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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1: ขอมูลสรุป (Executive Summary)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ชื่อภาษาอังกฤษ “TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED”
(“TMB”) ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยทุกประเภทตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย และประกอบ
กิจการประเภทอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการใหบริการทางการเงินที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศ
ไทย และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมีสาขาในประเทศ 470 สาขา สาขาตางประเทศ 3 สาขา สํานักงานแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ 106 แหง (รวมรถแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเคลื่อนที่) ตูเอทีเอ็ม 1,946 เครื่อง บริษัทยอยและ
บริษัทรวม ที่ดําเนินธุรกิจสนับสนุนธนาคาร 8 บริษัท และมีพนักงานรวม 9,051 คน
เศรษฐกิจไทยในป 2551 ชะลอตัวลงจากป 2550 จากผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจของโลกที่เริ่มตนจากวิกฤติทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งผลกระทบจากปญหาการเมืองที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานการเมืองของ
ไทย ซึ่งสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของผูบริโภคและนักลงทุนเปนอยางมาก และกระทบตอการจับจายใชสอยของ
ประชาชนและการลงทุนในประเทศ อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของธนาคารในรอบป 2551 คือ ธนาคารได
วางรากฐานและปรับเปลี่ยนกลยุทธของธนาคารเปน “องคกรที่ยึดลูกคาเปนศูนยกลาง” (Customer Centricity the TMB
Way) และกําหนดวิสัยทัศนที่จะกาวเปน “ธนาคารไทยชั้นนํา มาตรฐานระดับโลก” (To be the Leading Thai Bank with
World Class Financial Solutions) ธนาคารยังไดมีการปรับโครงสรางองคกรใหม ซึ่งไดแยกหนวยธุรกิจใหมีความชัดเจน
เพื่อใหสามารถดูแลกลุมลูกคา 3 กลุมหลัก คือ กลุมลูกคาธุรกิจขนาดใหญ กลุมลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม กลุม
ลู ก ค า รายย อ ย ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พร อ มทั้ ง ได ส รรหาผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ชุ ด ใหม ที่ มี ค วามรู ค วามสามารถเข า มา
บริหารงานไดอ ยางครบถวน นอกจากนี้ ธนาคารยังไดรับการสนับสนุนทางธุรกิจเปนอยางดีจากกลุมไอเอ็นจีซึ่งเปน
พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการใหยืมตัวผูเชี่ยวชาญมาปฏิบัติงานรวมกับธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 601,985 ลานบาท ลดลงจากป 2550 เทากับ
20,176 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.2 และมีสวนของผูถือหุน 45,046 ลานบาท สําหรับในสวนเงินใหสินเชื่อ ธนาคารและ
บริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อ 424,286 ลานบาท ณ สิ้นป 2551 ลดลงจากป 2550 เทากับ 40,609 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 8.7
ซึ่งเปนผลสวนหนึ่งจากกลยุทธของธนาคารในการจัดโครงสรางเงินใหสินเชื่อ โดยปรับลดจํานวนสินเชื่อที่ใหผลตอบแทน
ต่ํา ประกอบกับการไดรับชําระคืนของเงินใหสินเชื่อ และการขาย NPLs ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อที่
ปรับปรุงใหมของธนาคาร ในดานเงินฝาก ณ สิ้นป 2551 ธนาคารมีเงินฝากทั้งสิ้น 450,297 ลานบาท ลดลงจากป 2550
จํานวน 15,165 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.3
สําหรับผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวมของธนาคาร สําหรับรอบป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคาร
และบริษัทยอยมีผลกําไรสุทธิรวม 424 ลานบาท ดีขึ้นจากป 2550 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 43,677 ลานบาท การตั้งสํารองหนี้
สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 5,177 ลานบาท ลดลงเปนจํานวนมากจากป 2550 ซึ่งเทากับ 31,732 ลานบาท เนื่องจากในป 2550
ธนาคารและบริษัทยอยไดมีการตั้งสํารองเพิ่มตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีสากล (IAS 39) อยางไรก็ตาม การตั้งสํารองและรายการพิเศษในป 2551 สวนใหญเปนผลอันเนื่องมาจากการปรับ
มาตรฐานการตั้งสํารองของสินเชื่อของธนาคารเขาสูมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น เชน การจัดชั้นสินเชื่อดอยคุณภาพตามลูกคา
แทนการจัดชั้นตามบัญชีของลูกคา การคํานวณราคาหลักประกันที่เขมงวดมากขึ้น (Conservative recognition) และการจัด
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ชั้นคุณภาพของสินเชื่อที่เขมงวด (Stringent qualitative classification) เปนตน นอกจากนี้ ในกรณีที่เปนสินเชื่อปกติ
ธนาคารมีหลักเกณฑในการตั้งสํารองโดยพิจารณาถึงความเสี่ยงของผูกูเปนหลักอีกดวย
สําหรับการบริหารความเสี่ยงนั้น ธนาคารไดตระหนักมาโดยตลอดวาเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของการบริหารงาน
ของธนาคาร ที่พึงปฏิบัติตามนโยบายและหลักเกณฑตาง ๆ ที่กําหนดไวอยางเครงครัด ความเสี่ยงหลักในการบริหารงาน
ของธนาคาร ประกอบดวย ความเสี่ยงดานตลาด ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน ทําใหเกิดผลกระทบตอมูลคา
ของสินทรัพยและหนี้สินของธนาคาร และการเปลี่ยนแปลงจากอัตราดอกเบี้ย ที่สงผลกระทบตอมูลคาของธนาคารผานทาง
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ ความเสี่ยงดานสภาพคลอง อันทําใหเกิดผลตอตนทุนการจัดหาแหลงเงินทุน ความเสี่ยงดานสินเชื่อ ที่
อาจสงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคาร และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของทางราชการ
รวมทั้งความเสี่ยงดานกลยุทธ (รายละเอียดการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร สามารถดูไดในหัวขอ “ปจจัยความเสี่ยง”)
นอกจากนี้ ธนาคารเล็งเห็นถึงความสําคัญที่จะตองปรับเปลี่ยนองคกรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน ธนาคารจึง
มุงเนนในการปรับเปลี่ยนโครงสรางและการดําเนินงานของสาขาใหรองรับการใหบริการแกทุกกลุมลูกคาไดอ ยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดําเนินการรวมศูนยการปฏิบัติงาน และปรับปรุงระบบการพิจารณาสินเชื่อใหรวดเร็วยิ่งขึ้น แตยัง
คงไวซึ่งหลักการบริหารความเสี่ยงและการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในภาพรวมของป 2551 นั้น ถึงแมวาการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกในหลายๆ ดานจะสงผล
กระทบต อ ผลการดําเนิน งานของธนาคาร แต ธนาคารพร อมกั บพัน ธมิ ตรทางธุ รกิจ ใหม มีความเชื่ อมั่น ที่จ ะสามารถ
ดําเนินงานไดตามเปาหมายที่กําหนดไว และยังคงมุงมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันตอไป ซึ่งรวมถึงการขยาย
ธุรกิจตามที่ธนาคารมีความเชี่ยวชาญ และมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสนับสนุนดานตาง ๆ อันจะนําไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศนและพันธกิจในอนาคต
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สวนที่ 2: บริษัทที่ออกหลักทรัพย
ชื่อบริษัท

