลื่อนไหว Website ของผูไมประสงคดีที่
พยายามปลอมแปลง Website ของธนาคาร เพื่อใหลูกคาเกิดความมั่นใจในการทําธุรกรรม
บนอินเทอรเน็ตของธนาคาร
การเพิ่มระบบความปลอดภัยในการใหบริการ Credit Card โดยการจัดทําระบบเขารหัส
ขอมูลในการรับสงขอมูลจากเครื่องรูดบัตรเครดิต (EDC Line Encryption)
การเพิ่มศักยภาพธุรกิจทางดานการเปนตัวแทนซื้อขายผลิตภัณฑ/บริการตาง ๆ เชน กองทุน
รวม ใหกับบริษัทในเครือ และบริษัทคูคาตาง ๆ โดยการจัดทําระบบตัวแทนซื้อขาย
ผลิตภัณฑ (Selling Agent)
การจัดทําระบบนายหนาขายประกันชีวิต (Bancassurance) บริษัท ING Life Insurance
สําหรับชองทางจําหนายผานสาขาธนาคาร เพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจธนาคาร ทางดาน
ผลิตภัณฑและบริการที่หลากหลาย
การจัดทําระบบบริการรับชําระคาสินคา/บริการ ดวยบัตรเครดิตผานรานคาที่ทําธุรกรรมบน
อินเทอรเน็ต (E-Commerce)
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12.1.4

รายจายในการวิจัยและพัฒนาของธนาคารในชวง 3 ปที่ผานมา
ในป 2552 ธนาคารไดมีการพัฒนาดานเทคโนโลยีเพื่อรองรับแนวคิดในการมีลูกคาเปนจุดศูนยกลาง (Customer
Centricity) โดยเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายดังกลาว
ระบบการปฏิบัติงานทั้งดานธุรกิจ
(Business) และดานสนับสนุน (Support) จึงเนนการทํางานในลักษณะ (End-to-End) เพื่อใหลูกคาไดรับบริการรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแตระบบบันทึกขอมูลลูกคาที่มีการเชื่อมตอกับระบบตางๆของธนาคาร ทําใหลดความซ้ําซอนในการ
บันทึกขอมูล มีการตรวจสอบขอมูลที่ถูกตอง และเพิ่มความรวดเร็วในการใหบริการลูกคาแตละราย ระบบการวิเคราะห
ขอมูลตลอดจนระบบสนับสนุนตางๆ เนนการใชมาตรฐานการวิเคราะหและเครื่องมือที่เหมาะสมสําหรับแตละผลิตภัณฑ
รวมถึงการใช Straight-Through Processing เขามาชวยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน นอกจากนี้ยังเนนระบบการ
บริหารจัดการขอมูลในลักษณะ Electronic Content Management และการจัดสงเอกสารในลักษณะ Image Workflow เพื่อ
ลดระยะเวลาและตนทุนในการดําเนินการ
โดยธนาคารมีคาใชจายสําหรับโครงการพัฒนาเทคโนโลยี ดังนี้
สิ้นสุด ณ วันที่

จํานวนโครงการ

31 ธันวาคม 2550

จํานวนเงิน (ลานบาท)

76

เงินลงทุน
777.47

คาใชจาย
69.25

รวม
846.72

31 ธันวาคม 2551

65

307.65

46.82

354.47

31 ธันวาคม 2552

81

562.78

45.22

608.00

12.2

โครงการที่สําคัญ
ธนาคารมีการเตรียมความพรอมและดําเนินการในโครงการสําคัญโดยเรงดําเนินการโครงการตาง ๆ โดยมี
รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
12.2.1 โครงการพัฒนาธนาคาร
ในป 2552 ธนาคารยังคงดําเนินโครงการปรับปรุงธนาคารอยางตอเนื่องโดยมีเปาหมายหลักเพื่อกาวสูการเปน
ธนาคารที่มีมาตรฐานชั้นนําระดับโลก และดวยพื้นฐานความเชื่อที่วาลูกคาเปนจุดศูนยกลางในการดําเนินงานทุกอยางของ
ธนาคาร นํามาสูการริเริ่มโครงการพัฒนาธนาคารที่สําคัญตาง ๆ ดังนี้
1.
โครงการพัฒนาการทํางานของสาขา (Branch Transformation)
เพื่อปรับเปลี่ยนเครือขายสาขาของธนาคารใหเปนศูนยกลางการใหบริการแกลูกคาทุกกลุมเปาหมาย
และเปนชองทางการขายหลักของลูกคารายยอยของธนาคาร โดยเริ่มตั้งแตป 2551 โดยมีการโอนยายลูกคากลุม
ธุรกิจไปยังสายงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME Banking) และสายงานธุรกิจขนาดใหญ (Wholesale
Banking) เพื่อใหลูกคาแตละกลุมไดรับการดูแลและบริการที่เหมาะสมตามความตองการเฉพาะดานตอไป ซึ่งมี
ผลตั้งแตสิ้นไตรมาสที่ 1 ของป 2552
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โครงการพัฒนาชองทางการใหบริการ (Channel Enhancement)
ในป 2552 ไดเนนการปรับปรุงภาพลักษณของเครือขายสาขาและการปรับปรุงการใชงานชองทางอื่น
เพื่อการใหบริการอื่นๆ ของธนาคาร เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดดีขึ้น และในไตรมาสที่ 3 ไดมี
การเปลี่ยนโฉมเว็บไซด www.tmbbank.com และมีการปรับปรุงระบบการทํางานของ Internet Banking เพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดรับความสะดวกและงายตอการใชงาน
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการทํางาน (Process Improvement)
โดยเน น การปรั บ ปรุ ง กระบวนการทํ า งานในรู ป แบบของ End-to-End เพื่ อ ให ร ะยะเวลาในการ
ใหบริการ (Turnaround Time) มีความรวดเร็วขึ้น มีมาตรฐานสูงขึ้น และลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ทํางานใหนอยลง โดยเริ่มในผลิตภัณฑและบริการหลักงของธนาคาร ในป 2552 การลงทุนพัฒนากระบวนการที่
เกี่ยวของกับผลิตภัณฑเงินฝากชวยทําใหขั้นตอนการเปดบัญชีงายขึ้นและใชเวลานอยลง รวมถึงลดขั้นตอนที่
ลูกคาตองกรอกแบบฟอรมตางๆ กอนเริ่มทํารายการ ทําใหคุณภาพการใหบริการของธนาคารดีขึ้นเปนอยางมาก
การพัฒนากระบวนการทํางานของบริการธุรกิจตางประเทศ (Trade Finance) ชวยยกระดับมาตรฐานการบริการ
ของธนาคารใหสูงเทียบเคียงธนาคารชั้นนําได นอกจากนี้ ธนาคารไดเริ่มการพัฒนากระบวนการทํางานดาน
สินเชื่อตั้งแตป 2552 และตอเนื่องถึงป 2553
โครงการพัฒนาการบริหารและจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
เพื่อใหธนาคารสามารถเติบโตอยางยั่งยืนในอนาคต ธนาคารไดปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในหลายดาน อาทิ ระบบการจัดอันดับความเสี่ยงใหมและระบบการจัดชั้นหนี้ให
สอดคลองกับหลักเกณฑมาตรฐานสากล มีการจัดอบรมเกี่ยวกับความเสี่ยงดานสินเชื่อและการประเมินผล
สําหรับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทั้งดานการบริหารความสัมพันธกับลูกคา ดานการวิเคราะหสินเชื่อ และดานการ
อนุมัติสินเชื่อจํานวนเกือบ 1,000 คน ซึ่งโครงการปรับปรุงการบริหารจัดการขอมูลและระบบการบริหารความ
เสี่ยงดานการตลาดไดเริ่มและดําเนินการอยางตอเนื่องถึงป 2553 ตอไป
โครงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล (People)
ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคลซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่มีบทบาทในการผลักดันให
ธนาคารบรรลุเปาหมายธุรกิจที่กําหนดไวมากที่สุด ธนาคารไดดําเนินมาตรการหลายประการอยางมีระบบและ
เปนขั้นตอนเพื่อปรับเปลี่ยนธนาคารใหเปนองคกรที่มีลูกคาเปนศูนยกลางโดยมุงเนนประสิทธิภาพในการทํางาน
เป น หลั ก โดยเริ่ ม จากการปรั บ โครงสร า งองค ก รให เ อื้ อ อํ า นวยต อ การเข า ใจและให บ ริ ก ารลู ก ค า แต ล ะ
กลุมเปาหมายในป 2551 และการโยกยายพนักงานใหมีโอกาสทํางานที่เหมาะสมกับความถนัดของแตละคน การ
กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของแตละตําแหนงงานอยางชัดเจน (Job Description) การกําหนดเปาหมาย
การทํางานประจําป (KPIs) รวมถึงการเริ่มใชระบบการกําหนดผลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน การกําหนด
วัฒนธรรมองคกรใหมภายใตชื่อ TMB Way และมีการประกาศรางวัล TMB Awards ใหกับพนักงานตัวอยาง
สําหรับวัฒนธรรมแตละประเภท นอกจากนี้ ธนาคารไดออกโครงการเกษียณอายุกอนกําหนดโดยสมัครใจ โดย
มีพนักงานที่มีอายุมากกวา 40 ปจํานวนประมาณ 1,100 คนสมัครเขารวมโครงการ ทั้งนี้ธนาคารสามารถบริหาร
และจัดสรรพนักงานในแตละกลุมงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหไมเกิดผลกระทบทางธุรกิจตอธนาคารแต
อยางใด
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12.2.2 โครงการเสริมสรางภาพลักษณ
ธนาคารมุงเนนทําความเขาใจลูกคา ทั้งกลุมรายยอย ธุรกิจเอสเอ็มอี และธุรกิจขนาดใหญ เพื่อมองหาความ
ตองการที่ยังถูกละเลย หรือไมไดรับการตอบสนองที่ดีอยางเพียงพอจากธนาคารอื่นๆ มาสรางสรรคเปนผลิตภัณฑและ
บริการทางการเงินทางเลือกที่แตกตาง ใหลูกคาทุกกลุมสามารถผลักดันเปาหมายที่ตั้งไวใหเปนไปได เพื่อกาวไกลอยางเต็ม
ศั ก ยภาพ ทั้ ง นี้ ธนาคารได จั ด กิ จ กรรมทั้ ง ภายในและภายนอกองค ก ร เพื่ อ สร า งค า นิ ย มที่ ดี ใ นหมู พ นั ก งานเพื่ อ ให มี
ความสัมพันธตอเนื่องไปสูการใหบริการลูกคาที่เปนเลิศ และสงเสริมเปาหมายการเปนองคกรที่มีลูกคาเปนศูนยกลางและ
เป น องค ก รที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง รวมทั้ ง จั ด ทํ า สื่ อ โฆษณาเพื่ อ เสริ ม สร า งภาพลั ก ษณ ข องธนาคารกั บ กลุ ม ลู ก ค า และ
สาธารณชนอยางสรางสรรคเพื่อกระตุนใหเกิดความสนใจและความนิยมในผลิตภัณฑและบริการทางการเงินของธนาคาร
12.2.3 โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีและระบบงาน
ธนาคารไดดําเนินการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขัน สามารถรองรับความตองการของลูกคาและสนับสนุนการใหบริการใหมแกลูกคาอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
มีโครงการหลักๆ ในป 2553 ที่สําคัญดังนี้
1.
การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพขบวนการทางธุรกิจและการใหบริการลูกคา ลดการทํางานที่ซ้ําซอน
พรอมทั้งลดความเสี่ยงและตนทุนจากการดําเนินงาน โดยใชประโยชนจากสถาปตยกรรมและระบบ
โครงสรางทางเทคโนโลยีพื้นฐานหลักที่มีประสิทธิภาพสูงของธนาคาร (ECM, ESB, SOA)
2.
การขยายขอบเขตบริการของระบบ Cash Management เพื่อใหการบริหารจัดการดานการเงินของ
ลูกคาระดับองคกรมีประสิทธิภาพและครบวงจร
3.
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Call Center เพื่อเพิ่มความสามารถในการใหบริการและสนับสนุนการ
ขยายตัวทางธุรกิจของธนาคาร
4.
การจัดทําระบบ End-to-End System Monitoring and System Management เพื่อใหการบริหารจัดการ
ระบบคอมพิวเตอรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนแบบ Proactive
5.
การปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณของศูนยคอมพิวเตอรใหสามารถรองรับการเติบโต
ทางดานธุรกิจของธนาคาร
6.
การเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพทางด า นความปลอดภั ย ของระบบคอมพิ ว เตอร โดยการประยุ ก ต ใ ช Best
Practices เพื่อใหการจัดการความเสี่ยงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
7.
การจัดทําระบบ Loan Origination System (LOS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขบวนการอนุมัติสินเชื่อ ให
เปนอัตโนมัติ รวดเร็วและถูกตองครบถวนสมบูรณ
8.
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Supply Chain เพื่อเพิ่มศักยภาพทางดานผลิตภัณฑ และบริการใหกับ
ลูกคากลุมธุรกิจเอสเอ็มอีและธุรกิจขนาดใหญ
9.
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ KYC ในระดับมาตรฐานสากล โดยสามารถตรวจสอบคัดกรองกลุม
ลูกคาที่มีธุรกรรมการเงินที่เกี่ยวของกับ การฟอกเงินและการกอการรายได
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12.2.4 โครงการพัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ธนาคารมุงใหความสําคัญกับการพัฒนาพนักงาน เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานแสวงหาความรูใหม ๆ โดย
อาศัยการอบรมในหองเรียน การเรียนรูดวยตนเองผานสื่อประเภทตาง ๆ (โดยเฉพาะ E-Learning) และการศึกษาคนควาจาก
ฐานขอมูล Knowledge Base ของธนาคาร โดยในป 2551 ธนาคารมุงเนนการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญในดาน
ผลิตภัณฑของธนาคารและการใหบริการที่มีคุณภาพเพื่อใหพนักงานสามารถเสนอขายผลิตภัณฑและบริการที่หลากหลาย
ใหแกลูกคากลุมเปาหมายได
นอกจากนั้น ในป 2552 ธนาคารจะมุงเนนการพัฒนาทักษะดานการขายและทักษะดานการบริหารจัดการใหกับ
ผูบริหารระดับกลางที่มีศักยภาพเพื่อเตรียมพรอมในการรับภาระหนาที่ความรับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของโครงการ Talent Management และ Succession Plan
ธนาคารไดนํ าระบบการบริห ารผลการปฏิบัติงานและระบบผลตอบแทนที่คํา นึง ถึง ผลการดําเนิ น งานตาม
เปาหมายเปนหลัก (Performance Management) มาใชในการวัดผลการดําเนินงานของผูบริหารระดับสูงนับตั้งแตป 2548
และในป 2549 ธนาคารไดจัดทําแผนแมบทการวัดผลการปฏิบัติงานขึ้น เพื่อที่จะพัฒนาและนําระบบการบริหารการ
ปฏิบัติงานดังกลาวมาใชอยางครอบคลุมทั่วทั้งองคกรตอไปในอนาคต โดยในป 2550 ระบบการวัดผลการปฏิบัติงานตาม
เปาหมายไดเริ่มนํามาใชกับระดับผูบริหารระดับกลางและจะนํามาใชกับผูบริหารในระดับตนตอไป เพื่อใหเกิดการบริหาร
และจัดการบุคลากรอยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด และในป 2551 ธนาคารมุงเนนการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานที่นําไปสูการพัฒนาศักยภาพของพนักงานธนาคารและมีการบริหารระบบผลตอบแทนโดยคํานึงถึงผลการ
ดําเนินงานที่ทําไดตามเปาหมายเปนหลัก ซึ่งในป 2552 ธนาคารจะพัฒนาระบบการประเมินผลงานของพนักงานใหเปน
แบบ Online เพื่อความถูกตอง รวดเร็ว และจะนําไปสูการบริหารระบบผลตอบแทนที่คํานึงถึงผลการปฏิบัติงานเนนผลการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายเปนสําคัญ
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12.3 การจัดอันดับความนาเชื่อถือธนาคารทหารไทย
สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ
ทริส เรทติ้ง
สกุลเงินบาท
ระยะยาว - ตราสารหนี้
- ตราสารหนี้ดอยสิทธิไมมีหลักประกัน
ตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน ที่ไมสะสมดอกเบี้ยจาย และไมชําระ
ดอกเบี้ยในปที่ไมมีผลกําไร เปนเงินกองทุนชั้นที่ 1
แนวโนม
เอสแอนดพี
สกุลเงินตางประเทศ
ระยะยาว - ตราสารหนี้
- ตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน ที่ไมสะสมดอกเบี้ยจาย และไม
ชําระดอกเบี้ยในปที่ไมมีผลกําไร เปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Hybrid Tier 1)
ระยะสั้น - เงินฝาก / ตราสารหนี้
ความแข็งแกรงทางการเงิน
แนวโนม

31 ธันวาคม 2552

31 ธันวาคม 2551

A+
A
BBB+

A+
A
-

Stable

Stable

BB+
B+

BB+
B+

B
D+
Stable

B
D+
Stable

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

Baa3
B1

Baa2
B1

Prime-3
Stable
DStable

Prime-2
Stable
DStable

ฟทช เรทติ้งส
สกุลเงินตางประเทศ
ระยะยาว
ระยะสั้น
หุนกูดอยสิทธิ

BBBF3
BB+

BBBF3
BB+
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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 11 กุมภาพันธ 2553 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
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2552
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
1 นางเสาวนีย กมลบุตร

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

57 - ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)*
-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร**
-

ประสบการณการทํางานยอนหลัง 5 ป
ต.ค.52

- ปจจุบัน - รองปลัดกระทรวงการคลัง

- ประธานกรรมการ

- ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

เม.ย.52

- ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน)

(แตงตั้งเมื่อ 18 ธันวาคม 2552)

- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

พ.ย.51

- ปจจุบัน - กรรมการบริหาร สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

เพื่อนบาน (องคการมหาชน) (สพพ.)
ต.ค.51

- Senior Executive Program (Kellogg-ศศินทร)

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.39)
2547

- The Management Development Program, Wharton School

- ต.ค.51 - กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกิจการสัมพันธ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย

- Director Certification Program และ Role of the

2 พลเอก อนุพงษ เผาจินดา
- กรรมการธนาคาร

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

Compensation Committee สมาคมสงเสริมสถาบัน

2550

- ก.ย. 51 - ที่ปรึกษาดานประสิทธิภาพ 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.50
2548

- ปจจุบัน - ผูบัญชาการทหารบก
- ส.ค. 51 - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไมดา-เมดดาลิสท เอ็นเธอรเทนเมนท
จํากัด (มหาชน)
- ส.ค. 51 - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
- ก.ย.50 - ผูชวยผูบัญชาการทหารบก
- 2549 - แมทัพกองทัพภาคที่ 1
- 2548 - รองแมทัพกองทัพภาคที่ 1

60 - รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
- Director Accreditation Program
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

0.0002

-

2546
2549
2548
2547

เอกสารแนบ 1 หนา 2

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
3 นายฟลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
- กรรมการธนาคาร
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหา กําหนด
คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล

4 นายวิจิตร สุพินิจ
- กรรมการธนาคาร
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

59 - 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)

68 - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เศรษฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- 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 The Role of Chairman Program สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)*
-

-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร**
-

-

เอกสารแนบ 1 หนา 3

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

-

ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
พ.ย.52
2551

2545 - 2548
2542 2548
2542 - 2548
2542 - 2548
2542 - 2548
เม.ย.51 - ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน
2549 - ปจจุบัน
2549 - ปจจุบัน
2548 - ปจจุบัน
2541 - ปจจุบัน
2536 - ปจจุบัน
2533 - ปจจุบัน
2549 - 2550
2548 - 2550
2547 - 2550
2546 - 2550
2546 - 2550
2546 - 2550
2546 - 2550
2546 - 2550
2546 - 2550
2546 - 2549
2546 - 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)
CEO, Global Private Banking and ING Trust, ING Group (Amsterdam)
Board Member, Banque Bruxelles Lambert (Belgium)
Chairman of the Board, ING Switzerland
Chairman of the Board, ING Luxembourg
Director, ING France
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 2552 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
5 นายอวิรุทธ วงศพุทธพิทักษ

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

61 - MBA, New York University, U.S.A.