: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

: ธุรกิจการธนาคารพาณิชยทุกประเภทตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการธนาคาร
พาณิชย และประกอบกิจการประเภทอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการใหบริการทางการเงิน
ตามที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย และหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวของ

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

: 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
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1.

ปจจัยความเสี่ยง

1.1

ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เศรษฐกิจไทยในป 2551 ขยายตัวชะลอตัวลงจากปกอน เนื่องจากตองเผชิญกับปจจัยลบหลายประการ ทั้งจาก
ปจจัยภายนอกและปจจัยภายในประเทศ โดยปจจัยภายนอกที่สําคัญ คือ ผลกระทบจากวิกฤติสถาบันการเงินที่เกิดขึ้นใน
สหรัฐอเมริกา และลุกลามทําใหเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว และราคาน้ํามันที่ขยับสูงขึ้นอยางรวดเร็วในชวง 7 เดือนแรกของ
ป สําหรับปจจัยภายในประเทศ ไดแก อัตราเงินเฟอเพิ่มสูงขึ้น และความไมมั่นใจในสถานการณทางการเมือง สงผลให
ผูบริโภคระมัดระวังการใชจาย และนักลงทุนชะลอการลงทุน ในขณะเดียวกันการลงทุนภาครัฐก็ลดลงจากปญหาการเมือง
และการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ทําใหการดําเนินโครงการของภาครัฐลาชาออกไป และการใชจายของรัฐบาลไมเปนไปตาม
เปาหมาย นอกจากนี้ การประทวงตอตานรัฐบาลที่ยืดเยื้อและลุกลามถึงขั้นปดสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง
ในชว งปลายเดือนพฤศจิกายนถึ งตน เดือ นธันวาคม ส งผลลบต อความเชื่อมั่ นของนักลงทุ นตางประเทศรวมถึง ธุร กิ จ
ทองเที่ยว ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคาสําคัญทั้งสหรัฐฯ กลุมประเทศยุโรป และญี่ปุน เขาสูภาวะถดถอยใน
ไตรมาสที่ 3 ของป ทําใหในชวงไตรมาสสุดทายปริมาณการสงออกสินคาและบริการชะลอตัวลงคอนขางมาก สงผลให
อุตสาหกรรมสงออกที่ไดรับผลกระทบตองเลิกจางแรงงาน ซ้ําเติมใหความตองการในประเทศชะลอลงมาก รวมทั้งมีสวน
สําคัญที่ทําใหเศรษฐกิจไทยพลิกจากที่ขยายตัวไดประมาณรอยละ 5.1 ในชวง 3 ไตรมาสแรก มาเผชิญความเสี่ยงที่จะหดตัว
ในไตรมาสที่ 4 ของป 2551 ซึ่งนับเปนการหดตัวครั้งแรกของเศรษฐกิจไทยในรอบเกือบ 10 ป
สําหรับในป 2552 คาดวาจะยังเปนอีกปหนึ่งที่เศรษฐกิจไทยตองเผชิญกับความยากลําบาก เนื่องจากภาคการ
สงออกที่เปนพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในชวงหลายปที่ผานมา มีแนวโนมชะลอตัวลงมากโดยเฉพาะในชวงครึ่งแรกของ
ป ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่คาดวาจะอยูในชวงต่ําสุด และการกีดกันทางการคาที่จะทวีความรุนแรงขึ้น หลังจากประเทศคู
คาเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ประกอบกับปญหาการเมืองในประเทศที่คาดวาจะยังมีอยู รวมทั้งราคาสินคาเกษตรที่มีแนวโนม
ชะลอตัวตามราคาสินคาโภคภัณฑในตลาดโลก จะยังคงเปนปจจัยกดดันใหผูบริโภคและนักลงทุนยังคงระมัดระวังในการ
ใชจาย ขณะที่ปญหาการวางงานมีแนวโนมรุนแรงเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม ในป 2552 มีปจจัยที่ชวยประคับประคองใหอุปสงค
ในประเทศไมชะลอตัวลงไปมากนัก ไดแก อัตราเงินเฟอที่มีแนวโนมลดลงตามราคาน้ํามันและราคาสินคาโภคภัณฑใน
ตลาดโลก อัตราดอกเบี้ยที่อยูในระดับต่ํา และมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ทยอยออกมาอยางตอเนื่อง ซึ่งคาดวา
จะมีสวนชวยฟนความเชื่อมั่นและสนับสนุนการใชจายภายในประเทศไดในระดับหนึ่ง และทําใหเศรษฐกิจไทยในป 2552
รอดพนจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย
ทั้งนี้ ธนาคารไดตระหนักถึงความเสี่ยงในป 2552 ที่ทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย จะประสบปญหา
เศรษฐกิจ ชะลอตัว อยางรุนแรง จึง ไดใหความสําคัญในการวิเคราะหและติดตามภาวะเศรษฐกิจอย างใกลชิ ด และให
ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงดานตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินงานของธนาคาร โดยไดเตรียมมาตรการรองรับ
และจัดการกับเหตุการณตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลาอยางเหมาะสม เพื่อใหมีผลกระทบหรือเกิดความเสียหายแกผูที่
เกี่ยวของ และแกธนาคารใหนอยที่สุด
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่ควบคุมธนาคาร และการดําเนินธุรกิจของธนาคาร