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)*
-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร**
-

ประสบการณการทํางานยอนหลัง 5 ป
ส.ค.52 - ปจจุบัน

- กรรมการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ จํากัด

- กรรมการธนาคาร

- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2551 - ปจจุบัน

- ประธานกรรมการสรรหา

- Director Certification Program และหลักสูตรบทบาท

2551 - ปจจุบัน

กําหนดคาตอบแทน และ

คณะกรรมการในการกําหนดนโยบายคาตอบแทน

2551 - ปจจุบัน

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

บรรษัทภิบาล

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
(แตงตั้งเมื่อ 29 เมษายน 2552)
-

(มหาชน)
2546 - ปจจุบัน

- กรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด
- กรรมการ บริษัท วังสินทรัพย จํากัด

2538 - ปจจุบัน

- กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด

2546 - ปจจุบัน

(มหาชน)
2538 - ปจจุบัน
2546 -

ก.ค.52

2550 - มิ.ย.52
2549 -

2552

- กรรมการ บริษัท นว 84 จํากัด
- กรรมการบริหาร บริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด
- ประธานกรรมการ บริษัท หินออน จํากัด
- ผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการกองทุน และคณะกรรมการจัดการลงทุน
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

เอกสารแนบ 1 หนา 4

2550 -

2551

- กรรมการ บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)

2548 -

2551

- ผูชวยผูอํานวยการ สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย

2544 -

2551

- ประธานกรรมการ บริษัท ไอทีวัน จํากัด

2546 -

2548

- ผูจัดการใหญ บริษัท ซิเมนตไทยพร็อพเพอรตี้ (2001) จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

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

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

53 - Master of Economics, University of Amsterdam,
Netherlands

7 นายกฤษฎา อุทยานิน
- กรรมการธนาคาร
- ประธานกรรมการสินเชื่อ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหา กําหนด
คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล
(แตงตั้งเมื่อ 21 ธันวาคม 2552)

49 -

8 นายวอน นิเจล ริกเตอร
- กรรมการธนาคาร
- กรรมการบริหาร

54 -

-

-

MSc. (Fiscal Studies), University of Bath, U.K.
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
Executive Program จาก Kellogg School of Management
สหรัฐอเมริกา
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
Director Certification Program, Director Accreditation
Program และ Role of the Compensation Committee
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
BA (Honors) First Class (Business Studies), Southbank,
London, U.K.
Corporate Finance Diploma, London Business School, U.K.
General Management Program Cedep, Insead,
Fontainbleu, France
Management in International Banking Cedep, Insead,
Fountainbleu, France

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)*

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร**

-

-

-

-

-

-

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

-

ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน

-

2548
2545
เม.ย.52
2550
2550
2548
2550
2548
2547
2546

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

-

ก.ย.52 - ปจจุบัน

มิ.ย.52
2540
ก.พ.49
2540

เอกสารแนบ 1 หนา 5

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

Chairman, ING Asia Private Bank Limited (Singapore)
Commissioner, PT ING Securities Indonesia
CEO & Head of Wholesale Banking, Asia, ING Bank N.V. (Singapore)
Director, ING Vysya Bank Ltd. (India)
Chairman of Risk Management Review Committee,
ING Vysya Bank Ltd. (India)
Director, ING Asia Private Bank Limited (Singapore)
Head of Group Credit Risk Management, ING Group (Netherlands)
กรรมการ บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด
ประธานกรรมการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย
ที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจการเงิน (เศรษฐกรผูทรงคุณวุฒิ) กระทรวงการคลัง
กรรมการ ธนาคารสินเอเซีย จํากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษา บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด
รองผูอํานวยการ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
กรรมการ บริษัทเงินทุนสินเอเซีย จํากัด (มหาชน)
ผูอํานวยการ สํานักนโยบายระบบการเงินฯ กระทรวงการคลัง

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

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
9 นายอมร อัศวานันท

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

61 - MBA, Bowling Green State University, Ohio, U.S.A.

- กรรมการธนาคาร

- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- กรรมการบริหาร

- Stanford-NUS Executive Program, Stanford University

- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสินเชื่อ

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)*
-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร**
-

ประสบการณการทํางานยอนหลัง 5 ป
มี.ค.49 - ปจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)
2548 - ปจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด
(มหาชน)

รวมกับ National University of Singapore

2546 - ปจจุบัน - กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร

- Changing Organizational Behavior Program, Wharton

เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

School, University of Pennsylvania, U.S.A.

2546 - ปจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน)

- Director Accreditation Program และ CEO Performance

2546 - ปจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)

Evaluation สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2531 - ปจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด
2546 - มี.ค.49 - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)
2540 - 2548 - กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

10 นายคริสโตเฟอร จอหน คิง
- กรรมการธนาคาร
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหา กําหนด
คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- กรรมการอิสระ
11 นายธารา ธีรธนากร
- กรรมการธนาคาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการอิสระ
(แตงตั้งเมื่อ 29 เมษายน 2552)

65 - Bachelor of Laws (LL.B) (Honors), University of Bristol,

-

-

U.K.

มิ.ย.52 - ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท เซาทอีสตเอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนดแคนนิ่ง จํากัด

- Postgraduate Practical Certificate in Law, University of

มิ.ย.52 - ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท โอเชียนนิคแคนเนอรี่ จํากัด

Singapore

มิ.ย.52

- Director Certification Program

ปจจุบัน

กรรมการ บริษัท เคเอฟฟูดส จํากัด

2548 - ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท ซิงเกอร ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
53 - ปริญญาโท บริหารการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร
- M.S. (Chemical Engineering), Stanford University, U.S.A.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรโครงการพัฒนาผูนําระดับสากล มหาวิทยาลัย
ฮารเวิรด สหรัฐอเมริกา
- Director Accreditation Program
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

มิ.ย.52 - ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท คิงฟชเชอรโฮลดิ้งส จํากัด

2535 - ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท ทิวาธาร จํากัด
-

เอกสารแนบ 1 หนา 6

-

2551 - ปจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนปโตรเลียม (ประเทศไทย) จํากัด
2551 - ปจจุบัน - กรรมการ บริษัทเชฟรอน อิเล็คทริคซิตี้ (ประเทศไทย) จํากัด
2551 - ปจจุบัน - ประธานกรรมการ ดานสํารวจและผลิตปโตรเลียม สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย
2547 - ปจจุบัน - คณะกรรมการอํานวยการ สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย
2550 - ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท เชฟรอน เอ็นเนอรจี ดิเวลลอปเมนท (ประเทศไทย) จํากัด
2550 - ปจจุบัน - กรรมการ มูลนิธิเพื่อสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย
2549 - ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด
2549 - ปจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอน ปตตานี จํากัด
2549 - ปจจุบัน - รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนเอเซียเซาท จํากัด

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2552 (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
2549 - ปจจุบัน - คณะกรรมการสภาที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย
2549 - ปจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนออฟชอร ประเทศไทย จํากัด
2548 - ปจจุบัน - กรรมการ
2549
2548
2548
2548
2541
2548
2547

-

ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน

-

2549 - มิ.ย.52 2547 - 2548 12 นายบุญทักษ หวังเจริญ
- กรรมการธนาคาร
(กรรมการที่เปนผูบริหาร)
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

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

0.0052

University, U.S.A.

-

”

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนบล็อค บี 8/32 (ประเทศไทย) จํากัด
กรรมการ
”
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร เชฟรอนคอรปอเรชั่น สหรัฐอเมริกา
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด
กรรมการ
”
กรรมการ บริษัท บี 8/32 พารทเนอร จํากัด
คณะกรรมการสภาที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
สภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอน นิวเวนเจอร (ประเทศไทย) จํากัด
(เลิกกิจการ)
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูโนแคลไทยแลนด จํากัด
(ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด)

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

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (เคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2542 - 2550 - รองกรรมการผูจัดการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

- Director Accreditation Program
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- กรรมการสินเชื่อ

หมายเหตุ : * รวมการถือครองหุนของคูสมรสและบุตรที่ไมบรรลุนิติภาวะ
** ความสัมพันธทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธทางสายโลหิต ความสัมพันธทางการสมรส และความสัมพันธโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
เอกสารแนบ 1 หนา 7

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมอี ํานาจควบคุม

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมอี ํานาจควบคุม

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2552
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
1 นายบุญทักษ หวังเจริญ
- กรรมการธนาคาร
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสินเชื่อ
- ประธานเจาหนาที่บริหาร

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

53 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนิวยอรค
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (เคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Director Accreditation Program
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)*
-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร**
-

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

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

เอกสารแนบ 1 หนา 8

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมอี ํานาจควบคุม

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหาร ของธนาคารทหารไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

1 นายไซมอน แพทริค แอนดรูวส
- ประธานเจาหนาที่บริหารดานปฏิบัติการ

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

-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร**
-

2 นายบารท เอฟ.เอ็ม. เฮลเลแมนส
- ประธานเจาหนาที่บริหารดานบริหารความเสี่ยง

54 - 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 Opera ' ING DIRECT (Australia)
2551
2548
2546
2542

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

3 นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย
- ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน

46 - Master of Business Administration ,
University of Eastern Michican, U.S.A.

-

-

2552
2539
2534
2532

-

4 นายสยาม ประสิทธิศิริกุล
- ประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม

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

-

-

2551
2550

- ปจจุบัน - ประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ธนาคารทหารไทย
- 2551 - ผูอํานวยการฝาย,บริหารงานผลิตภัณฑสินเชื่อเครือขายธนกิจและฝายบริหารการ
จัดการดานการเงิน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
- 2550 - Senior Vice President, Head of Local Product Management, Standard Chartered
Bank (Thai) Pcl.
- 2549 - Senior Vice President, Head of Supply Chain Finance, Standard Chartered Bank
(Thai) Pcl.

2549
2546

เอกสารแนบ 1 หนา 9

ปจจุบัน
2552
2539
2534

-

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

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมอี ํานาจควบคุม

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม

ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

5 นายปติ ตัณฑเกษม
- ประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจขนาดใหญ

39 - ปริญญาเอก สาขาการบริหารกลยุทธ ภายใตโครงการ
ความรวมมือระหวาง The University Of Nebraska

6 นายมิฮาล ยาน ซูเรค
- ประธานเจาหนาที่บริหารลูกคารายยอย

และมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ The University of North
Carolina at Chapel Hill
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาอุตสาหการ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
38 - Master Of Science
University of Warsaw and Columbia University

-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร**
-

-

-

- 2552
- 2547
- 2541

สัดสวนการ
ถือหุนใน
ธนาคาร (%)*

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
2551
2550

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

- ปจจุบัน - ประธานเจาหนาที่บริหารลูกคารายยอย ธนาคารทหารไทย
- 2552 - Vice President of the Management , ING Bank Slaski
- 2552 - Vice President of the Management , ING Nationale-Nederlanden

7 ดร. จันทรเลขา วิริยะวิทย
- รองกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานการเงิน

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

-

-

2547
2551
2546
2538

-

8 นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานเทคโนโลยี

51 - ปริญญาโท สาขาสถิติประยุกต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

-

-

2547

9 นายพีระ ชินวรรณบุตร
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานตรวจสอบ
10 นายเสถียร ตันธนะสฤษดิ์
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

57 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

-

2551
2543
2547

-

2543
2547

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

49 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร

-

-

เอกสารแนบ 1 หนา 10

ปจจุบัน
2552
2547
2546

-

รองกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานการเงิน ธนาคารทหารไทย
รักษาการแทนประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน ธนาคารทหารไทย
รองกรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารทหารไทย
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารทหารไทย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมอี ํานาจควบคุม

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
เจาหนาที่บริหาร สายงานธุรกิจตลาดเงิน
11 นายสุรเกียรติ วงศวาสิน
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการ

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

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ
ถือหุนใน
ธนาคาร (%)*

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร**

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

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

-

-

-

-

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
2543

- 2547

2551

- ปจจุบัน

2551
2551

- 2552
- 2551

2548

- 2551

2547

- 2548

2543 - 2547
ส.ค. 52 - ปจจุบัน
มิ.ย. 52 - ส.ค 52

เอกสารแนบ 1 หนา 11

2552

- มิ.ย. 52

2549

- 2551

2548
2547
2544

- 2549
- 2548
- 2547

- ผูชวยกรรมการผูจัดการ หัวหนากลุมบริหารธุรกิจตลาดเงิน
ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการ ธนาคารทหารไทย
- ควบคุมดูแลสายงานบริหารสินทรัพย ธนาคารทหารไทย
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานสินเชื่อรายยอย
ธนาคารทหารไทย
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารสินเชื่อ
ธนาคารทหารไทย
- เจาหนาที่บริหาร งานธุรกิจขนาดใหญ 7 สายงานธุรกิจลูกคาขนาดใหญ
และวาณิชธนกิจ ธนาคารทหารไทย
- Managing Director, Head-Institute Banking Group in Commercial Banking
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารความสัมพันธ
ลูกคาธุรกิจทหาร ธนาคารทหารไทย
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารความสัมพันธ
ธุรกิจขนาดใหญ 3 ธนาคารทหารไทย
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารความสัมพันธ
ธุรกิจขนาดใหญ ธนาคารทหารไทย
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานธุรกิจสาขากรุงเทพฯ
ธนาคารทหารไทย
- เจาหนาที่บริหาร กลุมธุรกิจสาขาภาคตะวันออก ธนาคารทหารไทย
- เจาหนาที่บริหาร งานธุรกิจลูกคาขนาดกลางภูมิภาค 2 ธนาคารทหารไทย
- ผูจัดการภาคธุรกิจ สํานักงานภาคธุรกิจอโศก ธนาคารทหารไทย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมอี ํานาจควบคุม

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
13 ม.ล. อยุทธ ไชยันต

- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานบรรษัทภิบาล

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

51 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

สัดสวนการ
ถือหุนใน
ธนาคาร (%)*
-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร**
-

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
1 สค.
2551
2551

University of Bridgeport, USA.
2549
2547
2545

14 นายลือชา ศุกรเสพย
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารชองทางการ
บริการ

53 - ปริญญาตรี สาขาการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

-

-

2551
2549
2548
2547
2544

15 นางสาวอุทุมพร คุณากร
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานสินเชื่อธุรกิจ

54 - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

-

-

2549
2547
2541

16 ดร.เอกพล ณ สงขลา
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานกลยุทธองคกร

39 - ปริญญาเอก Tokyo Institute of Technology

-

-

2549
2549
2540

เอกสารแนบ 1 หนา 12

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

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมอี ํานาจควบคุม

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

17 นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานกฎหมาย

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

18 นายวิชิต จันทะแจง
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
บริหารพนักงานสัมพันธ

58 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สัดสวนการ
ถือหุนใน
ธนาคาร (%)*
-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร**
-

2550

-

2547
2544
2550

-

สายงานทรัพยากรบุคคล
19 นายมารติน อเลน เชอรล
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานสินเชื่อรายยอย

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

-

20 นางสาวอรนุช ตันติเมธ
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารความเสี่ยง
ดานตลาด
21 ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานวิเคราะหความเสี่ยง
และวิจัย
22 นายปพนธ มังคละธนะกุล
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานการตลาดและ
ผลิตภัณฑธุรกิจเอสเอ็มอี

46 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

-

35 - ปริญญาเอก Management, and Policy
Massachusetts Institute of Technology, USA.

-

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง

2548

- ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานกฎหมาย
ธนาคารทหารไทย
- 2550 - ผูอํานวยการอาวุโส ฝายกฎหมาย ธนาคารทหารไทย
- 2547 - Senior Vice President, Legal Dept
- ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริหารพนักงานสัมพันธ สายงานทรัพยากรบุคคล
ธนาคารทหารไทย
- 2549 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานบริหารสินทรัพย ธนาคารทหารไทย

2540

- 2547

2551

- ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานสินเชื่อรายยอย
ธนาคารทหารไทย
- 2551 - First Senior Vice President & Chief Credit Officer, Head of Risk
Management at AIG Consumer Finance Group, Thailand

2547
-

2551
2548

-

2551
2549

39 - ปริญญาโท Finance
Oregon State University, OR, USA

-

-

2551
2547

เอกสารแนบ 1 หนา 13

- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารทหารไทย

- ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารความเสี่ยงดาน
ตลาด ธนาคารทหารไทย
- 2551 - Senior Consultant on Market and Liquidity Risk Management , Wealth
Management Services Ltd. Thailand
- ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานวิเคราะหความเสี่ยงและ
วิจัย ธนาคารทหารไทย
- 2551 - Economist – Policy Development and Review Department, Asia and Pacific
Department at International Monetary Fund, Washington, D.C.
- ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ
ธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารทหารไทย
- 2551 - First Vice President, at Kasikorn Bank Plc

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมอี ํานาจควบคุม

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม

55 - ปริญญาตรี Business Administration
The American University Washington, USA

-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร**
-

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

-

-

- ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารความสัมพันธ
ธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารทหารไทย
2547 - 2551 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร ฝายธุรกิจขนาดใหญ 2
ธนาคารทหารไทย
มิ.ย. 52 - ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารความสัมพันธ
ธุรกิจขนาดใหญ 1 ธนาคารทหารไทย
2551 - มิ.ย. 52 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารความสัมพันธ
ธุรกิจขนาดใหญ ธนาคารทหารไทย
2548 - 2550 - Managing Director at Kasikorn Securities Pcl.

25 นายธวัชชัย เตชะวัฒนวรรณา
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล

44 - ปริญญาโท สาขา Marketing & International Business
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

-

-

2551

26 นางกาญจนา โรจวทัญู
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานสงเสริมการตลาด
ลูกคารายยอย

44 - ปริญญาโท MBA
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

-

27 นายประดิษฐ เลี่ยวศิริกุล
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร ธุรกิจสาขา

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

-

28 นางสาวชง เม ซานดรา ยู
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานผลิตภัณฑธุรกรรม
สินเชื่อ 1

47 - Bachelor of Arts
Scripps College

-

ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
23 นางวัลลภา โปษยานนท
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารความสัมพันธ
ธุรกิจเอสเอ็มอี
24 นายวิกรานต ปวโรจนกิจ
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารความสัมพันธ
ธุรกิจขนาดใหญ 1

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ
ถือหุนใน
ธนาคาร (%)*

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
2551

2551
2549
-

2551
2550
2548

- ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานสงเสริมการตลาดลูกคา
รายยอย ธนาคารทหารไทย
- 2551 - Senior Executive Vice President , MFC Asset Management Pcl.
- 2550 - Customer Marketing director , Unilever Thai Holdings Co.,Ltd

-

2551
2550
2541

- ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารธุรกิจสาขา ธนาคารทหารไทย
- 2551 - Advisor – Corporate Marketing Group at Bank of Ayudhya Pcl.
- 2550 - Value Center General Manager, Standard Chartered Bank (Thai)

-

- 2552
- 2537
- 2535
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- ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล
ธนาคารทหารไทย
- 2551 - ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารฝายธุรกิจขนาดใหญ 6 ธนาคารทหารไทย
- 2551 - ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารฝายสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ 1
ธนาคารทหารไทย

- ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานผลิตภัณฑธุรกรรม
สินเชื่อ 1 ธนาคารทหารไทย
- 2552 - Head of General Lending and De , ING Bank NV
- 2538 - Credit & Marketing Manager , N M Rothschild & Sons (Hong Kong)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมอี ํานาจควบคุม

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
29 นายธีระพงษ นิลวรสกุล
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานวาณิชธนกิจ

30 นายภารไดย ธีระธาดา
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานสื่อสารและภาพลักษณ
องคกร

31 นางสาวชมภูนุช ปฐมพร
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานบริการสวนกลาง

32 นางพัชนี วองศิลปวัฒนา
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานธุรกรรมทางการเงิน

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

40 - ปริญญาโท Management Degree
Kellogg Graduate School of Management,
Northwestern University

37 - ปริญญาตรี Arts
The University of North Carolina at Chapel Hill

46 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

46 - ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สัดสวนการ
ถือหุนใน
ธนาคาร (%)*
-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร**
- 2552

-

-

-
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-

-

-

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง

- 2544
- 2544
- 2535

- ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานวาณิชธนกิจ ธนาคาร
ทหารไทย
- 2551 - Director , Barclays Capital
- 2544 - Senior Associate Director , Deutsche Bank
- 2543 - Assistant Vice President , Merrill Lynch Phatra Securities

- 2534

- 2535

- 2552
- 2549
- 2544
- 2542

- 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

- 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

- 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 Management , ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้ง

- 2539

- 2544

- System Analyst , Esso Standard (Thailand) Company

- Managing Director , Bangkok One

- Finance Manager , Siam Occidental Co.,Ltd

- Senior Product Manager , ธนาคารสแตรดารชารเตอรด (ไทย)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมอี ํานาจควบคุม

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

33 นายจุมพล สายมาลา
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานธนบดีธนกิจ

42 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
University of Lincoln

34 นางสาวอาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานบัญชีบริหาร

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

35 นางอภิรดี ล่ําซํา
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหารสายงานบริหารเงิน
36 นายจรินทร พินธุโสภณ
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารความสัมพันธ
ลูกคาธุรกิจขนาดใหญ 2

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

สัดสวนการ
ถือหุนใน
ธนาคาร (%)*
-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร**
-

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
2552
2543

-

-

2552
2543

41 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
Woodbury University, U.S.A.

-

-

-

2552

-

2535
2552
2552
2551

37 นายอูรชา พงษวัฒนา
- ผูอํานวยการอาวุโส
เจาหนาที่บริหาร สายงานธุรกิจสินเชื่อไมมี
หลักประกัน
38 ม.ล.ศิริวรรณ เกษมสันต
- ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหาร
สายงานกํากับการปฏิบัติงาน

39 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

52 - ปริญญาโท Information Management
University of Lancaster, England

-

-

-

2552

-

2551
2548
2551
2550
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- ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานธนบดีธนกิจ
ธนาคารทหารไทย
- 2552 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด
- ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานบัญชีบริหาร
ธนาคารทหารไทย
- 2552 - Head of Business Finance-consume ,Standard Chartered Bank (Thai)
- ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานบริหารเงิน
ธนาคารทหารไทย
- 2549 - Head of Balance Sheet Management , HSBC Thailand
- ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารความสัมพันธ
ลูกคาธุรกิจขนาดใหญ 2 ธนาคารทหารไทย
- 2552 - ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหาร บริหารความสัมพันธลูกคาธุรกิจขนาดใหญ
3 สายงานบริหารความสัมพันธลูกคาธุรกิจขนาดใหญ ธนาคารทหารไทย
- 2552 - ผูอํานวยการอาวุโส สายงานบริหารความสัมพันธธุรกิจขนาดใหญ ธนาคารทหาร
ไทย
- ปจจุบัน - ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหาร สายงานธุรกิจสินเชื่อไมมี
หลักประกัน ธนาคารทหารไทย
- 2552 - General Manager of Special Project บริษัท ไทยสมารทคารด จํากัด
- 2550 - ผูอํานวยการอาวุโส ฝายสินเชื่อ ธนาคารยูโอบี จํากัด
- ปจจุบัน - ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารสายงานกํากับการปฏิบัติงาน
ธนาคารทหารไทย
- 2551 - Vice President, Thanachart Pcl.

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมอี ํานาจควบคุม

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ
ถือหุนใน
ธนาคาร (%)*

39 นายวิลเลี่ยม เฟโย เอล็กซานเดอร บารอน แวน
เฮมสตรา
- ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหาร
สายงานธุรกิจสินเชื่อมีหลักประกัน

41 - ปริญญาโท Marketing
University of Lancaster, England

-

40 นางสาวนิศา เลาหสมบูรณ
- ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหาร
ฝายงบการเงิน

44 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
Asian Institute of Technology , Thailand
- Director Certification Program รุน 92/2550
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

41 นางสาวศุภมาศ วรนันตกุล
- ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหาร
ฝายการบัญชีทั่วไป (เกษียณอายุ 31 ธ.ค. 52)

60 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

-

42 นางวรลักษณ โชคชัยธรรม
- ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหาร
ฝายบัญชีบริหาร

40 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
University of Rochester, U.S.A.

43 นายคามรัน ราฟ
- ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหาร
พัฒนาระบบวัดผลการดําเนินงาน

33 - Amsterdam Graduate Business School,
Chartered Controller

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร**
-

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
2552
2551

-

2551
2548
2548
2546
2539

- ปจจุบัน - ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหาร ฝายงบการเงิน ธนาคารทหารไทย
- 2551 - ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหาร ฝายงบการเงินและนักลงทุนสัมพันธ
ธนาคารทหารไทย
- 2548 - รองกรรมการผูจัดการ บริษัท โกลเบล็ก แอดไวซอรี
- 2547 - ผูจัดการทั่วไป บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอรวิสเซส
- 2546 - Vice President, Risk Management, IFCT

-

2545

- 31 ธ.ค.52 - ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหาร ฝายการบัญชีทั่วไป ธนาคารทหารไทย

-

-

2551
2547
2544

- ปจจุบัน - ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหาร ฝายบัญชีบริหาร ธนาคารทหารไทย
- 2551 - ผูอํานวยการ เจาหนาที่บริหาร ฝายบัญชีบริหาร ธนาคารทหารไทย
- 2547 - ผูจ ัดการกลุม กลุมบริหารความเสี่ยงดานตลาด
สํานักงานบริหารความเสี่ยงตลาดการเงิน ธนาคารทหารไทย

-

-

2551

- ปจจุบัน - ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหาร พัฒนาระบบวัดผลการดําเนินงาน
ธนาคารทหารไทย
- 2551 - Senior Associate, Capital Management, Acquisition & Divestment Finance,
ING Group
- 2550 - Associate Management Accounting, ING Life Insurance Co Japan

2550
2548

44 นายชาญพิชัย ชินสําราญ
- ผูอํานวยการ เจาหนาที่บริหาร
ฝายสนับสนุนระบบขอมูลการเงิน

46 - ปริญญาโท สาขาสถิติประยุกต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

- ปจจุบัน - ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหาร สายงานธุรกิจสินเชื่อมีหลักประกัน
ธนาคารทหารไทย
- 2552 - ผูอํานวยการอาวุโส ธุรกิจสินเชื่อที่อยูอาศัย สายงานธุรกิจสินเชื่อมี
หลักประกัน

-

เอกสารแนบ 1 หนา 17

-

2551
2550

- ปจจุบัน - ผูอํานวยการ เจาหนาที่บริหาร ฝายสนับสนุนระบบขอมูลการเงิน
- 2551 - ผูอํานวยการ เจาหนาที่บริหาร ฝายบริหารระบบและขอมูลทางการเงิน
ธนาคารทหารไทย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมอี ํานาจควบคุม

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง

45 นางรวมพร นันทวงศ
- ผูอํานวยการ เจาหนาที่บริหาร
ฝายบริหารงบประมาณ

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

56 - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สัดสวนการ
ถือหุนใน
ธนาคาร (%)*

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร**

-

-

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
2546

-

2549
2547
2547

- ปจจุบัน - ผูอํานวยการ เจาหนาที่บริหาร ฝายบริหารงบประมาณ ธนาคารทหารไทย
- ก.ย.49 - ผูอํานวยการ ฝายวางแผนทางการเงินและงบประมาณ ธนาคารทหารไทย
- ส.ค.47 - ผูอ ํานวยการ ฝายนโยบายและวางแผน บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย
- ม.ค.47 - รองผูอํานวยการ ฝายนโยบายและวางแผน บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย
- พ.ค.46 - รองผูอํานวยการ ฝายการบัญชี บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

2546
2545

หมายเหตุ : * รวมการถือครองหุนของคูสมรสและบุตรที่ไมบรรลุนิติภาวะ
** ความสัมพันธทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธทางสายโลหิต ความสัมพันธทางการสมรส และความสัมพันธโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

เอกสารแนบ 1 หนา 18

2549

- Vice President, Financial Database Management, UOB

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมอี ํานาจควบคุม

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ธนาคารไดแตงตั้ง นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย ดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน (Chief Financial Officer) มีผลตั้งแตวันที่ 23 มีนาคม 2552
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
1 นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย
- ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน

อายุ
(ป)
46

คุณวุฒิทางการศึกษา
- MBA, Eastern Michigan University, Ypsilanti,
Michigan, U.S.A.

สัดสวนการ
ความสัมพันธ
ถือหุนใน
ทางครอบครัว
ธนาคาร (%)* ระหวางผูบริหาร**
- มี.ค.2552
- พ.ย.2546
- ม.ค.2546
มิ.ย.2539

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
- ปจจุบัน - ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน ธนาคารทหารไทย
- 2552 - Director & Chief Financial Officer, Standard Chartered Bank (Thai)
- ต.ค.2546 - Head of Business Finance & Business Intelligence Unit, Consumer
Banking at Standard Chartered Bank
- 2545 - Head of Business Finance, Consumer Banking Business at Standard
Chartered Bank

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 2552
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายนามผูบริหารธนาคาร
นายบารท เอฟ.เอ็ม.เฮลเลแมนส
นางสาวอุทุมพร คุณากร
นายวิชิต จันทะแจง
นายสิทธิพงษ นาควัชระ
นายลือชา ศุกรเสพย
นางกาญจนา โรจวทัญู
นายปพนธ มังคละธนะกุล
นายธวัชชัย เตชะวัฒนวรรณา
นายวิกรานต ปวโรจนกจิ
นายเอกพล ณ สงขลา
นายประดิษฐ เลี่ยวศิริกุล
นางสาวนิศา เลาหสมบูรณ
นายสมศักดิ์ ขุนเจริญ
นางสาวสาวิตรี ชัยชวลิต
นายเอกณัติ เกียรตินภาสินธุ

ตําแหนงของผูบริหาร
ประธานเจาหนาที่บริหารดานบริหารความเสี่ยง
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานสินเชื่อธุรกิจ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สํานักกรรมการผูจัดการใหญ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานสินเชื่อรายยอย
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานบริหารชองทางการบริการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานสงเสริมการตลาดลูกคารายยอย
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการตลาดและผลิตภัณฑธุรกิจ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานทรัพยากรบุคคล
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานบริหารความสัมพันธลูกคาธุรกิจขนาดใหญ 1
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานกลยุทธองคกร
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานธุรกิจสาขา
ผูอํานวยการอาวุโส ฝายงบการเงิน
ผูอํานวยการ ฝายดําเนินคดีและบังคับคดี
ผูอํานวยการ ฝายบริหารความสัมพันธลูกคาธุรกิจขนาดใหญ 1
ผูอํานวยการ ฝายบริหารความสัมพันธลูกคาธุรกิจขนาดใหญ 4

เอกสารแนบ 2 หนา 1

บริษัทยอย
1 2
X
Z
W

3

บริษัทรวม
1

2

3

บริษัทที่
เกี่ยวของ
1

L
W
W
Z
W
Z
W
W
W
W
W

W
Y

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
2. กองทุนรวมสยามรีสอรท
3. บริษัทไทยโอริกซลิสซิ่ง จํากัด

1. บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ทีเอ็มบี จํากัด

เอกสารแนบ 2 หนา 2

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย
1. บริษัท บริหารสินทรัพยพญาไท จํากัด
กรรมการของบริษัท มี 3 คน ตามรายชื่อดังตอไปนี้
1. นายบารท เอฟ.เอ็ม. เฮลเลแมนส
2. นายวิชิต จันทะแจง
3. นางอุทุมพร คุณากร
2. บริษัท เดซิกนี ฟอร อีทีเอ คอนแทรคท จํากัด
กรรมการบริษทั มี 3 คน ตามรายชื่อดังตอไปนี้
1. นายธวัชชัย เตชะวัฒนวรรณา
2. นางสาวสาวิตรี ชัยชวลิต
3. นายสมศักดิ์ ขุนเจริญ
3. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทหารไทย จํากัด
กรรมการบริษทั มี 8 คน ตามรายชื่อตอไปนี้
1. นายสมจินต ศรไพศาล
2. นางศิริจันทร พิพิทวิทยากุล
3. นางสาวสมนึก วิวัฒนะ
4. นายเอกพล ณ สงขลา
5. นางสาวนิศา เลาหสมบูรณ
6. นายลือชา ศุกรเสพย
7. นายประดิษฐ เลี่ยวศิริกุล
8. นางกาญจนา โรจวทัญู

เอกสารแนบ 2 หนา 3

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน ประจําป 2552

รายละเอียดแนบ 3 รายงานการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน

รายงานการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน

2552

หนา 1

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน ประจําป 2552

สารบัญ
1. ขอบเขตการบังคับใช

3

2. เงินกองทุน

3

2.1 โครงสรางเงินกองทุน

3

2.2 ความเพียงพอของเงินกองทุน

5

3. ขอมูลที่เกี่ยวของกับการประเมินความเสี่ยงดานตางๆ

8

3.1 ความเสี่ยงดานเครดิต

7

3.2 ความเสี่ยงดานตลาด

25

3.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง

27

3.4 ฐานะที่เกีย่ วของกับตราสารทุนในบัญชีเพือ่ การธนาคาร

28

3.5 ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ

29

3.6 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพือ่ การธนาคารสภาพคลอง

31

3.7 ความเสี่ยงดานกลยุทธ

32

3.8 ความเสี่ยงดานชื่อเสียง

33

หนา 2

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน ประจําป 2552

1. ขอบเขตการบังคับใช
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนประจําป 2552 ธนาคารไดทําการเปดเผยขอมูลเชิง
ปริมาณเฉพาะระดับธนาคารพาณิชย (Solo basis) ซึ่งเปนไปตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
2. เงินกองทุน
2.1 โครงสรางเงินกองทุน
ตารางที่ 1 เงินกองทุนของธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศ
หนวย: ลานบาท

รายการ
1. เงินกองทุนชัน้ ที่ 1
1.1 ทุนชําระแลว
1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
1.3 สวนเกิน (ต่ํากวา) มูลคาหุน (สุทธิ)
1.4 เงินทีไ่ ดรับจากการออกหุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสมเงินปนผล
1.5 ทุนสํารองตามกฎหมาย
1.6 เงินสํารองทีจ่ ัดสรรจากกําไรสุทธิ
1.7 กําไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรร*
1.8 Hybrid Tier 1 สวนที่ธนาคารแหงประเทศไทย อนุญาตใหนับเปน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ได
1.9 อื่นๆ
1.10 รายการหัก
1.10.1 รายการหักเงินกองทุนชั้นที่ 1
1.10.2 สวนที่ใหหักออกจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 อยาง
ละรอยละ 50
1.10.3 สวนที่ใหหักออกจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ที่เกินกวาเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
2. เงินกองทุนชัน้ ที 2
สวนที่ใหหักออกจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 อยางละรอยละ 50
3. เงินกองทุนทัง้ สิ้นตามกฏหมาย
3.1 เงินกองทุนทัง้ สิ้นกอนรายการหัก
3.2 หัก สวนต่ํากวาทุนสุทธิจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารประเภทเผื่อขาย
เงินกองทุนทั้งสิ้น ตอ สินทรัพยเสี่ยง
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอ สินทรัพยเสี่ยง
สินทรัพยเสี่ยง
1 สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk)
2 สินทรัพยเสี่ยงดานตลาด (Market Risk)
3 สินทรัพยเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk)
รวมสินทรัพยเสีย่ งทั้งหมด
* ไมนับรวมกําไรงวดครึ่งปหลังของป 2552