ในรอบป 2551 นั บ เป น ป ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงกฎระเบี ย บที่ สํ า คั ญ อย า งยิ่ ง สํ า หรั บ สถาบั น การเงิ น นั่ น คื อ
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน ไดมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 3 สิงหาคม 2551 นอกจากนี้ ยังมีพระราชบัญญัติสถาบัน
คุมครองเงินฝากใชบังคับดวยเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
เจตนารมณของ พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงินฉบับใหมนี้มี 3 ดานที่สําคัญคือ
1. มุงกํากับดูแลความเสี่ยงของการกระจุกตัวในการทําธุรกรรม อาทิ การใหสินเชื่อ และธุรกรรมคลายสินเชื่อ
โดยเฉพาะการทํ าธุร กรรมกั บผูที่มี ผลประโยชนเกี่ ยวขอ งกับสถาบัน การเงิน รวมถึ งการทําธุร กรรมที่จะเปนการเอื้ อ
ประโยชนแกกรรมการ / ผูบริหารระดับสูง ซึ่งธนาคารจะตองปฏิบัติตามดวยการกําหนดขั้นตอน กระบวนการควบคุมอยาง
มีประสิทธิภาพเพื่อการปองกันความเสี่ยงที่จะปฏิบัติผิดกฎเกณฑนี้ นอกจากนี้ ยังกํากับดูแลในลักษณะกลุมธุรกิจการเงิน
ของสถาบันการเงิน ดวยหลักเกณฑเดียวกัน
2. สถาบันการเงิน ตองมีการบริหารจัดการดานความเสี่ยงตาง ๆ โดยความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝาย
จัดการที่ตองกําหนดนโยบาย แผนดําเนินธุรกิจ และพิจารณาความเสี่ยงจากการทําธุรกรรมใหม ๆ อยางรอบคอบ มีการ
กํากับดูแลและประเมินความเสี่ยงตนเองอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
3. การคุมครองผูบริโภค ธนาคารตองใหบริการแกลูกคาดวยความเทาเทียมกัน โปรงใส เปดเผย ดวยการกําหนด
ขั้นตอนวิธีปฏิบัติที่รัดกุมตรวจสอบได และมีหนวยงานรับเรื่องรองเรียนจากผูใชบริการ
จากเจตนารมณ ดั ง กล า วจึ ง จํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ ส ถาบั น การเงิ น จะต อ งจั ด ให มี ก ระบวนการควบคุ ม ดู แ ลที่ มี
ประสิทธิภาพ ทั้งในภาพกวาง และเชิงลึก เพื่อใหมั่นใจไดวาจะปองกันความเสี่ยงที่เกิดจากการฝาฝนหรือปฏิบัติตาม
กฎเกณฑไดไมครบถวน นอกจากนี้ การถูกรองเรียนหรือฟองรองจากลูกคาหรือบุคคลภายนอกยอมมีผลตอชื่อเสียง
ภาพพจน และการดําเนินงานของธนาคาร
พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก
พ.ร.บ.สถาบันคุมครองเงินฝาก มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 2551 เปนตนมา กําหนดใหสถาบันคุมครอง
เงินฝากเปนผูคุมครองเงินฝากสกุลบาทแทนกองทุนเพื่อการฟนฟู และพัฒนาระบบสถาบันการเงินซึ่งถูกยกเลิกไป วิธีการ
คุมครองจะจํากัดวงเงินคุมครองตอรายและตอสถาบันการเงินแตละแหง โดยทยอยลดการคุมครองลงในแตละป เริ่มจากใน
ปแรก (2551) คุมครองเต็มจํานวน 100% แลวลดลงในปที่ 2, 3, 4 และ 5 คุมครองในวงเงิน 100, 50, 10 และ 1 ลานบาท
ตามลําดับ
สืบเนื่องจากการเกิดปญหาวิกฤติสถาบันการเงินทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุมประเทศสหภาพยุโรป
สถาบันการเงินประสบปญหาการขาดสภาพคลองทําใหรัฐบาลในแตละประเทศตองใชมาตรการใหความชวยเหลืออยาง
เรงดวน รวมทั้งการขยายระดับการคุมครองเงินฝาก รวมถึงกลุมประเทศอาเซียนไดประกาศคุมครองเงินฝากเต็มจํานวนเพื่อ
เรียกความเชื่อมั่นจากประชาชนตอระบบสถาบันการเงิน สําหรับประเทศไทย เพื่อเปนการตรียมตัวรองรับปญหาความผัน
ผวนของระบบการเงินโลก และเพื่อมิใหเกิดผลกระทบตอสภาพคลองที่อาจเกิดจากการเคลื่อนยายเงินฝากและเงินทุน
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ระหวางประเทศออกจากประเทศไทย กระทรวงการคลังจึงใหขยายระยะเวลาการคุมครองเงินฝากเต็มจํานวนในปที่สอง
และสาม เพื่อสรางความเชื่อมั่นตอประชาชนผูฝากเงิน
ดังนั้น ในปที่ 1 ถึงปที่ 3 (11 สิงหาคม 2551 - 10 สิงหาคม 2554) ใหการคุมครองเต็มจํานวน 100% ปที่ 4
(11สิงหาคม 2554 - 10 สิงหาคม 2555) คุมครองไมเกิน 50 ลานบาท และปที่ 5 (11 สิงหาคม 2555 เปนตนไป) คุมครองไม
เกิน 1 ลานบาท มาตรการขางตนจะชวยบรรเทาปญหาดานสภาพคลองของระบบธนาคารลงไดระดับหนึ่ง
ปจจุบัน พ.ร.บ. นี้ยังไมไดบังคับใชกับสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ ดังนั้น สถาบันการเงินจะตอง
เรงสรางฐานะการเงิน ประสิทธิภาพการบริหารงานใหสามารถแขงขันไดดวยการเรงสรางฐานลูกคารายยอย มิฉะนั้นอาจมี
ปญหาดานสภาพคลอง
สําหรับกฎหมาย หรือ พ.ร.บ.ใหมที่อยูระหวางการพิจารณาของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสถาบัน
การเงิน อาทิ ราง พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล และ พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ หากรางกฎหมายและกฎระเบียบใหม
ดังกลาวผานความเห็นชอบของหนวยงานที่เกี่ยวของและนํามาบังคับใช ยอมสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของธนาคาร
ซึ่งจะตองมีการเตรียมการรองรับใหครอบคลุมและรอบคอบ