หนา 3

31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2552
2551
45,906
45,986
415,367 415,367
(303,088) (303,088)
19,920
19,920
2,100
2,100
8,717
8,717
(102,868) (103,927)
5,758
6,897
-

-

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

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

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

415,046
7,617
31,055
453,717
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ตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนและไมชําระดอกเบี้ยในปที่ไมมีผลกําไร (Hybrid Tier 1)
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2549 ธนาคารฯไดออกตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนที่ไมสะสม
ดอกเบี้ยจาย และไมชําระดอกเบี้ยในปที่ไมมีผลกําไร เพื่อนับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Hybrid Tier 1) จํานวน
200 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ตราสารดังกลาวเปนประเภทไมมีกําหนดระยะเวลาในการชําระคืน เวนแตเมื่อเลิก
กิจการ แตธนาคารฯมีสิทธิขอไถถอนคืนกอนกําหนดโดยตองไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย
โดยการชําระคืนกอนกําหนดเปนไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
1. หลังจากปที่ 10 เปนตนไปทุกวันที่จายชําระดอกเบี้ย
2. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีในประเทศไทยหรือที่หมูเกาะเคยแมน การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองหรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ดานภาษี ซึ่งมีผลกระทบตอภาระหนี้ตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มี
ลักษณะคลายทุนของธนาคารฯ
3. กรณีที่ธนาคารแหงประเทศไทยเปลี่ยนหลักเกณฑการนับเงินกองทุนและตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มี
ลักษณะคลายทุนของธนาคารฯโดยไมสามารถนับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ไดอีกตอไป
โดยมีอัตราดอกเบี้ย 10 ปแรกเปนอัตราคงที่ รอยละ 7.75 ตอป ชําระทุก 6 เดือนในวันที่ 30 มิถุนายน
และ 30 ธันวาคม ของทุกปในชวง 10 แรก และปที่ 11 เปนตนไป คิดดอกเบี้ยในอัตราลอยตัวที่ USD LIBOR 3
เดือนบวกรอยละ 3.13 ชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในวันที่ 30 มีนาคม 30 มิถุนายน 30 กันยายน และ 30 ธันวาคม ของ
ทุกป
ทั้งนี้ในงวดชําระดอกเบี้ย หากธนาคารฯคาดวา ผลการดําเนินงานในงบการเงินรวม ไมมีกําไรสุทธิ ธนาคารฯไม
มีภาระในการชําระดอกเบี้ยสําหรับงวดดังกลาว และไมผูกพันที่จะตองสะสมยอดไปจายในงวดถัด ๆ ไป
ในระหวางงวด ธนาคารฯไดมีการซื้อคืน Hybrid Tier 1 ขางตนบางสวนจํานวนเงินตนรวม 153 ลาน
เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยธนาคารฯจะตองชําระเงินสําหรับการซื้อคืน Hybrid Tier 1 เปนจํานวน 86 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกา และดอกเบี้ยคางชําระ จํานวน 4 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งธนาคารฯมีกําไรจากการซื้อคืน
Hybrid Tier 1 ดังกลาวเปนจํานวน 2,301 ลานบาท ซึ่งไดบันทึกในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวด ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2552 ธนาคารฯมียอดคงเหลือของ Hybrid Tier 1 ดังกลาวจํานวน 47 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 ธนาคารฯไดออกหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนที่ไมสะสมดอกเบี้ยจาย
และไมชําระดอกเบี้ยในปที่ไมมีผลกําไร เพื่อนับเปนเงินกองทุนชั้นที่1 (Hybrid Tier 1) เพิ่มเติมจํานวน 4,000 ลาน
บาท ตราสารดังกลาวไมมีกําหนดระยะเวลาชําระคืน เวนแตเมื่อเลิกกิจการ ธนาคารฯมีสิทธิขอไถถอนคืนกอน
กําหนดโดยตองไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทยกอน การไถถอนคืนกอนกําหนดเปนไปตามกรณี
ใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
1. ทุกงวดชําระดอกเบี้ยนับจากวันที่หุนกูมีอายุครบ 5 ปเปนตนไป
2. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษี ทําใหธนาคารฯตองรับภาระทางภาษีเพิ่มขึ้น หรือ
ธนาคารฯไมสามารถนําดอกเบี้ยของหุนกูมาใชหักภาษีได
3. กรณีที่ธนาคารฯไมสามารถนับหุนกูเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ไดอีกตอไป
โดยมีอัตราดอกเบี้ย 10 ปแรกคงที่รอยละ 7 ตอป ปที่ 11 เปนตนไป คิดดอกเบี้ยในอัตราลอยตัวที่อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 เดือนประเภทลูกคาทั่วไปของธนาคารฯบวกรอยละ 7 ตอป ชําระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ในวันที่ 30 เมษายน และ 30 ตุลาคมของทุกป
ทั้งนี้ หากธนาคารฯมีผลขาดทุนในรอบบัญชีลาสุดกอนวันกําหนดชําระดอกเบี้ย หรือการชําระดอกเบี้ย
ตามหุนกูในวันกําหนดชําระดอกเบี้ยใดจะทําใหธนาคารฯมีผลขาดทุนในรอบบัญชีลาสุดกอนวันกําหนดชําระ
ดอกเบี้ยนั้น ธนาคารฯไมมีภาระในการชําระดอกเบี้ยสําหรับงวดดังกลาว และไมผูกพันที่จะตองสะสมยอดไปจาย
ในงวดถัด ๆ ไปเวนแตจะไดรับอนุญาตใหชําระดอกเบี้ยจากธนาคารแหงประเทศไทย

หนา 4
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2.2 ความเพียงพอของเงินกองทุน
ณ วันสิ้นงวด เดือนธันวาคม 2552 ธนาคารมีอัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสีย่ งเทากับ รอยละ 17.13
ปรับตัวสูงขึ้นจากระดับรอยละ 12.31 ณ วันสิ้นงวดของป 2551 โดยเปนอัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง
เทากับ รอยละ 13.90 ทั้งนี้อัตราสวนเงินกองทุนทัง้ สิ้นดังกลาวอยูสูงกวาเกณฑขั้นต่ําที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไว
ที่ระดับ รอยละ 8.50
สําหรับการเพิ่มขึ้นของอัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสีย่ งนั้น สาเหตุหลักเปนผลมาจากการลดลงของ
ฐานะความเสีย่ งดานเครดิตซึ่งแสดงถึงยอดเงินกูคงคางที่ลดลง รวมทั้งการนับรวมกําไรสุทธิของงวดครึ่งปแรกของป 2552
ซึ่งคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกองทุนรอยละ 1 และผลกระทบจากการทําธุรกรรมของธนาคารในตลาดเงินอันไดแก 1)
การซื้อคืน Hybrid Tier 1 มูลคา 153 ลานเหรียญสหรัฐ จากจํานวนทั้งหมด 200 ลานเหรียญสหรัฐ ที่เสนอขายใหแกนัก
ลงทุนในป 2549 2) การเสนอขาย Hybrid Tier 1 ภายในประเทศ มูลคาสี่พันลานบาท และ 3) การไถถอนหุนกูดอยสิทธิ
กอนกําหนด และออกเสนอขายใหม โดยนับเปนเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
ปจจุบันธนาคารไดมีการจัดทํากระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP: Internal Capital
Adequacy Assessment Process) โดยรายงานเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินกองทุน และการจัดการบริหารเงินกองทุนที่
เกี่ยวของ ตอผูบริหารและคณะกรรมการของธนาคาร

ตารางที่ 2 วิธีที่ใชในการคํานวณเงินกองทุน
วิธีที่ใชในการคํานวณในแตละความเสี่ยง
ความเสี่ยงดานเครดิต
ความเสี่ยงดานตราสารทุน
ความเสี่ยงดานตลาด
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ

วิธี
SA
SA
SA
BIA

ตารางที่ 3 มูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพย โดยวิธี SA
หนวย: ลานบาท

เงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดานเครดิต
แยกตามประเภทสินทรัพย โดยวิธี SA
1. ลูกหนี้ที่ไมดอ ยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
(MDBs) และองคกรปกครองสวนทองถิน่ องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
(PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกคาภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน องคการปกครองสวนทองถิน่ องคการของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน
และบริษัทหลักทรัพย
1.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี้รายยอย
1.5 สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยูอ าศัย
1.6 สินทรัพยอื่น
2. ลูกหนี้ดอยคุณภาพ

หนา 5

31 ธ.ค.
2552
24,490
125

31 ธ.ค.
2551
31,445
207

1,752

991

13,621

19,203

4,475
1,763
2,754
3,891

5,341
1,924
3,779
3,834
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เงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดานเครดิต
แยกตามประเภทสินทรัพย โดยวิธี SA
3. First-to-default credit derivatives และ Securitisation
รวมมูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําที่ตอ งดํารง
สําหรับความเสีย่ งดานเครดิตทัง้ หมดที่คํานวณโดยวิธี SA

31 ธ.ค.
2552

31 ธ.ค.
2551
-

-

28,381

35,279

ตารางที่ 4 เงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานตลาดสําหรับฐานะในบัญชีเพื่อการคา
หนวย: ลานบาท

เงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดานตลาด (ฐานะในบัญชีเพื่อคา)
รวมมูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานตลาด
(โดยวิธีมาตรฐาน)
*อัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยงขั้นต่ําเทากับรอยละ 8.50

31 ธ.ค.
2552

31 ธ.ค.
2551

658

647

ตารางที่ 5 เงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
หนวย: ลานบาท

เงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดานปฏิบตั กิ าร
รวมมูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานปฏิบตั ิการ
(โดยวิธี Basic Indicator approach)
*อัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยงขั้นต่ําเทากับรอยละ 8.50

หนา 6

31 ธ.ค.
2552
2,667

31 ธ.ค.
2551
2,640
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3. ขอมูลที่เกี่ยวของกับการประเมินความเสี่ยงดานตางๆ ของธนาคารพาณิชย
การบริหารความเสี่ยงเปนพื้นฐานของการดําเนินธุรกิจของธนาคารและเปนหัวใจสําคัญของกลยุทธหลัก
ของธนาคาร ธนาคารมีแนวปฏิบัติที่เปนระเบียบแบบแผนในการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงดาน
ตลาด และความเสี่ยงดานปฏิบัติการ บทนี้ใหรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
และอธิบายวัตถุประสงค แนวนโยบายระดับสูง กระบวนการ เทคนิคในการวัดและการควบคุมความเสี่ยงที่ธนาคาร
ใช นอกจากนี้ ยังนําเสนอบทสรุปและเปดเผยขอมูลของพอรตสินเชื่อและฐานะการเงินของธนาคารดวย
3.1 ความเสี่ยงดานเครดิต
1
ความเสี่ยงดานเครดิตคือความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดความสูญเสียตอธนาคาร อันเปนผลมาจากผูกู และ/หรือ
คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามพันธะทางการเงินหรือเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงไว ความเสี่ยงดานเครดิตยังอาจเกิด
จากคูสัญญาถูกปรับลดอันดับความเสี่ยงดานเครดิต สงผลกระทบตอมูลคายุติธรรมของการลงทุนของธนาคารใน
เครื่องมือการเงินของคูสัญญา
ความเสี่ยงดานเครดิตยังอาจเกิดจากความเสี่ยงของประเทศ (Country risk) ซึ่งเปนถิ่นพํานักของลูกหนี้
ประสบปญหาความยุงยาก เปนเหตุใหมูลคาของสินทรัพยลดลง หรือประเทศนั้นเปนคูสัญญาของธนาคารเอง
ความเสี่ยงดานเครดิตอีกรูปแบบหนึ่งคือความเสี่ยงในการสงมอบสินทรัพยและการชําระหนี้ (settlement risk) ซึ่ง
อาจเกิดขึ้นเนื่องจากธนาคารจายเงินใหคูสัญญา แตไมไดรับการสงมอบสินทรัพยหรือชําระหนี้คืน
ธนาคารมีเปาหมายการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต
เพื่อสรางผลตอบแทนที่ปรับลดความเสี่ยงแลวใน
ระดับสูงสุดแกธนาคาร ดวยการรักษาระดับความเสี่ยงดานเครดิตใหอยูในขอบเขตที่ยอมรับได
3.1.1 กระบวนการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต
จุดมุงหมายสําคัญเชิงกลยุทธของการบริหารความเสี่ยงของธนาคารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
อยางยั่งยืน โดยอาศัยการบูรณาการงานบริหารความเสี่ยงเขาเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมทางธุรกิจและการวางแผน
เชิงกลยุทธ ในชวงไมกี่ปนี้ ธนาคารไดปรับปรุงและยกระดับความสามารถในการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต
อยางตอเนื่อง มีการลงทุนดานบุคลากร ระบบกํากับดูแล กระบวนการ ระบบและเครื่องมือวัดความเสี่ยง ซึ่งรวมทั้ง
การพัฒนากรอบการดํารงเงินกองทุนทางเศรษฐกิจ (Economic Capital Framework) การปรับปรุงกระบวนการ
และเครื่องมือในการวัดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เชน แบบจําลองการจัดอันดับความเสี่ยง (risk rating model)
สําหรับธุรกิจขนาดใหญและธุรกิจเอสเอ็มอี และ Application Scorecard และ Behavior Scorecard สําหรับลูกคา
รายยอยและธุรกิจเอสเอ็มอีขนาดยอม
ธนาคารใหความสําคัญตอการบริหารความเสี่ยงดานเครดิตอยางมีประสิทธิภาพ
เพราะความเสี่ยงดาน
เครดิตมีผลตอความมั่นคงและเสถียรภาพของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารมีความมัน่ ใจวาการบริหารและควบคุมความ
เสี่ยงในการบริหารพอรตสินเชื่อและกระบวนการอนุมัติสินเชื่อเปนไปอยางเหมาะสมรัดกุม นอกจากนี้ ยังมีการ
กําหนดเกณฑและเครื่องมือตางๆ เพื่อติดตามการกระจายความเสี่ยงภายในพอรตสินเชื่อของธนาคาร และเพื่อให
ความมั่นใจวาพอรตนั้นจะกอใหเกิดผลตอบแทนที่ปรับลดความเสี่ยงแลวในอัตราที่กําหนด

หนา 7

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน ประจําป 2552

หลักการสําคัญของการบริหารความเสี่ยงดานเครดิตของธนาคาร มีดังนี้:
 การบริหารพอรตสินเชื่อ (Credit Portfolio Management) ธนาคารกําหนดและติดตาม
สวนประกอบของพอรตสินเชื่อในเชิงกลยุทธและกําหนดวงเงินสินเชื่อ เพื่อจํากัดความเสี่ยงจากการ
กระจุกตัวของสินเชื่อใหอยูในระดับที่ยอมรับได
 การสอบยันและถวงดุลของกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ (Checks and Balances) ธนาคาร
กําหนดกรอบการมอบอํานาจในการพิจารณาสินเชื่อ
เพื่อแยกบทบาทและหนาที่ของหนวยงานที่
นําเสนอสินเชื่อ (โดยปกติจะเปนผูริเริ่มธุรกรรม) ออกจากหนวยงานที่มีอํานาจอนุมัติอยางชัดเจน
เพื่อประกันวาการตัดสินใจดานสินเชื่อทั้งหมดกระทําโดยพนักงานธนาคารที่มีประสบการณและ
ความรูอยางเหมาะสมที่สุด
 การใหสินเชื่ออยางรัดกุมเขมงวด (Sound Credit Granting) การบริหารความเสี่ยงดานเครดิต
ของธนาคารเปนไปตามการวางกรอบ ซึ่งกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่ครอบคลุมทั้งการ
บริหาร การพิจารณา และการวัดความเสี่ยงดานเครดิต สวนขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นไดจัดทําเปน
ลายลักษณอักษร โดยมีรายละเอียดเพียงพอ เพื่อเปนขอควรปฏิบัติสําหรับพนักงานที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการใหสินเชื่อ
 มาตรฐานความเปนมืออาชีพ (Standard for Professionalism) ธนาคารมีความมัน่ ใจวา
พนักงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการใหสินเชื่อสามารถปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวของ กฎหมายและ
กฎระเบียบขอบังคับตางๆ ตลอดจนหลักจรรยาบรรณของธนาคารไดอยางเหมาะสม
 การตรวจติดตามและควบคุมความเสี่ยง (Monitoring and Control) ธนาคารไดกําหนด
มาตรฐานของรายงานตางๆ ที่เหมาะสม เพื่อใชในการตรวจติดตามและดูแลใหการบริหารพอรต
สินเชื่อของธนาคารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3.1.2 โครงสรางและผังองคกรของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต
คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงเปน
คณะกรรมการที่พิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับความเสี่ยงดานเครดิตทั้งหมด
ในขณะที่คณะกรรมการสินเชื่อ
คณะพิจารณาสินเชื่อ คณะพิจารณาสินเชื่อเพื่อธุรกิจ คณะพิจารณาสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายยอย คณะพัฒนา
สินทรัพยธุรกิจ และคณะพัฒนาสินทรัพยรายยอย เปนผูตัดสินใจดานธุรกรรมสินเชื่อ คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการธนาคารใหทําหนาที่ทบทวน และกํากับควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยง
ทุกดานทั่วทั้งองคกร และไดรับมอบอํานาจใหอนุมัติกลยุทธ นโยบาย กรอบ และมาตรฐานของการบริหารความ
เสี่ยงในภาพรวมของธนาคาร รวมทั้งใหความเห็นชอบระดับความเสี่ยงรวมที่ยอมรับได (Risk tolerance level)
และระดับการกระจุกตัวของความเสี่ยง (Risk concentration level) ในขณะที่หนวยธุรกิจจะตองเปนผูรับผิดชอบ
หลักในการบริหารความเสี่ยงพอรตสินเชื่อที่หนวยงานของตนรับผิดชอบ
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หนวยงานที่มีบทบาทในการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดอยูภายใตการควบคุมดูแลของประธานเจาหนาที่
บริหารดานบริหารความเสี่ยง (Chief Risk Officer) ซึ่งมีหนวยงานขึ้นตรงหลายหนวย แตละหนวยจะรับผิดชอบ
บริหารความเสี่ยงเฉพาะดาน สายงานวิเคราะหความเสี่ยงและวิจัยมีหนาที่รับผิดชอบการกําหนดนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งธนาคาร และรับผิดชอบการวัดและบริหารความเสี่ยงดานเครดิตที่
เกิ ด ขึ้ น สายงานวิ เ คราะห ค วามเสี่ ย งและวิ จั ย ยั ง สนั บ สนุ น การพั ฒ นาแบบจํ า ลองความเสี่ ย งเครดิ ต รวมทั้ ง
ตรวจสอบความถูกตองของตัวแบบ สงเสริมการพัฒนากรอบการทดสอบภาวะวิกฤติและการนําไปใช (Stress
testing) การพยากรณและวิเคราะหสภาวะเศรษฐกิจมหภาคและตัวชี้วัด การจัดอันดับความเสี่ยงภายในของ
ภาคอุตสาหกรรม (Internal industry ratings) การทบทวนผลการดําเนินงานและการบริหารความเสี่ยงสําหรับกลุม
ลูกหนี้ที่ถูกจัดวามีความเสี่ยงสูงทั้งกระบวนการ (end-to-end process) นอกจากนี้ ยังรับหนาที่เปนหนวยสอบ
ทานสินเชื่ออิสระของธนาคารดวย สวนในระดับธุรกรรม สายงานสินเชื่อธุรกิจและสายงานสินเชื่อรายยอยจะจัดทํา
มาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ คูมือสินเชื่อ และชุดเครื่องมือที่ถือปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งธนาคาร
และดําเนินการพิจารณาสินเชื่อ ติดตาม และแกไขปญหาสินเชื่อ (รวมทั้งการปรับโครงสรางหนี้และการประนอม
หนี้)
3.1.3 ขอบเขตและลักษณะของระบบการวัดและการรายงานความเสี่ยงดานเครดิต
การวัดความเสี่ยงดานเครดิตมีบทบาทสําคัญตอการตัดสินใจบริหารพอรตสินเชื่อของธนาคาร โดยใหผล
การประเมินความเสี่ยงเครดิตในเชิงปริมาณที่ถูกตองใกลเคียงมากที่สุด ตั้งแตในระดับลูกคาแตละรายไปจนกระทั่ง
ถึงระดับพอรตสินเชื่อทั้งหมด
ปจจุบัน ธนาคารอาศัยคาความนาจะเปนในการผิดนัดชําระหนี้ (Probability of Default: PD) คาความ
สูญเสียที่เกิดขึ้นจากการผิดนัดชําระหนี้ (Loss Given Default: LGD) และยอดหนี้คงคางที่ผิดนัดชําระหนี้
(Exposure at Default: EAD) ในการคํานวนเงินกองทุนทางเศรษฐกิจ (economic capital) และเงินกันสํารอง
สําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแตยังไมมีการรับรู (IBNR) และใชในการตรวจติดตามความเปลี่ยนแปลงของพอรต
สินเชื่อ
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ธนาคารไดคาความสูญเสียของการผิดนัดชําระหนี้ (Loss Given Default: LGD) จากการประเมินของ
พนักงานที่มีความชํานาญ ประกอบกับการประเมินคาทางสถิติ ซึ่งอาศัยขอมูลความสูญเสียในอดีตเปนฐาน
ปจจุบัน ธนาคารยังมีฐานขอมูลความสูญเสียที่ไมครอบคลุมเพียงพอ ตามปกติจะใชขอมูลยอนหลัง 5 ปเปนเกณฑ
อยางไรก็ตาม คา LDG ที่ไดจากการประเมินของบุคลากรผูชํานาญการยังเขมงวดยิ่งกวาคาความสูญเสียที่เกิดขึ้น
จริง (actual loss) ในชวง 3 ปที่มีขอมูลยอนหลัง
ธนาคารติดตามความเสี่ยงของลูกหนี้และผลประกอบการของพอรตสินเชื่ออยางสม่ําเสมอ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงจะพิจารณาระบบเตือนความเสี่ยงดานเครดิต (Credit dashboard) เปนประจําทุกเดือน ระบบนี้
ใหขอมูลเกี่ยวกับฐานะความเสี่ยงดานเครดิต ผลประกอบการของพอรตสินเชื่อ การกระจุกตัวของสินเชื่อ การ
กระจายอันดับความเสี่ยงดานเครดิต และเงินกองทุนตามกฎหมายและเงินกองทุนทางเศรษฐกิจ
3.1.4 นโยบายประกันและ/หรือ ปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตและกระบวนการสําหรับติดตาม
ประสิทธิภาพของมาตรการปรับลดความเสี่ยง
กระบวนการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต เปนสวนหนึ่งของนโยบายหลักดานความเสี่ยงเครดิต การปรับ
ลดความเสี่ยงดานเครดิตของธนาคารอาศัยวิธีการที่อิงกับขอบังคับของธนาคารแหงประเทศไทยตามหลักเกณฑ
Basel II โดยหลักการแลว ธนาคารจะปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตดวยหลักประกันทางการเงินและการค้ําประกัน
โดยใชน้ําหนักความเสี่ยงของหลักประกันแทนน้ําหนักความเสี่ยงของลูกหนี้
ธนาคารไดนําขั้นตอนที่ถูกตองรัดกุมมาปฏิบัติสําหรับการขายหลักประกันทางการเงินเมื่อลูกคาผิดนัดชําระ
หนี้ เพื่อใหมั่นใจวาธนาคารมีสิทธิตามกฎหมายที่จะสามารถขายหลักประกันไดโดยเร็ว
ธนาคารยังกําหนดระเบียบปฏิบัติไวอยางละเอียดสําหรับการบริหารและการตีคาหลักประกัน ทั้งนี้ ไดจัดทํา
เอกสารระบุเงื่อนไขและแนวทางการตีคาหลักประกันประเภทที่สําคัญ ตามหลักเกณฑ Basel II
ธนาคารรับความเสี่ยงดานเครดิตอยางมีขอมูลถองแทและมีระเบียบแบบแผน
ธนาคารจึงประเมินความ
นาเชื่อถือของลูกคา คูคา และการลงทุน เพื่อพิจารณาความสามารถในการชําระหนี้อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ใน
ระหวางขั้นตอนการประเมินเพื่อทําสัญญาขอสินเชื่อใหม ขอเปดวงเงินกู หรือลงทุนใหม หรือทบทวนสัญญากูฉบับ
เดิมและสัญญาการลงทุนที่มีอยูแลว
ธนาคารจะกําหนดจํานวนและประเภทของหลักประกันที่ลูกคาตองวางกับ
ธนาคารหากจําเปนและเหมาะสม โดยทั่วไป ยิ่งลูกคาหรือคูสัญญามีความเปนไปไดที่จะผิดนัดชําระหนี้ (PD)
ลูกคาหรือคูสัญญานั้นยิ่งจําเปนตองจัดหาหลักประกันมากขึ้น ในการทําธุรกรรมกับคูสัญญา ธนาคารจะทําความ
ตกลงทางกฎหมายหลายรูปแบบ ซึ่งธนาคารและ/หรือคูสัญญาอาจตองวางหลักประกันใหอีกฝายหนึ่ง เพื่อ
คุมครองฐานะของตนเองจากความผันผวนในตลาด กฎหมายที่บังคับใชในประเทศตางๆ ยอมมีผลตอประเภทและ
จํานวนหลักประกันที่ธนาคารเรียกจากคูสัญญา หรือตองวางเปนหลักประกัน นอกจากนี้ ธนาคารยังทําสัญญาซื้อ/
ขายประกันความเสี่ยงเครดิต (Credit Default Swaps) และตราสารอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน เพื่อลดความเสี่ยงดาน
เครดิตจากผูกูหรือพอรตใดพอรตหนึ่ง ประเภทของหลักประกันจึงถูกกําหนดโดยโครงสรางของเงินกูหรือฐานะ
นั้นๆ
การจัดตั้งบริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ ทําใหธนาคารสามารถวิเคราะหความเสี่ยงดานเครดิตและความเสี่ยง
ของคูสัญญาไดดียิ่งขึ้น เนื่องจากธนาคารมีขอมูลดานเครดิตของลูกคาปจจุบันและผูที่มีศักยภาพที่จะเปนลูกคา
ของธนาคารในอนาคต
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3.1.5 แนวทางปฏิบัติเพื่อกําหนดเพดานควบคุมความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของพอรตสินเชื่อเปนสวนสําคัญของการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต ธนาคาร
มุงหมายจะปองกันไมใหพอรตมีความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อแกภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง
มากเกินไป โดยไดกําหนดเกณฑการกระจายความเสี่ยงของภาคธุรกิจและวงเงินสินเชื่อสูงสุดตามรายประเทศ
เพื่อบริหารฐานะความเสี่ยงในปจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตใหอยูภายในขอบเขตที่ยอมรับได ทั้งนี้ เพื่อดูแล
การกระจายพอรตสินเชื่อใหเหมาะสมและหลีกเลี่ยงการกระจุกตัวของสินเชื่อในภาคธุรกิจแตละกลุมหรือประเทศ
คูสัญญาแตละประเทศ นอกจากนี้ ธนาคารยังไดกําหนดวงเงินสินเชื่อสูงสุดตอกลุมลูกคา (Single Exposure Limit)
ตามระดับความเสี่ยง เพื่อบริหารความเสี่ยงสูงสุดสําหรับลูกหนี้แตละรายและเงินใหสินเชื่อ
3.1.6 บทบาทและความรับผิดชอบของผูตรวจสอบภายในที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงดานเครดิต
ธนาคารไดจัดตั้งสายงานตรวจสอบเปนหนวยงานอิสระ
เพื่อประเมินและแนะนําแนวทางปรับปรุง
กระบวนการบริหาร การควบคุม และการกํากับดูแลความเสี่ยงใหเพียงพอและมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองคกร ผู
ตรวจสอบจะทบทวนเพื่อใหความมั่นใจวาแตละหนวยที่เกี่ยวของสามารถปฏิบัติหนาที่ไดตรงตามนโยบายบริหาร
ความเสี่ยงดานเครดิตที่ธนาคารกําหนดและถูกตองตามหลักเกณฑของทางการ
นอกจากสายงานตรวจสอบแลว ธนาคารจัดตั้งฝายงานสอบทานคุณภาพสินเชื่อ แยกเปนอิสระจาก
กระบวนการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อ เพื่อใหทําหนาที่สอดสองดูแลแนวโนมการดอยลงของคุณภาพสินเชื่ออยาง
ตอเนื่อง หนวยสอบทานคุณภาพสินเชื่ออิสระมุงเนนที่จะระบุหาสัญญาณของ
การเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพของพอรตสินเชื่อและใหขอมูลเชิงลึกแกผูบริหารระดับสูงเกี่ยวกับคุณภาพ
ของพอรตสินเชื่อ จุดออนดอยของนโยบาย กระบวนการ และระเบียบปฏิบัติ พรอมทั้งใหคําแนะนําในดานการ
แกไขหรือการปองกันปญหา การเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงนโยบายสินเชื่อ กระบวนการและวิธีปฏิบัตจิ ะนํามา
เสนอเปนบทเรียนใหแกผูที่เกี่ยวของดวย
3.1.7 ขอมูลความเสี่ยงดานเครดิต
3.1.7.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงดานเครดิต
ธนาคารไดกําหนดนโยบายความเสี่ยงดานเครดิตไวอยางชัดเจนภายใตการวางกรอบและแนวทาง
ปฏิบัติสําหรับการใหสินเชื่อ สินเชื่อที่ธนาคารใหการสนับสนุนจะตองไมเปนกิจการที่ผิดกฎหมาย ไมขัดตอ
ศีลธรรมจรรยาบรรณ
หรืออาจมีผลกระทบตอชื่อเสียงของธนาคารตามที่คณะกรรมการธนาคารระบุไว
นโยบายดังกลาวครอบคลุมถึง
1. การกําหนดนโยบายและคุณสมบัติของลูกหนี้ตามระดับความเสี่ยง โดยแบงเปนลูกหนี้กลุมที่
ธนาคารไมสนับสนุนสินเชื่อ
กลุมที่หลีกเลี่ยงการใหสินเชื่อ
และกลุม สินเชื่อที่ตองพึง
ระมัดระวัง เพื่อใชเปนหลักเกณฑในการปฏิบัติงาน
2. การบริหารความเสี่ยงของพอรตสินเชื่อ
ไมใหมีการกระจุกตัวของการใหสินเชื่อแก
ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง หรือลูกหนี้กลุมใดกลุมหนึ่ง ทั้งนี้ กําหนดให
กระบวนการอนุมัติสินเชื่อมีการถวงดุลระหวางหนวยงานบริหารความสัมพันธลูกคาธุรกิจ ซึ่ง
รับผิดชอบกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ หนวยงานวิเคราะหความเสี่ยงของสินเชื่อ และผูมี
อํานาจอนุมัติออกจากกันอยางชัดเจน
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3. มีการกําหนดกระบวนการทํางานและวิธีปฏิบัติของการวิเคราะหสินเชื่อ
เพื่อใหเจาหนาที่
ทราบถึงแนวปฏิบัติในการพิจารณาคัดเลือกลูกคา การวิเคราะหความสามารถในการชําระหนี้
การวิเคราะหความเสี่ยง การพิจารณาหลักประกัน และการกําหนดเงื่อนไขทางการเงิน เพื่อ
ลดความเสี่ยงของธนาคาร
ทางดานพอรตสินเชื่อรายยอยนั้น ประกอบดวยสินเชื่อบุคคลเพื่อการอุปโภคบริโภค และสินเชื่อ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือไมโครเอสเอ็มอี ซึ่งปจจุบันบริหารจัดการบนพื้นฐานของผลิตภัณฑ
เปนหลัก ขอบเขตของนโยบาย และเงื่อนไขของผลิตภัณฑจะถูกกําหนดใหเปนมาตรฐาน เพื่อที่จะทําให
การปลอยสินเชื่อ การบริหารจัดการ และการเรียกชําระหนี้ มีความนาเชือ่ ถือและมีประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนั้น ยังไดมีการนํา Scorecards และเครื่องมือที่ใชในการจัดระดับความเสี่ยงดานเครดิต (Credit
risk rating tools) มาใชรวมกันอยางเหมาะสม
กระบวนการสําคัญที่ใชในการบริหารจัดการผลิตภัณฑสินเชื่อบุคคลเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่ง
ไดรับการพัฒนาเพื่อใชกับผลิตภัณฑสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม/ ไมโครเอสเอ็มอี ประกอบดวย
การประเมินการระบุความเสี่ยง
การอนุมัติผลิตภัณฑหรือการใหบริการใหมของธนาคาร (Product or Service Approval
Proposal: PSAP) ระบุถึงตลาดเปาหมาย ระยะเวลาและเงื่อนไข ขอมูลผลิตภัณฑ เกณฑการ
พิจารณา การบริหารบัญชี สัญญาณเตือนลวงหนา การตรวจติดตามหลักประกัน การจัดเตรียม
แนวทางแกไข กลยุทธการเรียกชําระหนี้ การตัดจําหนายบัญชีทรัพยสิน (write-off) และการรับรู
ความสูญเสียที่ตองมีการกันสํารอง
การวัดความเสี่ยง
มีการนํา Scorecards และเครื่องมือที่ใชในการจัดระดับความเสี่ยงดานเครดิต (Credit risk rating
tools) มาใชรวมกันอยางเหมาะสม (ในป 2552 ธนาคารมีการปรับปรุงเครื่องมือใหครอบคลุมและ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น)
การติดตามและควบคุมความเสี่ยง
 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดโดยรวม (Risk Appetite Statements) กําหนดขอบเขตของ
ผลิตภัณฑโดยเฉพาะและระบุความเสี่ยงของผลิตภัณฑที่สูงขึ้นภายใตขอบเขตที่กําหนดไว
และระบุขอบเขตที่ยอมรับไดของคาความนาจะเปนในการผิดนัดชําระหนี้ (Probability of
Default) ยอดหนี้คงคาง (Exposure at Default) และคาความสูญเสียจากการผิดนัดชําระหนี้
(Loss Given Default)
 ใหใชการรายงานตามระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารในการติดตาม ควบคุม และ
บริหารพอรตสินเชื่อ
3.1.7.2 การจัดชั้นลูกหนี้และการกันสํารอง
ธนาคารจัดชั้นลูกหนี้โดยพิจารณาจากสถานภาพในอดีตและการจัดชั้นลูกหนี้เชิงคุณภาพ โดย
อาศัยผลประกอบการที่ผานมาและผลประกอบการในอนาคต สภาพคลอง และประวัติการชําระหนี้เปน
พื้นฐานในการพิจารณา
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ธนาคารไดตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งกําหนดให
ธนาคารพาณิชยแบงแยกสินทรัพยในพอรตสินเชื่อออกเปน 6 ระดับ โดยมีอัตราสวนรอยละของการกัน
สํารองแตกตางกันตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารยังไดกันสํารองสวนเกินเพิ่มเติมสําหรับ
สินทรัพยจัดชั้นปกติ และสินทรัพยจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ เพื่อรองรับความสูญเสียที่เปนผลสืบเนื่องจาก
เหตุการณความเสี่ยงในอนาคตหรือผลขาดทุนที่เกิดขึ้นแตยังไมไดรับรู (IBNR) โดยอาศัยคาความนาจะ
เปนจากการผิดนัดชําระหนี้ (probability of default) ที่คิดจากระดับความเสี่ยง และยอดหนี้คงคาง
(exposure at default) ที่คิดจากประเภทของเงินกูหรือประเภทของลูกหนี้ในการคํานวน
ธนาคารจะดูแลใหความมั่นใจวาจะมีการกันสํารองตามเกณฑหรือสูงกวาเกณฑขั้นต่ําที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนดเสมอ
ตารางที่ 6 มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและรายการนอกงบดุลที่สําคัญกอนพิจารณาผลการปรับลด
ความเสี่ยงดานเครดิต
หนวย: ลานบาท

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 พันไวแลว
(Undrawn committed line)

ยอดคงคาง
เฉลี่ยระหวาง
งวด
507,528
421,859
77,542
8,125
341,450

31 ธ.ค.
2552

31 ธ.ค.
2551

483,050
396,973
78,661
7,415
347,768

532,007
446,747
76,424
8,836
335,131

26,206
294,419

18,725
312,268

33,687
276,571

20,824

16,775

24,874

1/ รวมดอกเบี้ยคางรับ และสุทธิหลังหักรายไดรอการตัดบัญชี คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ และรวมเงินให
สินเชื่อสุทธิของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินดวย
2/ ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ และสุทธิหลังหักคาเผื่อการปรับมูลคาของหลักทรัพย และคาเผื่อการดอยคาของหลักทรัพย
3/ กอนคูณคาแปลงสภาพ
4/ รวมถึงอนุพนั ธที่เกีย่ วของกับตราสารทุนดวย