1.3

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร

ธนาคารไดจัดโครงสรางการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหการบริหารความเสี่ยงหลัก อันไดแก ความเสี่ยงดานสินเชื่อ
ดานตลาด ดานปฏิบัติการ ดานสภาพคลอง ดานชื่อเสียง และดานกลยุทธ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ธนาคารไดกําหนด
นโยบายและกระบวนการดานความเสี่ยงตาง ๆ ขึ้น เพื่อเปนแนวทางและเปนมาตรฐานที่จะนําไปใชอยางตอเนื่องทั้งธนาคาร
ธนาคารจัดการเรื่องความเสี่ยงตาง ๆ ภายใตหลักการดังนี้คือ ธนาคารตองสามารถ ระบุ วัด ติดตาม รายงาน
วิเคราะห และควบคุมความเสี่ยงหลักดังกลาวได ธุรกิจจะตองบริหารภายใตกรอบการดําเนินงานดานความเสี่ยงและ
ผลตอบแทน
โครงสร า งการกํ า กั บดู แ ลด า นความเสี่ ย งของธนาคาร ประกอบด ว ย คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับผูบริหารระดับสูง ซึ่งจะเปนที่ประชุมเพื่อหารือและตัดสินใจเกี่ยวกับความเสี่ยง
เฉพาะดาน อันมี คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน คณะกรรมการนโยบายสินเชื่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดานปฏิ บั ติ การ และคณะประธานเจ าหน าที่ บริ หาร ทั้ งนี้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ได รั บการมอบอํ านาจจาก
คณะกรรมการธนาคารใหทําหนาที่ทบทวน และดูแลการบริหารความเสี่ยงทุกดานของธนาคาร และไดรับมอบอํานาจให
อนุมัตินโยบาย ขอบเขตงานและมาตรฐานของการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององคกร รวมถึงกําหนดระดับการกระจุก
ตัวของความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ในขณะที่หนวยธุรกิจตาง ๆ จะตองเปนหลักในการรับผิดชอบในการ
บริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการที่เกี่ยวกับความเสี่ยงทั้งหมดอยูภายใตการดูแลของประธานเจาหนาที่บริหารดานบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีหนวยบริหารความเสี่ยงดานตลาด บริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อ และบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ทําหนาที่เปนศูนยกลางของการบริหารความเสี่ยง และมี
บทบาทในการพัฒนาและบํารุงรักษานโยบายบริหารความเสี่ยง เสนอกลยุทธดานความเสี่ยง และเสนอแนะระดับความเสี่ยงที่
ธนาคารยอมรับไดแกฝายจัดการเพื่อขออนุมัติใชในการติดตาม ควบคุม และรายงานระดับความเสี่ยงแกฝายจัดการ
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ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารงานของธนาคาร
ความเสี่ยงหลัก และวิธีการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร มีดังนี้
ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)
ธนาคารตระหนักดีถึงความเสี่ยงดานกลยุทธ ซึ่งเปนความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธและแผนธุรกิจ
การนํากลยุทธไปปฏิบัติ และการควบคุมเชิงกลยุทธ ที่ไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
องคกร ซึ่งจะสงผลกระทบตอรายได เงินกองทุน และการดํารงอยูของธนาคาร
ในป 2551 ธนาคารภายใตการนําของทีมผูบริหารระดับสูงชุดใหม และคณะกรรมการธนาคาร ไดรวมกันกําหนด
วิสัยทัศนในอันที่จะกาวเปน “ธนาคารไทยชั้นนํา มาตรฐานระดับโลก” โดยจัดโครงสรางองคกรที่ยึดความตองการของ
ลูกคาเปนศูนยกลาง พรอมกับการดําเนินกลยุทธการเปนผูนําดานเงินฝาก (Deposit-led Strategy) เพื่อเปนการลดความเสี่ยง
ดานสินเชื่อในการที่จะใชกลยุทธดานสินเชื่อเปนหลัก ธนาคารไดจัดทําแผนกลยุทธ 3 ปซึ่งกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ
ที่ชัดเจนเพื่อมุงสูการเปนผูนําตลาดดานเงินฝาก และจัดทําแผนธุรกิจป 2552 ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
ที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤติการณทางการเงิน และภาวะเศรษฐกิจถดถอยของโลก
เพื่อใหการเปลี่ยนแปลงธนาคารบรรลุผลสําเร็จตามแผนที่กําหนดและเปนการเสริมสรางรากฐานที่แข็งแกรงของ
ธนาคารตอไป ธนาคารไดกําหนดกรอบในการดําเนินโครงการตาง ๆ โดยกรอบการดําเนินโครงการจะครอบคลุมตั้งแต
การเริ่มโครงการ อํานาจในการอนุมัติ การปฏิบัติงานและการรายงานผลการดําเนินงาน รวมถึงการติดตามและควบคุมเพื่อ
แกไขปญหาของโครงการหลักตาง ๆ
นอกจากนี้ธนาคารไดปรับปรุงกระบวนการติดตามผลการดําเนินงานและควบคุมเชิงกลยุทธ โดยการจัดประชุม
รวมกับหนวยงานทางธุรกิจตาง ๆ เพื่อติดตามผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ พรอมกับการเสนอแนวทางแกไขหากไม
สามารถดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว และไดเริ่มพัฒนาระบบเตือนความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic risk
dashboard) เพื่อรายงานใหผูบริหารทราบและตระหนักถึงสถานะความเสี่ยงดานกลยุทธเปนรายไตรมาส ตลอดจนการจัดทํา
การประเมินผลตนเอง (Control Self Assessment) ในความเสี่ยงดานกลยุทธ
โดยรวมแลวธนาคารมีความมุงมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ โดยเริ่มตั้งแต
กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ การจัดองคกรและอัตรากําลัง การดําเนินโครงการตาง ๆ ตลอดจนกระบวนการติดตามและ
ควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกลยุทธหลักของธนาคาร และมีการทบทวนปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสถานการณ
อยางสม่ําเสมอ
ความเสี่ยงดานสินเชื่อ (Credit Risk)
ธนาคารมีความเสี่ยงดานสินเชื่อซึ่งเปนผลมาจากการที่ผูกูหรือคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดของสัญญา
ตามที่ไดตกลงกัน โดยทั่วไปเกิดจากการไมชําระเงินกูยืมตามที่กําหนด หรือไมปฏิบัติหนาที่ใด ๆ ตอธนาคาร ดังนั้น เพื่อลด
ความเสี่ยงประเภทนี้ในการใหสินเชื่อแกลูกคาหรือคูสัญญาที่เปนกลุมธุรกิจขนาดใหญ และกลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมจะตองผานกระบวนการวิเคราะหถึงสถานภาพทางการเงินโดยใชระบบ Credit Rating ซึ่งระบบนี้จะมีการติดตามผลและ
พัฒนาตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ธนาคารยังวิเคราะหกระแสเงินสด และวิเคราะหความเสี่ยงในดานตาง ๆ เชน แนวโนม
อุตสาหกรรม การแขงขัน และความสามารถในการจัดการ โดยกลยุทธดานความเสี่ยงอยางหนึ่งของธนาคาร คือ การจํากัดการ
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กระจุกตัวของสินเชื่อในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง หรือลูกคากลุมใดกลุมหนึ่ง หรือคูสัญญารายใดในประเทศใด
ประเทศหนึ่ง สวนการใหสินเชื่อที่ไมมีหลักประกันแกลูกคารายยอยนั้น ธนาคารใชระบบ Credit Scoring ในการอนุมัติ
ดังกลาว สําหรับผลิตภัณฑสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย ธนาคารใชมาตรฐานอยางมืออาชีพในการพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ
ดวยการพัฒนาขอมูลเครดิตในประเทศไทย ทําใหธนาคารสามารถวิเคราะหความเสี่ยงดานสินเชื่อและความเสี่ยง
ของคูสัญญาได เนื่องจากธนาคารมีขอมูลทางดานเครดิตของลูกคาปจจุบันและผูที่มีศักยภาพที่จะเปนลูกคาของธนาคารใน
อนาคต โดยสรุปความเสี่ยงดานสินเชื่อที่สําคัญ มีดังนี้