หนา 13

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน ประจําป 2552

ตารางที่ 7 มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและรายการนอกงบดุลที่สําคัญกอนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต จําแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้
31 ธ.ค. 2552
หนวย: ลานบาท
สินทรัพยในงบดุล
ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้
ประเทศไทย
กลุมเอเชียแปซิฟค ไมรวมประเทศไทย
กลุมอเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา
กลุมแอฟริกาและตะวันออกกลาง
กลุมยุโรป
รวม

รวม
476,157
4,203
2,507
182
483,050

เงินใหสินเชื่อ
รวมสุทธิ 1/
393,992
2,974
0.2
6
396,973

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้สุทธิ
2/

78,661
78,661

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

รวม
333,361
8,671
1,189
4,547
347,768

การรับอาวัลตั๋วเงินการ
ค้ําประกันและเล็ตเตอร
ออฟเครดิต
18,653
72
18,725

3/

สัญญาอนุพันธ
นอกตลาด
293,762
12,769
1,189
4,547
312,268

วงเงินที่ยังมิไดเบิกใชซึ่ง
ธนาคารพาณิชยได
ผูกพันไวแลว
16,774
0.7
16,775

31 ธ.ค. 2551
หนวย: ลานบาท
ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้
ประเทศไทย
กลุมเอเชียแปซิฟค ไมรวมประเทศไทย
กลุมอเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา
กลุมแอฟริกาและตะวันออกกลาง
กลุมยุโรป
รวม
1/
2/
3/

รวม
523,007
5,042
3,338
620
532,007

สินทรัพยในงบดุล
เงินลงทุนใน
เงินใหสินเชื่อ
ตราสารหนี้สุทธิ
รวมสุทธิ 1/
2/
442,523
4,215
0.23
9
446,747

75,979
445
76,424

3/

เงินฝาก
(รวมดอกเบี้ย
คางรับ)
4,504
828
2,892
611
8,836

รวม
310,094
18,358
2,407
4,273
335,131

รายการนอกงบดุล
การรับอาวัลตั๋วเงินการ
วงเงินที่ยังมิไดเบิกใชซึ่ง
สัญญาอนุพันธ
ค้ําประกันและเล็ตเตอร
ธนาคารพาณิชยได
นอกตลาด
ออฟเครดิต
ผูกพันไวแลว
33,651
251,577
24,866
36
18,314
7
2,406
0.40
4,274
33,687
276,571
24,874

รวมดอกเบี้ยคางรับ และสุทธิหลังหักรายไดรอการตัดบัญชี คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ และรวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินดวย
ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ และสุทธิหลังคาเผื่อการปรับมูลคาของหลักทรัพยและคาเผื่อการดอยคาของหลักทรัพย
กอนคูณคาแปลงสภาพ

หนา 14

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน ประจําป 2552

ตารางที่ 8 มูลคายอดคงคางขอสินทรัพยในงบดุลและรายการนอกงบดุลกอนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต จําแนกตามอายุสัญญาที่เหลือ
หนวย: ลานบาท

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

31 ธ.ค. 2552
อายุไมเกิน 1 ป อายุเกิน 1 ป
256,090
226,959
189,644
207,328
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
78,661
7,415
347,768
18,725
312,268
16,775

อายุไมเกิน 1 ป
253,265
216,424
28,005
8,836
227,837
19,965
182,999
24,874

31 ธ.ค. 2551
อายุเกิน 1 ป
278,742
230,323
48,419
107,294
13,722
93,572
-

รวมดอกเบี้ยคางรับ และสุทธิหลังหักรายไดรอการตัดบัญชี คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ และรวมเงินใหสินเชื่อสุทธิของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินดวย
ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ และสุทธิหลังคาเผื่อการปรับมูลคาของหลักทรัพยและคาเผื่อการดอยคาของหลักทรัพย
กอนคูณคาแปลงสภาพ

หนา 15

รวม
532,007
446,747
76,424
8,836
335,131
33,687
276,570
24,874

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน ประจําป 2552

ตารางที่ 9 มูลคายอดคงคางเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้กอนพิจารณาผลกการ
ปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต จําแนกตามประเภทหรือภูมิภาคของลูกหนี้ และตามเกณณการจัดชั้นที่ ธปท.
กําหนด
31 ธ.ค. 2552
หนวย: ลานบาท

ประเทศหรือ
ภูมิภาคของลูกหนี้
ประเทศไทย
กลุมเอเชียแปซิฟค
ไมรวมประเทศไทย
กลุมอเมริกาเหนือ
และละตินอเมริกา
กลุมประเทศแอฟ
ริกา และตะวันออก
กลาง
กลุมยุโรป
รวม
1/

เงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ
ปกติ
325,346
3,030

กลาวถึง
ต่ํากวา
เปนพิเศษ มาตรฐาน
47,672
7,281
5
83

1/

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้

5,302
0.3

สงสัยจะ
สูญl
38,403
2

424,004
3,120

-

สงสัย

รวม

สงสัยจะสูญ

0.2

-

-

-

0

0.2

-

-

-

-

-

-

-

-

6
328,382

47,677

7,364

5,304

38,403

6
427,131

-

รวมยอดคงคางเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

31 ธ.ค. 2551
หนวย: ลานบาท
1/

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

ปกติ
366,278
4,260

เงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ
กลาวถึง
ต่ํากวา
สงสัยจะ
สงสัย
เปนพิเศษ มาตรฐาน
สูญl
53,729
9,229
7,505 50,051
90

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้

รวม

สงสัยจะสูญ

489,168
1,975

-

0.2

-

-

0.0

-

0.2

-

-

-

-

-

-

-

-

9
370,548

53,729

9,229

7,505

50,141

9
491,152

-

รวมยอดคงคางเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

หนา 16

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน ประจําป 2552

ตารางที่ 10 มูลคาของเงินสํารองที่กันไว (General provision และ Specific provision) และหนี้สูญที่ตัดออกจาก
บัญชีระหวางงวดสําหรับเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับและเงินลงทุนในตราสารหนี้ จําแนกตามประเทศหรือ
ภูมิภาค
31 ธ.ค. 2552
หนวย: ลานบาท

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้

เงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ 1/
ประเทศหรือภูมภิ าค
ของลูกหนี้

General
Provision

ประเทศไทย
กลุมเอเชียแปซิฟค
ไมรวมประเทศไทย
กลุมอเมริกาเหนือและ
ละตินอเมริกา
กลุมประเทศแอฟริกา
และตะวันออกกลาง
กลุมยุโรป
รวม

9,879

20,196
84

มูลคาหนี้สูญที่ตัด
ออกจากบัญชี
ระหวางงวด
18,139
-

0.0

-

-

-

-

-

-

-

-

20,280

18,139

-

Specific Provision

Specific Provision
-

1/

รวมมูลคาเงินสํารองที่กันไวและหนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชีระหวางงวดของเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับของรายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงินดวย

31 ธ.ค. 2551
หนวย: ลานบาท

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้

เงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ 1/
ระเทศหรือภูมิภาคของ
ลูกหนี้

General
Provision

ประเทศไทย
กลุมเอเชียแปซิฟค
ไมรวมประเทศไทย
กลุมอเมริกาเหนือและ
ละตินอเมริกา
กลุมประเทศแอฟริกา
และตะวันออกกลาง
กลุมยุโรป
รวม

9,685

34,632
88

มูลคาหนี้สูญที่ตัด
ออกจากบัญชี
ระหวางงวด
11,449
-

0.00

-

-

-

-

-

-

-

-

34,720

11,449

Specific Provision

1/

Specific Provision
-

-

รวมมูลคาเงินสํารองที่กันไวและหนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชีระหวางงวดของเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับของรายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงินดวย

หนา 17

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน ประจําป 2552

ตารางที่ 11 มูลคายอดคงคางเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ กอนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต
จําแนกตามประเภทธุรกิจ และเกณฑการจัดชั้นที่ ธปท. กําหนด

31 ธ.ค. 2552
หนวย: ลานบาท

ประเภทธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแร
อุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
และการกอสราง
การสาธารณูปโภคและ
บริการ
สินเชื่อที่อยูอาศัย
อื่นๆ
รวม

4,202
100,196

กลาวถึงเปน
พิเศษ
1,362
27,547

ต่ํากวา
มาตรฐาน
94
2,829

13,122

5,669

47,270
52,464
111,127
328,382

ปกติ

123
3,130

สงสัยจะ
สูญ
4,158
22,856

9,940
156,558

1,037

1,104

3,676

24,609

10,304

2,687

216

3,400

63,878

1,844
951
47,677

537
182
7,364

571
157
5,302

3,235
1,079
38,405

58,650
113,497
427,131

สงสัย

รวม

31 ธ.ค. 2551
หนวย: ลานบาท

ประเภทธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแร
อุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
และการกอสราง
การสาธารณูปโภคและ
บริการ
สินเชื่อที่อยูอาศัย
อื่นๆ
รวม

ประเภท
ธุรกิจ
6,112
121,370

1,433
30,448

กลาวถึง
เปนพิเศษ
305
5,513

ต่ํากวา
มาตรฐาน
544
4,129

25,531

4,749

1,207

61,223

11,984

49,460
106,852
370,548

2,404
2,711
53,729

ปกติ

หนา 18

4,850
31,297

สงสัยจะ
สูญ
13,245
192,758

1,041

3,773

36,301

1,213

746

5,071

80,236

710
282
9,229

801
244
7,505

3,859
1,290
50,140

57,234
111,378
491,152

สงสัย

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน ประจําป 2552

ตารางที่ 12 มูลคาของเงินสํารองที่กันไว (General provision และ Specific provision) และมูลคาของหนี้สูญที่ตัด
ออกจากบัญชีระหวางงวด
หนวย: ลานบาท

ประเภทธุรกิจ

การเกษตรและเหมืองแร
อุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
และการกอสราง
การสาธารณูปโภคและ
บริการ
สินเชื่อที่อยูอาศัย
อื่นๆ

31 ธ.ค. 2552
มูลคาหนี้สูญที่
General Specific ตัดออกจาก
General
Provision Provision บัญชีระหวาง Provision
งวด
2,132
1,370

รวม

9,879

31 ธ.ค. 2551
มูลคาหนี้สูญ
Specific
ที่ตัดออก
จากบัญชี
Provision
ระหวางงวด
2,876
55

13,979

766

24,095

615

990

127

1,926

14

1,495

1,864

2,751

847

1,066
617

297
13,715

2,145
927

6
9,912

20,280

18,139

34,720

11,449

9,685

* รวมเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

ตารางที่ 13 Reconciliation ของการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินกันสํารองที่กันไว (General provision และ
Specific provision) สําหรับเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ
หนวย: ลานบาท

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

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

31 ธ.ค. 2551
General
Specific
รวม
Provision Provision
44,405
14,018
36,654

50,672

รวม

-

18,139

18,139

-

11,449

11,449

194

3,699

3,893

(4,333)

9,515

5,183

-

-

-

-

-

-

9,879

20,280

30,158

9,685

34,720

44,405

* รวมเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
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ตารางที่ 14 มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและมูลคาเทียบเทาสินทรัพยในงบดุลของรายการนอกงบดุล
แยกตามประเภทสินทรัพย โดยวิธี SA
ประเภทสินทรัพย
1. ลูกหนี้ที่ไมดอยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง
ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
(MDBs) และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช
น้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกคาภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน องคการปกครอง
สวนทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
(PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับ
ลูกหนี้สถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพย
1.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
(PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับ
ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี้รายยอย
1.5 สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
1.6 สินทรัพยอื่น
2. ลูกหนี้ดอยคุณภาพ
3. First-to-default credit derivatives และ
Securitization

31 ธ.ค. 2552
สินทรัพยใน รายการนอก
งบดุล
งบดุล *
515,319
32,179
125,663
2,965

รวม

547,519
128,628

สินทรัพย
ในงบดุล
568,873
152,947

รวม

หนวย: ลานบาท
31 ธ.ค. 2551
รายการ
รวม
นอกงบดุล *
46,668 615,541
5,081 158,028

63,486

8,170

71,656

23,466

6,656

30,122

151,974

17,371

169,345

196,233

32,409

228,642

70,746
52,751
50,719
30,853
-

3,673
2,726
-

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

83,947
50,889
61,390
32,155
-

2,523
2,365
-

86,470
50,889
61,390
34,520
-

546,192

34,905

380,814

601,027

49,033

650,061

* หลังคูณดวยคาแปลงสภาพ และ Specific provision

3.1.8 การเปดเผยขอมูลวิธีการคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานสินเครดิต
3.1.8.1 สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือภายนอกที่ธนาคารใช
เพื่อวัตถุประสงคในการคํานวนเงินกองทุน ธนาคารไดใชอันดับเครดิตจากสถาบันจัดอันดับเครดิต
ภายนอกดังตอไปนี้ ในการกําหนดน้ําหนักความเสี่ยงของลูกหนี้Moody’s Investors Service
 บริษัทมูดี้ส อินเวสเตอรส เซอรวิส
 บริษัทฟทช เรทติ้ง (ประเทศไทย)
 บริษัททริส เรทติ้ง
3.1.8.2 การเทียบเคียงอันดับความนาเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือภายนอก
ธนาคารจะใชอันดับเครดิตที่ไดรับน้ําหนักความเสี่ยงต่ําที่สุดในการคํานวนเงินกองทุนตามกฎหมาย
ในกรณีที่ไมมีอันดับเครดิตจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก การคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานสินเชื่อดวย
Standardized Approach (วิธี SA) อนุญาตใหคํานวนน้ําหนักความเสี่ยงเฉพาะตามประเภทของลูกหนี้แทน
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ตารางที่ 15 มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและรายการนอกงบดุลสุทธิ หลังพิจารณามูลคาการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตในแตละประเภทสินทรัพย จําแนกตามแตละน้ําหนัก
ความเสี่ยง โดยวิธี SA
31 ธ.ค. 2552
หนวย: ลานบาท
ประเภทสินทรัพย
น้ําหนักความเสี่ยง (%)

ยอดคงคางที่มี Rating
0

20

ลูกหนี้ที่ไมดอยคุณภาพ
ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนา 134,558
44
ระหวางประเทศ (MDBs) และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ําหนักความ
เสี่ยงเหมือนกับลูกคาภาครัฐบาล
ลูกหนี้สถาบันการเงิน องคการปกครองสวนทองถิ่น องคการ
- 52,750
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพย
ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการ
- 6,040
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
ลูกหนี้รายยอย
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
สินทรัพยอื่น
น้ําหนักความเสี่ยง (%)
ลูกหนี้ดอยคุณภาพ

1/

0

20

50

ยอดคงคางที่ไมมี Rating

100

2,915

150

0

50

35

75

100

625

937.5

100/
8.5%

-

-

-

-

-

-

- 10,061

1

-

-

-

-

5,915 153,666

1,609

-

-

-

-

2,151
31,945

-

-

-

50
319

100
8,228

150
24,924

รายการที่ ธปท. กําหนดใหหักออกจากเงินกองทุนของ สง.
1/

20

ในสวนที่ไมมีการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต ซึ่งน้ําหนักความเสี่ยงขึ้นอยูกับสัดสวนของเงินสํารองที่กันไวตอยอดหนี้ทั้งสิ้น
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31 ธ.ค. 2551
ประเภทสินทรัพย
น้ําหนักความเสี่ยง (%)

ยอดคงคางที่มี Rating
0

20

ลูกหนี้ที่ไมดอยคุณภาพ
ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนา 153,718
31
ระหวางประเทศ (MDBs) และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ําหนักความ
เสี่ยงเหมือนกับลูกคาภาครัฐบาล
ลูกหนี้สถาบันการเงิน องคการปกครองสวนทองถิ่น องคการ 1,171 15,192
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพย
ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
ลูกหนี้รายยอย
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
สินทรัพยอื่น
น้ําหนักความเสี่ยง (%)
ลูกหนี้ดอยคุณภาพ

1/

0

20

50

ยอดคงคางที่ไมมี Rating

100

150

0

50

35

75

100

625

937.5

100/
8.5%

4,851

-

-

-

-

-

-

51

13,064

132

-

-

-

-

34 221,291

3,077

-

-

-

-

4,827
44,226

-

-

-

50
588

100
11,817

150
21,998

รายการที่ ธปท. กําหนดใหหักออกจากเงินกองทุนของ สง.
1/

20

ในสวนที่ไมมีการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต ซึ่งน้ําหนักความเสี่ยงขึ้นอยูกับสัดสวนของเงินสํารองที่กันไวตอยอดหนี้ทั้งสิ้น

หนา 22

23,096

1,150

0

20

50

41,482

83,777
4,385

35

75

100

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน ประจําป 2552

3.1.9 การปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต
3.1.9.1 นโยบายและกระบวนการประเมิน/ จัดการมูลคาหลักประกัน
ความสูญเสียทางเครดิตที่อาจเกิดขึ้นจากเงินใหสินเชื่อสวนใหญจะปรับลดโดยอาศัยหลักประกันและ
การค้ําประกัน ธนาคารจัดทํานโยบายและระเบียบขอบังคับ เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติและเกณฑในการ
ประเมินคาหลักประกันตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
3.1.9.2 ประเภทของหลักประกัน
1. หลักประกันทางการเงิน
 เงินสด เงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก ตั๋วเงิน
 ทองคํา พันธบัตร
 การอาวั ล หนัง สือค้ํ า ประกัน (ที่ อ อกโดยธนาคารพาณิช ย /
บรรษั ทประกั น สิ น เชื่ อ
อุตสาหกรรมขนาดยอม / บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย)
 หลักทรัพยจดทะเบียน ไดแก หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ์ ตราสารหนี้ และหนวยลงทุน
2. หลักประกันที่ไมใชหลักประกันทางการเงิน: ที่ดิน อาคาร สัญญาเชา อุปกรณ ยานพาหนะ
3. การค้ําประกัน
3.1.9.3 ประเภทของผูค้ําประกัน
ประเภทของผูค้ําประกันและผูขายประกันความเสี่ยงเครดิต (protection seller) ที่ธนาคารยอมรับ
มีดังนี้:
 บุคคลธรรมดาที่มีหลักทรัพยเพียงพอ
 บริษัท - รัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน
 รัฐบาล / ธนาคารกลาง
 ผูค้ําประกันอื่นที่มีหลักทรัพยที่ธนาคารยอมรับ
ประเภทของหลักประกันที่นํามาใชปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตจะตองเปนหลักประกันทางการเงิน
หรือการค้ําประกัน
3.1.9.4 การกระจุกตัวของความเสี่ยงดานเครดิตของหลักประกัน
ธนาคารใชหลักประกันทางการเงินและที่ไมใชหลักประกันทางการเงินเพื่อปรับลดความเสี่ยงดาน
เครดิตในพอรตสินเชื่อ และติดตามการกระจุกตัวของความเสี่ยงเปนรายกลุมลูกหนี้ ตารางดานลางแสดง
การกระจุกตัวของความเสี่ยงตามประเภทหลักประกัน
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ตารางที่ 16 มูลคายอดคงคางในสวนที่มีหลักประกันของแตละประเภทสินทรัพย โดยวิธี SA จําแนกตามประเภท
ของหลักประกัน
หนวย: ลานบาท

ประเภทสินทรัพย

1 ลูกหนี้ที่ไมดอยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคาร
กลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศ (MDBs) และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
(PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกคาภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน องคการ
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
1/

31 ธ.ค. 2552
การค้ํา
ประกันและ
หลักประกัน อนุพันธดาน
ทางการเงิน 1/
เครดิต
7,871
9,011
-

31 ธ.ค. 2551
การค้ํา
ประกันและ
หลักประกัน
อนุพันธดาน
1/
ทางการเงิน
เครดิต
7,699
-

2

8,872

572

-

3,433

93

4,240

-

4,371
66
7,871

45
1
9,011

2,692
195
7,699

-

หลักประกันทางการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหนํามาปรับลดความเสี่ยงได (Eligible financial collateral)
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3.2 ความเสี่ยงดานตลาด
ฐานะความเสี่ยงดานตลาด (Market risk exposures)
ความเสี่ยงดานตลาดประกอบดวยความเสี่ยงดานราคาและสภาพคลอง ความเสี่ยงดานราคาคือความสูญเสียที่อาจ
เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาตราสารทุน และราคาสินคาโภคภัณฑ
3.2.1 โครงสรางการบริหารความเสี่ยงดานตลาด
ธนาคารจัดตั้งหนวยงานที่เปนอิสระสองหนวยขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงดานตลาด ไดแก
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินและสายงานบริหารความเสี่ยงดานตลาด
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (ALCO)
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกํากับ
ดูแลใหการบริหารความเสี่ยงดานตลาดของธนาคารเปนไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยรวม และระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได (Risk appetite) ซึ่งคณะกรรมการธนาคารกําหนดไว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมอบ
อํานาจในการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน และการบริหารความเสี่ยงดานตลาดรายวัน ใหแกคณะกรรมการบริหาร
สินทรัพยและหนี้สิน
โดยคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินมีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดแนวทาง
คําสั่ง และการใหความเห็นชอบหรืออนุมัติ เพดาน และความเสี่ยงดานตลาดที่เกี่ยวกับการบริหารสินทรัพยและ
หนี้สิน นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินยังมีความรับผิดชอบในการติดตามดูแลฐานะสภาพ
คลอง และการบริหารเงินกองทุนรองรับความเสี่ยง ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
คณะกรรมการธนาคาร เนื่องจากเปนกรณีที่เกี่ยวกับนโยบายที่สําคัญและเรื่องสภาพคลอง
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินประกอบดวยประธานเจาหนาที่บริหาร ซึ่งดํารงตําแหนงประธาน
และมีคณะผูบริหารระดับสูงเปนกรรมการ คณะกรรมการฯ จะประชุมกันอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้งหรือเมื่อจําเปน
เพื่อทบทวนนโยบายที่ใชในการบริหารสินทรัพยและหนี้สินและความเสี่ยงดานตลาดของธนาคาร
ตลอดจน
พิจารณาทบทวนสินทรัพยและหนี้สินของธนาคารใหมีความสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลง
ของภาวะตลาด และกําหนดระดับที่เหมาะสมของอัตราดอกเบี้ยเงินกู เงินฝาก และตั๋วแลกเงิน
สายงานบริหารความเสี่ยงดานตลาด (MRMG)
สายงานบริหารความเสี่ยงดานตลาดเปนหนวยงานสนับสนุนที่มีความรับผิดชอบโดยตรงในการบริหาร
ความเสี่ยงดานตลาดของธนาคาร ซึ่งขึ้นตรงกับประธานเจาหนาที่บริหารดานบริหารความเสี่ยง สายงาน
บริหารความเสี่ยงดานตลาดมีความรับผิดชอบ ดังนี้
 พัฒนานโยบายใหมสําหรับการบริหารความเสี่ยงดานตลาด หรือปรับปรุงนโยบายที่มีอยูในปจจุบัน
เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดานกลยุทธของธนาคาร ภาวะตลาด และกฎขอบังคับของ
ทางการ
 พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงดานตลาด นํากระบวนการนั้นไปปฏิบัติ และกํากับดูแลใหมีการ
นําไปปฏิบัติอยางเครงครัดในบัญชีเพื่อการคา
 พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงดานตลาด นํากระบวนการนั้นไปปฏิบัติ และกํากับดูแลใหมีการ
นําไปปฏิบัติอยางเครงครัดในบัญชีเพื่อการธนาคาร


พัฒนาและตรวจสอบความถูกตองของแบบจําลองความเสี่ยง
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3.2.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยงดานตลาด
หนวยงานที่ทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงดานตลาด
มาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติที่กําหนดไวในนโยบายของธนาคาร

เปนผูรับผิดชอบในการปฏิบัติใหเปนไปตาม

สายงานบริหารความเสี่ยงดานตลาดเปนผูดูแลใหเกิดความมั่นใจวาระดับความเสี่ยงถูกจํากัดอยูภายใต
ระดับความเสี่ยงที่ไดรับอนุมัติ และหากเห็นวามีแนวโนมที่จะเกิดความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญขึ้นในอนาคตอันใกล หรือ
เหตุการณความเสี่ยงที่จะสงผลกระทบในทางลบตอธนาคารจะตองรายงานใหผูบริหารที่เกี่ยวของทราบ เพื่อ
ดําเนินการแกไขอยางเหมาะสม
เพดานความเสี่ยงที่ธนาคารกําหนดใหถือปฏิบัติอยางเครงครัดรวมถึง
 เพดานความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน (FX Limits) ครอบคลุมธุรกรรมดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศทั้งหมด ทั้งนี้ การกําหนดเพดานความเสี่ยงดังกลาวจะตองสอดคลองกับประกาศธนาคาร
แหงประเทศไทยเรื่องฐานะเงินตราตางประเทศเกินดุล (overbought)/ขาดดุล (oversold) (ฐานะเปด)
 เพดานความออนไหวตออัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Sensitivity Limits: PV01) ควบคุมผลของการ
เคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยตั้งแต 1 basis point ตอผลิตภัณฑซึ่งออนไหวตออัตราดอกเบี้ย โดยตอง
มีการกําหนดและติดตามดูแลเพดาน PV01 ในทุกชวงเวลา (tenor bucket)
 เพดานความเสี่ยงสูงสุด (Management Action Trigger Limits: MAT) กําหนดระดับความเสี่ยงสูงสุดที่
ผูบริหารยอมรับได (maximum tolerance levels) การละเมิดเกณฑที่กําหนดตองมีการรายงานให
คณะกรรมการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น ทราบ เพื่ อ ตั ด สิ น ใจดํ า เนิ น การแก ไ ขให ลุ ล ว งภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
 เพดานการขาดทุนสูงสุด (Stop Loss Limits) กําหนดระดับการขาดทุนสูงสุดจากพอรตการลงทุนที่
ธนาคารจะตองควบคุมไมใหเกินกวาระดับนี้
ภายใตระดับความเสี่ยงที่กําหนดนี้
สายงานธุรกิจตลาดเงินจะเปนผูรับผิดชอบในการบริหารและการทํา
ธุรกรรมเพื่อกอใหเกิดผลตอบแทนที่เหมาสมจากเงินลงทุน คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน มีหนาที่
ทบทวนระเบียบปฏิบัติ กลยุทธและผลการดําเนินงาน รวมทั้งติดตามความเสี่ยงใหอยูภายใตเพดานความเสี่ยงที่
กําหนด
ตารางที่ 17 มูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดานตลาดในแตละประเภทโดยวิธีมาตรฐาน
หนวย: ลานบาท

เงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดานตลาดโดยวิธีมาตรฐาน
1. ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบีย้
2. ความเสี่ยงดานตราสารทุน
3. ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลีย่ น
4. ความเสี่ยงดานราคาสินคาโภคภัณฑ
รวมมูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําที่ตอ งดํารง
*อัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยงขั้นต่ําเทากับรอยละ 8.50
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3.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือ ความเสี่ยงที่ธนาคารหรือบริษัทยอยไมสามารถชําระหนี้สินเมื่อครบกําหนด
เนื่องจากไมสามารถจัดหาเงินสดไดทันเวลาและดวยตนทุนที่เหมาะสม คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน
เปนผูกําหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของธนาคาร
และมีหนาที่รับผิดชอบดูแลการบริหาร
สภาพคลองโดยรวม กําหนดเพดานความเสี่ยงสูงสุด และดําเนินการที่เหมาะสมหากมีการละเมิดระดับความเสี่ยง
สูงสุดนั้น สายงานบริหารเงินไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินใหดํารงสภาพคลองที่
เหมาะสม โดย
 บริหารแหลงเงินทุนใหกระจายตัวอยางดี ทั้งในแงของประเภทตราสาร ผูใหเงินทุน ที่ตั้งทางภูมิศาสตร
ของตลาด และสกุลเงิน
 บริหารความสามารถในการเขาถึงตลาดทุนอยางตอเนื่องจริงจัง
 ถือครองพอรตสินทรัพยหลายประเภทที่เปลี่ยนเปนเงินสดไดเร็วและสามารถใชเปนหลักประกันที่
มั่นคงของเงินทุน (secured funding)
 ดํารงสัดสวนสภาพคลองสุทธิ (Liquidity Gap) อยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงประเภทของสินทรัพยและ
โอกาสในการหาเงินทุนทั้งที่มีหลักประกันและไมมีหลักประกันของธนาคาร
 ดูแลหลักการกําหนดราคาเงินทุน (Funds Transfer Pricing-FTP) ใหสะทอนถึงตนทุนของสภาพคลอง
ของธนาคารทั้งในมุมมองของการดําเนินธุรกิจไปในอนาคต (Going Concern) และในกรณีที่อาจเกิด
เหตุการณฉุกเฉิน (Contingency) และ
 การบริหารสภาพคลองวันตอวัน
ในการกําหนดกระแสเงินสดสําหรับรายงานสภาพคลองสุทธิ (Liquidity Gap) ธนาคารอาศัยแบบจําลองเพื่อ
พยากรณพฤติกรรมของลูกคาที่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ โดยอาศัยขอมูลในอดีตเปนฐาน และทบทวนผลที่ได
อยางสม่ําเสมอ ธนาคารมีการศึกษาวิจัยแบบจําลองนี้อยางตอเนื่องเพื่อใหสามารถใชงานไดประสิทธิภาพสูงสุด
สายงานบริหารความเสี่ยงดานตลาดไดรับมอบอํานาจใหบริหารจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองและจะ
รับผิดชอบรวมกับสายงานบริหารเงินในการทดสอบความเสี่ยงดานสภาพคลองในภาวะวิกฤติ (Stress testing)
ฐานะสภาพคลองของธนาคารจะถูกทดสอบภายใตสถานการณจําลองหลายรูปแบบ เพื่อประเมินวาธนาคารจะ
สามารถรองรับภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นเปนเวลานานไดหรือไม
นอกจากประสานงานกับสายงานบริหารเงินในการทดสอบความเสี่ยงดานสภาพคลองแลว สายงานบริหาร
ความเสี่ยงดานตลาดยังมีความรับผิดชอบ ดังนี้
 เปนเจาของ พัฒนา ทบทวน และปรับปรุงขอมูลสถานการณความเสี่ยงดานสภาพคลองที่ใชในการ
ทดสอบแบบจําลองภาวะวิกฤติใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
 รับรองและแนะนําแนวทางปฏิบัติเสริมตามนโยบาย และ
 ระบุ ติดตามการประเมิน การวัด และการรายงานความเสี่ยง เพื่อดูแลใหมั่นใจวามีการปฏิบัติตาม
กรอบนโยบายของธนาคารและขอบังคับของทางการอยางเครงครัด
ความเสี่ยงดานสภาพคลองฉุกเฉิน
ความเสี่ยงดานสภาพคลองฉุกเฉินเกี่ยวของกับการจัดเตรียมองคกรและการวางแผนบริหารสภาพคลองในภาวะ
วิกฤติ นโยบายนี้เปนการสรางความมั่นใจวาธนาคารมีแผนจัดหาเงินทุนฉุนเฉินที่ทันตอเหตุการณและเพียงพอตอ
การดําเนินธุรกิจของธนาคาร การบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองฉุกเฉินมีวัตถุประสงคเพื่อใหเจาหนาที่บริหาร
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ระดับสูง สามารถจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหากเกิดวิกฤตการณ ธนาคารไดจัดทําแผนรองรับ
ความเสี่ยงดานสภาพคลองฉุกเฉิน เพื่อแกไขสถานการณหากมีปญหาสภาพคลองชั่วคราวหรือระยะยาวที่เกิดจาก
เหตุการณความเสี่ยงประเภทตางๆ มีการทดสอบแผนดังกลาวอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหความมั่นใจวาธนาคารมี
ความพรอมอยางเต็มที่และสามารถรับมือกับความเสี่ยงดานสภาพคลองที่อาจเกิดขึ้น
3.4 ขอมูลฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ฐานะความเสี่ยงจากการลงทุนตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร ประกอบดวยตราสารทุนที่จัดประเภท
เปน ‘หลักทรัพยเผื่อขาย’ และ ‘หลักทรัพยอื่น’ ตราสารทุนที่อยูในพอรต ‘หลักทรัพยเผื่อขาย’ ประกอบดวย
หลักทรัพยที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยที่ถือไวเพื่อวัตถุประสงคตอไปนี้: "โครงการรวมทุน", "การปรับ
โครงสรางหนี้", เงินลงทุนใน "กองทุนอสังหาริมทรัพย" และ "ธุรกิจการเงินและกลุมธุรกิจสนับสนุน" สวนตราสาร
ทุนที่อยูในประเภท "หลักทรัพยอื่น" ประกอบดวยหลักทรัพยที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยที่ถือไวเพื่อวัตถุประสงค
ตอไปนี้: "เงินลงทุนทั่วไปในโครงการรวมทุน", "เงินลงทุนทั่วไปในการปรับโครงสรางหนี้", "เงินลงทุนทั่วไปใน
กองทุนอสังหาริมทรัพย", "เงินลงทุนทั่วไปในธุรกิจการเงินและกลุมธุรกิจสนับสนุน", เงินลงทุนใน "บริษัทรวมดาน
การเงินและธุรกิจสนับสนุน" และ "บริษัทยอยดานการเงินและธุรกิจสนับสนุน" ตามกลยุทธของธนาคาร กําหนดให
ขายสินทรัพยเหลานี้ภายในสิ้นป 2553/2554 ยกเวนตราสารทุนสองประเภทหลังที่อยูในพอรต: "เงินลงทุนใน
"บริษัทรวมดานการเงินและธุรกิจสนับสนุน" และ "บริษัทยอยดานการเงินและธุรกิจสนับสนุน" ซึ่งถือเปนการลงทุน
เชิงกลยุทธ
ตารางที่ 18 มูลคาฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร
หนวย: ลานบาท

มูลคาฐานะทีเ่ กีย่ วของกับตราสารทุน
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
5. มูลคาตราสารทุนสําหรับธนาคารพาณิชยที่ใชวธิ ี IRB ที่ธนาคารแหงประเทศ
ไทยผอนผันใหใชวิธี SA
*รวมบริษัทยอย

หนา 28

31 ธ.ค. 2552

31 ธ.ค. 2551

329
248
7,774
779
14

4,137
2,398
9,162
999
(675)

256
-

551
-
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3.5 ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายทั้งที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงิน อัน
เนื่องมาจากความไมเพียงพอหรือความบกพรองของกระบวนการภายใน บุคลากร ระบบงานของธนาคาร หรือจาก
เหตุการณภายนอกธนาคาร รวมถึงความเสี่ยงดานกฎหมาย แตไมรวมความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic risk)
และดานชื่อเสียง (Reputational risk) ซึ่งการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่มีประสิทธิผลจะชวยให
กระบวนการทางธุรกิจดําเนินไปไดอยางราบรื่นและชวยลดตนทุนดานปฏิบัติการ
การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของธนาคารฯดําเนินการโดยผานโครงสรางการกํากับดูแลซึ่งมี
คณะกรรมการธนาคารฯเปนผูรับผิดชอบระดับสูงสุดในการบริหารความเสี่ยงของทั้งองคกร คณะกรรมการธนาคาร
ฯไดมอบอํานาจใหกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk Management
Committee) ซึ่งมีประธานเจาหนาที่บริหารเปนประธานคณะกรรมการ ทําหนาที่ในการระบุ ประเมิน ติดตาม และ
การบริหารจัดการความเสี่ยงดานปฏิบัติการของธนาคารฯและบริษัทในเครือ และดําเนินการใหมั่นใจวาการจัดการ
กับความเสี่ยงไดรับการดําเนินการโดยผูที่มีหนาที่รับผิดชอบอยางเหมาะสมและครอบคลุมครบถวน
ธนาคารฯไดจัดตั้งสายงานบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk Management Group) ซึ่ง
รายงานตรงตอประธานเจาหนาที่บริหารดานบริหารความเสี่ยง
ทําหนาที่บริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการใน
ภาพรวมโดยมีฝายงานซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทําหนาที่ดูแลความเสี่ยงดานตางๆ เชน ความเสี่ยงใน
กระบวนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงในการควบคุมการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงที่เกิดจากการกระทําที่ไมไดรับอนุมัติ
ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจและเหตุการณวิกฤต
ความเสี่ยงจากการทุจริต ความเสี่ยงดานความปลอดภัยของบุคคลและทรัพยสิน และความเสี่ยงที่เกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติดานการจางงานและความปลอดภัยในสถานที่
หนวยงานธุรกิจและหนวยงานสนับสนุนเปนผูรับผิดชอบหลักในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการของหนวยงานตนเอง ธนาคารฯไดแตงตั้งตัวแทนเพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
(Unit Operational Risk Managers: UORM) ไวในแตละสายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน ซึ่งเปนผูมหี นาที่
รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของหนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยสายงานบริหารความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการเปนผูชวยสนับสนุนการทํางานของ UORM
สายงานตรวจสอบทําหนาที่เปน “แนวปองกันชั้นที่สาม” ภารกิจของสายงานตรวจสอบคือการตรวจสอบ
โดยอิสระเพื่อใหมั่นใจวามาตรการควบคุมภายในซึ่งดําเนินการโดยแนวปองกันชั้นที่หนึ่งและสอง
ไดรับการ
ออกแบบอยางดีและสามารถควบคุมความเสี่ยงในการทําธุรกิจของธนาคารอยางมีประสิทธิผล ทั้งนี้ ในการปฏิบัติ
หนาที่ สายงานตรวจสอบจะใหคําแนะนําที่เฉพาะเจาะจงเพื่อปรับปรุงระบบบรรษัทภิบาล กรอบการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุม
ธนาคารฯไดพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
โดยกําหนดใหมีการระบุความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการ การวัดผล การติดตาม การรายงาน การวิเคราะหและควบคุมอยางเปนระบบ กรอบการดําเนินงาน
ดังกลาวครอบคลุมหลักการ โครงสรางการดําเนินงาน และการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีรูปแบบการกํากับดูแลความเสี่ยงดวยหลักการปองกัน 3 ลําดับ (3 lines of
defence risk governance model) และสอดคลองกับแนวทาง COSO
ธนาคารฯไดกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดสําหรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
เพื่อพิจารณาความ
เสียหายที่คาดวาจะเกิดขึ้น (โอกาสและผลกระทบ) โดยกําหนดระดับดังกลาวจากขอมูลในอดีตของธนาคารฯ
ความแข็งแกรงทางการเงิน และสภาพแวดลอมการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการโดยรวม ในกรณีความ
หนา 29
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เสียหายที่คาดวาจะเกิดขึ้นสูงเกินระดับที่ยอมรับไดนั้น ธนาคารฯจะกําหนดแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดระดับ
ความเสียหายใหอยูในระดับที่ยอมรับไดอยางเหมาะสม
นอกจากนี้ธนาคารฯไดจัดทํานโยบาย มาตรฐานขั้นต่ํา และแนวทางปฏิบัติตางๆเพื่อใชในการบริหารความ
เสี่ยงดานปฏิบัติการซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการและเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่สําคัญ 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 เปนกระบวนการที่
ใชในการระบุและประเมินความเสี่ยงและการควบคุมที่สําคัญรวมถึงการพิจารณาแผนการจัดการความเสี่ยง
ธนาคารฯยังไดกําหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สําคัญระดับองคกรเพื่อเปนสัญญาณเตือนลวงหนาใหกับผูบริหารเพื่อ
ดําเนินการจัดการและควบคุมความเสี่ยงดานปฏิบัติการในเชิงรุก การรายงานเหตุการณความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
เปนเครื่องมือที่ชวยในการตรวจหา แกไข และวิเคราะหเหตุการณความเสี่ยงดานปฏิบัติการและเก็บขอมูลความ
เสียหาย นอกจากนี้ยังชวยใหผูบริหารเขาใจและตระหนักถึงตนทุนหรือคาใชจายที่เกิดจากเหตุการณความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการและจุดออนในการควบคุมความเสี่ยง รวมถึงภาพรวมของความเสี่ยงที่มีในธนาคารฯ
นอกเหนือจากเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการขางตน ธนาคารฯยังไดออกเครื่องมือสนับสนุน
เพื่อใหเกิดกลไกการลดความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่สําคัญเพิ่มเติม ไดแก กระบวนการอนุมัติผลิตภัณฑและบริการ
ใหม (Product and Service Approval Process: PSAP) การติดตามความคืบหนาของแผนการจัดการความเสี่ยง
(Action Tracking) นโยบายบริหารความเสี่ยงจากการใชบริการจากผูใหบริการภายนอก / การใหบริการดาน
สนับสนุนแกบุคคลอื่น (Outsourcing / Insourcing Risk Management) และแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยาง
ตอเนื่องและแผนฉุกเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (BCP / DRP)
ธนาคารฯไดกําหนดแนวทางการอนุมัติผลิตภัณฑและบริการที่ออกใหมและทบทวนผลิตภัณฑและบริการที่
มีอยู
เพื่อใหมั่นใจวาผลิตภัณฑและบริการที่ธนาคารฯเสนอมีการระบุและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยาง
เหมาะสม รวมทั้งมีโครงสรางพื้นฐานและการควบคุมที่จําเปนอยางเพียงพอที่จะสนับสนุนธุรกิจใหมดังกลาวให
ดําเนินการภายใตระดับความเสี่ยงที่ธนาคารฯยอมรับได
ธนาคารฯไดนําระบบการติดตามความคืบหนาของแผนการจัดการความเสี่ยง (Action Tracking System)
มาใชเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการติดตาม และการบริหารจัดการขอสังเกตที่ไดจากการตรวจสอบ (audit item)
และจากวิธีการอื่น (non-audit item) ไดรับการปรับปรุงแกไขจากหนวยงานที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ ตามเวลาที่เหมาะสม
ธนาคารฯไดกําหนดใหมีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากการใชบริการจากผูใหบริการภายนอก/ การ
ใหบริการดานสนับสนุนแกบุคคลอื่น เพื่อกําหนดหลักการและมาตรฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
อยางมีประสิทธิผล
ธนาคารฯไดจัดใหมีนโยบายและมาตรฐานการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง ซึ่งกําหนดแนวทางใหกับทุกหนวยงานใน
การพัฒนาแผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง หนวยงานบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจภายใตสายงานบริหาร
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการทําหนาที่กํากับดูแลการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องใหเปนไปตามนโยบายและมาตรฐาน
ดังกลาว รวมทั้งประเมินระดับความพรอมและประสานงานการพัฒนาแผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง / แผน
ฉุกเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (BCP / DRP) ภายในองคกรเพื่อเพิ่มระดับความพรอมของธนาคาร
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3.6 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร หมายถึง ความเสี่ยงตอรายไดหรือมูลคาทางตลาด
ของธนาคาร ซึ่งเปนผลจากการที่ฐานะที่ไมไดอยูในบัญชีเพื่อการคาไดรับผลกระทบทางลบจากอัตราดอกเบี้ยที่
เปลี่ยนแปลงไป เพื่อดูแลใหการบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ธนาคารไดจัดทํานโยบายกําหนดขอบังคับและวิธีปฏิบัติ เพื่อบริหารความเสี่ยงดังกลาวภายใน
ธนาคารและบริษัทยอย โดยใหถือเปนแนวทางปฏิบัติขั้นต่ํา และเปดโอกาสใหบริษัทยอยอาศัยดุลยพินิจพัฒนา
นโยบายที่สอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของตนเอง
วิธีบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยที่ดีมีปจจัยพื้นฐาน 4 ประการ ดังนี้:





การกํากับควบคุมดูแลอยางเหมาะสมของคณะกรรมการธนาคารและผูบริหารระดับสูง
นโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสมกับการบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
มีการระบุ วัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงอยางเหมาะสม และ
ระบบควบคุมภายในที่ครบถวนสมบูรณและระบบสอบทานที่เปนอิสระ

คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการธนาคารใหเปนผูค วบคุมดูแล
โครงสรางการบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย คณะกรรมการจะกําหนดขอบเขตความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
และดําเนินการที่เหมาะสมในกรณีที่เกิดการละเมิดความเสี่ยงสูงสุดที่กําหนดไว
สายงานบริหารเงินไดรับมอบความรับผิดชอบใหบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการ
ธนาคาร โดยดูแลใหมั่นใจวากิจกรรมที่ดาํ เนินการสอดคลองตรงกับนโยบายที่เกี่ยวของอยางครบถวน อีกดานหนึ่ง
สายงานบริหารความเสี่ยงดานตลาดจะระบุและติดตามการประเมิน การวัด และการรายงานความเสี่ยงที่ตรงตาม
นโยบายที่เกี่ยวของ ทั้งสายงานบริหารเงินและสายงานบริหารความเสี่ยงดานตลาดจะรายงานและนําเสนอกรณี
การปฏิบัติที่ไมเปนไปตามนโยบายความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยตอประธานเจาหนาที่บริหารดานบริหารความ
เสี่ยง ประธานเจาหนาที่บริหาร คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทางดานนโยบายการบัญชีนั้น
สายงานการเงินจะดูแลใหมั่นใจวาการจัดการทางบัญชีของรายการทั้งหมด
สอดคลองกับนโยบายที่เกี่ยวของและขอกําหนดตามกฎหมาย
ในการบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารนั้น จะตองดําเนินการใหเปนตามกรอบ
นโยบายที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งธนาคารมีการกําหนดและควบคุมขอบเขตของความ
เสี่ยงอัตราดอกเบี้ยในดานตางๆ เชน ความเสี่ยงของรายได (Earnings at Risk) การกําหนดเพดานสวนตางความ
ออนไหวของดอกเบี้ย (interest rate sensitivity gap limits) และการจํากัดการขาดทุนสูงสุด (stop loss limits)
ธนาคารมีแนวทางในการปองกันความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย เพื่อรองรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ย เชน การปรับสมดุลระหวางสินทรัพยและหนี้สิน โดยพิจารณาปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอกของธนาคาร รวมทั้งการคาดการณแนวโนมอัตราดอกเบี้ยจากฝายวิจัยของธนาคาร
เพื่อตรวจสอบผลจากเหตุการณที่ผิดปกติแตอาจเกิดขึ้นได ธนาคารกําหนดใหจัดทําการทดสอบภาวะวิกฤติ
(Stress Testing) สําหรับขั้นตอนเฉพาะกาลนั้น กําหนดใหคํานวนการเปลี่ยนแปลงรายไดดอกเบี้ยสุทธิ มูลคาทาง
เศรษฐกิจ และเงินกองทุนทั้งสิ้น โดยตั้งสมมุติฐานวามีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเสนอัตราผลตอบแทน
อัตราดอกเบี้ย (interest rate yield curve) ตางๆ กัน ในอนาคต ธนาคารจะวัดผลขาดทุนที่เกิดขึ้นไดตอธนาคาร
ภายใตสถานการณวิกฤติที่นาจะเปนไปได (probable stress scenario) และสถานการณวิกฤติรายแรง (severe
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stress scenario) ซึ่งคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินจะกําหนดเกณฑตอไป โดยจะวัดจากการคํานวณ
สินทรัพยเสี่ยงตามแบบจําลองมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV-at-Risk) และความเสี่ยงของรายได (Earning-at-Risk)
การจัดโครงสรางองคกรดังนี้จะสงเสริมและใหความมั่นใจวาธนาคารมีระบบสอบยันและถวงดุลอยาง
เหมาะสม รวมทั้งมีการแบงแยกหนาที่และขอบเขตการควบคุมอยางเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีระบบควบคุม
ภายใน ที่ไดวางกรอบและกระบวนการปฏิบัติงานอยางละเอียด รวมถึงการมอบอํานาจ การตรวจสอบธุรกรรม การ
กระทบยอดรายการ บัญชี บันทึกเอกสาร และขอตกลงวามีความถูกตองและครบถวนสมบูรณ
ในสวนของการประเมินความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารนั้น ธนาคารดําเนินการเปน
รายเดือน ดวยวิธี Repricing Gap โดยใชอายุคงเหลือหรือระยะเวลากําหนดอัตราดอกเบี้ยครั้งตอไปตามที่กําหนด
ในสัญญา พรอมทั้งจัดทํารายงานผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 100 bps และการทดสอบ
ภาวะวิกฤติ (Stress Testing)
ตารางที่ 19 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 100 bps ตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิใน 1 ปขางหนา
หนวย: ลานบาท

สกุลเงิน
THB
USD
อื่นๆ
รวมผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบีย้

31 ธ.ค. 2552
เพิ่มขึ้น 100 bps
ลดลง 100 bps
735
(1,683)
21
(17)
(4)
4
752

(1,695)

31 ธ.ค. 2551
เพิ่มขึ้น 100 bps
ลดลง 100 bps
(88)
(335)
26
(31)
(6)
6
(68)

(360)

ทั้งนี้ผลกระทบดังกลาวมีสาเหตุหลักจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและอัตราดอกเบี้ยของเงินฝาก โดย
สัดสวนเงินฝากประจําที่มีระยะเวลาคงเหลือมากกวา 1 ป ณ 31 ธ.ค. 2552 มีสัดสวนสูงกวา ณ 31 ธ.ค. 2551 จึง
สงผลใหรายไดดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นมากกวาในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น และในทางตรงกันขามก็สงผลให
รายไดดอกเบี้ยสุทธิลดลงมากกวาในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยลดลง นอกจากนี้สัดสวนของเงินฝากกระแสรายวันและ
เงินฝากออมทรัพยที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับ การลดลงอยางตอเนื่องของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในป 2552 สงผลให
สัดสวนของเงินฝากที่มีอัตราดอกเบี้ยนอยกวา 100 bps มีมากขึ้นจึงจํากัดผลของการลดตนทุนในกรณีที่อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากลดลง
3.7 ความเสี่ยงดานกลยุทธ
ความเสี่ยงดานกลยุทธหมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธและแผนธุรกิจ การนํากลยุทธ
ไปปฏิบัติ และการควบคุมเชิงกลยุทธที่ไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร
นโยบายหลักดานความเสี่ยงกลยุทธ (“นโยบาย”) เปนนโยบายบริหารความเสี่ยงที่ใหความมั่นใจวาธนาคาร
มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารความเสี่ยงโดยรวม นโยบายนี้ประกอบดวยกระบวนการที่สําคัญและเกี่ยวของกันสอง
กระบวนการ คือ
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 กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ
อธิบายวาธนาคารระดมทรัพยากรและศักยภาพที่มีอยูมาใชอยางไร
เพื่อใหเกิดมูลคาสูงสุดและเหมาะกับสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจ โดยแบงกระบวนการบริหารเปน
3 ระดับ: การกําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธไปปฏิบัติ และการควบคุมกลยุทธ
 การบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ เกี่ยวของกับการพัฒนาเครื่องมือปองกันและแกไขความเสี่ยง เพื่อลด
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดานกลยุทธและสงเสริมใหพนักงานมีความตื่นตัวตอความเสี่ยงนี้ โดยกําหนด
กรอบวิธีปฏิบัติที่ดีสําหรับการระบุ ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงดานกลยุทธ
การกํากับดูแลความเสี่ยงดานกลยุทธอยางเหมาะสมจะชวยใหธนาคารสามารถรักษาและเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการบริหารกลยุทธและการบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ ทั้งนี้ เพื่อใหมีการสอบยันและถวงดุลที่มี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเปนหลักในการบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ โดยมีสายงาน
บริหารความเสี่ยงชวยสนับสนุนในการกํากับดูแลการบริหาร การบํารุงรักษา และการควบคุมกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงดานนี้
ธนาคารจะทบทวนนโยบายหลักดานความเสี่ยงกลยุทธเปนประจําทุกป
เพื่อปรับปรุงใหสะทอนความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
การเปลี่ยนแปลงนโยบายหลักจะตองมีการเปลี่ยน
นโยบายเสริม กรอบ หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกันของหนวยธุรกิจ/หนวยสนับสนุน และบริษัทยอย
ทั้งนี้ธนาคารจะทําการประเมินระดับและแนวโนมสําหรับความเสี่ยงดานกลยุทธเปนประจําทุกป
3.8 ความเสี่ยงดานชื่อเสียง
ความเสี่ยงดานชื่อเสียงหมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณที่ไมคาดคิด หรือผลกระทบตางๆที่ธนาคาร
ไมไดคาดการณไวลวงหนา อันสืบเนื่องมาจากการดําเนินธุรกิจ โครงการ หรือการกระทําตางๆของธนาคาร ซึง่
กอใหเกิดความเสียหายตอชื่อเสียง ตั้งแตมีภาพลักษณในทางลบ ไปจนถึงถูกฟองรองดําเนินคดี หรือไมปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎเกณฑของทางการโดยไมเจตนา ธนาคารไดนํานโยบายบริหารความเสี่ยงดานชื่อเสียงเพื่อ
ปองกันและแกไขสถานการณมาใชตั้งแตป 2550
ขอบเขตของนโยบายนี้ครอบคลุมหนวยงานทุกหนวย ทั้งนี้ ธนาคารตระหนักวาการปฏิบัติหนาที่ของ
พนักงาน การดําเนินธุรกิจ ตลอดจนผลิตภัณฑ/บริการของธนาคาร ตลอดจนปจจัยภายนอก อาจกอใหเกิดความ
เสี่ยงดานชื่อเสียง
สํานักสื่อสารและภาพลักษณองคกรมีหนาที่รับผิดชอบในการติดตามประเด็นและเหตุการณ
ความเสี่ยงดานชื่อเสียงของธนาคาร จากสื่อมวลชนและประชาชนอยางสม่ําเสมอ และดําเนินการที่เหมาะสมตาม
ความจําเปน เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติเรื่องการสื่อสารที่ระบุไวในนโยบายฉบับนี้
เพื่อลดโอกาศที่จะเกิดเหตุการณที่กอใหเกิดความเสี่ยงดานชื่อเสียง
ธนาคารไดพิจารณาและสื่อสารให
ผูเกี่ยวของตระหนักถึงปจจัยตางๆที่อาจจะเปนสาเหตุใหเกิดความเสี่ยงดานชื่อเสียง และกําหนดหลักเกณฑและ
แนวทางเพื่อปองกันและลดความเสี่ยงดานชื่อเสียง นอกจากนี้ การนํานโยบายดังกลาวไปใชเพื่อลดความเสี่ยง
ธนาคารไดจัดทําแนวปฏิบัติในการรายงานเหตุการณความเสี่ยงดานชื่อเสียงตอผูบริหารตามลักษณะความรายแรง
ของเหตุการณ
คณะกรรมการตางๆ ของธนาคารและผูบริหารระดับสูงเปนผูรับผิดชอบสูงสุดในการกําหนด “วาระการ
ประชุมตามความสําคัญและความจําเปนเรงดวน”
และกํากับดูแลและควบคุมวาวิธีการบริหารความเสี่ยงที่ได
พัฒนาและนํามาใชนั้นเหมาะสมกับธนาคาร
ในระดับองคกรสายงานบริหารความเสี่ยงจะชวยเหลือคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงในการกํากับควบคุมดูแลประเด็นที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงดานชื่อเสียง
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ในขั้นสุดทาย
สายงานตรวจสอบจะตรวจสอบความเพียงพอของมาตรการกํากับดูแลและควบคุมที่ได
กําหนดไวและรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหารตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อใหความมั่นใจวาธนาคารดําเนินการไดตามนโยบาย แผน ระเบียบปฏิบัติ และ
วัตถุประสงคทางธุรกิจที่เกี่ยวของกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานชื่อเสียงอยางครบถวนสมบูรณ
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