ความเสี่ยงจากคุณภาพสินเชื่อ

ความเสี่ยงจากการที่ลูกคาของธนาคารไมสามารถชําระคืนเงินกูไดนั้น ไดรับผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลง
ทางสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ประวัติสินเชื่อของผูกู ระยะเวลาของสินเชื่อ และนโยบายบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
โดยในชวงไมกี่ปที่ผานมา หนี้สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม หนี้สินเชื่อของผูบริโภครายยอย และโดยเฉพาะอยางยิ่ง
หนี้บัตรเครดิตในประเทศไดเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ซึ่งการเพิ่มขึ้นของระดับหนี้ดังกลาวอาจทําใหลูกคาของธนาคารบางราย
ผิดนัดชําระหนี้เงินกู และกลายเปนสินเชื่อดอยคุณภาพของธนาคารในที่สุด หากธนาคารดําเนินการปรับโครงสรางสินเชื่อดอย
คุณภาพ ธนาคารอาจไดรับชําระดอกเบี้ยเงินกูยืมต่ํากวาจํานวนที่ไดเคยตกลงไว และในบางกรณีธนาคารอาจเรียกเก็บเงินตน
จากการกูยืมดังกลาวไดนอยกวาจํานวนเงินตนที่มีอยูจริง


ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ

แมวาธนาคารจะใหสินเชื่อแกธุรกิจที่ดําเนินกิจการในภาคธุรกิจตาง ๆ อยางกวางขวาง แตธุรกิจ กระแสเงินสด
ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของธนาคาร อาจไดรับผลกระทบจากปญหาทางการเงินในภาค
ธุรกิจบางประเภท เนื่องจากภาคธุรกิจเหลานั้นอาจเกิดการตกต่ําจากผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งอาจ
สงผลใหมีสินเชื่อดอยคุณภาพในภาคธุรกิจเหลานี้เพิ่มสูงขึ้น ธนาคารไดติดตามความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อโดย
ดูจากวงเงินสินเชื่อสูงสุดตอกลุมลูกคา รวมถึงการกําหนดวงเงินการใหสินเชื่อในแตละภาคอุตสาหกรรม


ความเสี่ยงจากการดอยคาของหลักประกัน

สินเชื่อสวนใหญของธนาคารมีอสังหาริมทรัพยและทรัพยสินอื่นเปนหลักประกัน ซึ่งมูลคาของหลักประกัน
ดังกลาวอาจไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม การตกต่ําของตลาดอสังหาริมทรัพยอาจสงผลให
มูลคาของอสังหาริมทรัพยที่ใชเปนหลักประกันสินเชื่อบางรายต่ํากวาจํานวนหนี้เงินตนของสินเชื่อนั้น ดังนั้น หากสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศโดยทั่วไปหรือมูลคาอสังหาริมทรัพยถดถอยลงหรือเสื่อมคาลง ธนาคารอาจตองปรับลดมูลคาของ
หลักประกันลงในอนาคต ดังนั้น การเสื่อมคาลงของหลักประกันอาจสงผลใหธนาคารตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk)
ความเสี่ยงดานตลาด คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการผกผันของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
หรือราคาหุน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงมูลคาของผลิตภัณฑทางการเงินของธนาคาร และอาจนําไปสูการขาดทุน
เพื่อวัตถุประสงคในการบริหารความเสี่ยง ธนาคารไดจัดใหมีนโยบายความเสี่ยงดานตลาดอยางหลากหลาย โดยเปน
แนวทางและมาตรฐานสําหรับการบริหารความเสี่ยงดานตลาด ซึ่งหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
ดานตลาด จะดําเนินการบริหารตามความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายภายใตมาตรฐานที่ไดกําหนดในนโยบายดังกลาว
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ในขณะที่สายงานบริหารความเสี่ยงดานตลาดจะมีอิสระในการควบคุมดูแลความเสี่ยงดานตลาดโดยรวมของธนาคาร
ธนาคารไดควบคุมความเสี่ยงดานตลาด โดยจํากัดความเสี่ยงและความเสียหายสูงสุดตามที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการธนาคาร ผานทางผูรับมอบอํานาจที่ไดรับมอบหมาย โดยสรุปความเสี่ยงดานตลาดที่สําคัญมีดังนี้


ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน

สายงานบริหารธุรกิจตลาดเงินเปนผูรับผิดชอบทั้งการบริหารธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และ
ฐานะเงินตราตางประเทศในบัญชีเพื่อการคาของธนาคาร สายงานบริหารความเสี่ยงดานตลาดกําหนดแนวทางการประเมิน
ระดั บ การบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยมี วัต ถุ ป ระสงค เ พื่อ ลดระดั บ ความเสี่ ย งที่ ม ากเกิ น ไปจากผลกระทบดา นลบจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งอาจสงผลตอมูลคาหรืออัตราผลตอบแทนของพอรตการลงทุนเพื่อ
การคาของธนาคาร โดยมีการกําหนดระดับการควบคุมความเสี่ยงดังนี้
1. ระดับความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน (Delta Limit) ครอบคลุมธุรกรรมดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศทั้งหมด ทั้งนี้ การกําหนดจะตองสอดคลองกับกฎเกณฑที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศ
ไทยที่เกี่ยวกับฐานะตางประเทศสุทธิประจําวัน ดานเกินดุล หรือ ขาดดุล
2. ระดับความเสี่ยงดานอนุพันธอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivative Risk Limit) ซึ่งใชกับตราสารดานอนุพันธ
อัตราแลกเปลี่ยน และรายการปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของ ระดับความเสี่ยงนี้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่
คาดวาจะเกิดขึ้นของราคาตราสารอนุพันธ เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนของตราสารอนุพันธนั้นเปลี่ยนแปลงไปใน
อัตราที่กําหนด ระดับความเสี่ยงนี้ รวมถึง
2.1 FX Option Delta หมายถึง ระดับราคาที่คาดวาจะเปลี่ยนแปลงไปของราคาตราสารอนุพันธ เมื่อระดับ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของตราสารอนุพันธนั้นเปลี่ยนแปลงไปในอัตราที่กําหนด
2.2 Matrix Limit หมายถึง กําไรและ/หรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดที่
เปลี่ยนแปลงไป เชน การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยน 1% เปนตน การกําหนดระดับความเสี่ยงนี้กําหนดโดยการคาดการณสถานการณ
รายแรงที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได เชน จํานวนขาดทุนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นถาราคาตลาดเปลี่ยนแปลงในดาน
ลบตอมูลคาของอัตราแลกเปลี่ยน
ภายใตระดับความเสี่ยงที่กําหนดนี้ สายงานบริหารธุรกิจตลาดเงินจะเปนผูรับผิดชอบในการจัดการและการทําธุรกรรม
ดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เพื่อกอใหเกิดผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุน คณะกรรมการบริหารสินทรัพย
และหนี้สินมีหนาที่ติดตามตรวจสอบกระบวนการ กลยุทธและผลการดําเนินงาน และสายงานบริหารความเสี่ยงดานตลาด
มีหนาที่ในการติดตามความเสี่ยงใหอยูภายใตเพดานความเสี่ยงที่กําหนดไว


ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ หรือสวนตางดอกเบี้ยสุทธิของธนาคาร ขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และ
กระแสเงินสดตลอดจนวันที่มีการกําหนดราคาใหมที่ไมสอดคลองกัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบ
โดยตรงตอรายไดและคาใชจายในสินทรัพยและหนี้สินของธนาคาร รวมทั้งเงินกองทุนของธนาคาร ทั้งนี้ การบริหารความ
เสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยไดดําเนินการตามกรอบนโยบายที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งธนาคารมีการ
กําหนดและควบคุมขอบเขตของความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยในดานตาง ๆ เชน ความเสี่ยงของรายได การกําหนดเพดานความ
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เสี่ยงสูงสุด และการจํากัดการขาดทุนสูงสุด โดยมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินเปนผูควบคุมดูแลโครงสราง
การบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยนี้
ธนาคารมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย เพื่อรองรับผลกระทบจากความผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ย เชน การปรับสมดุลระหวางสินทรัพยและหนี้สิน หรือการกําหนดระดับความแตกตาง (Mismatch) ของ
ระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพยและหนี้สินที่เหมาะสม ภายใตการควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหาร
สินทรัพยและหนี้สิน โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกของธนาคาร รวมทั้งการคาดการณ
แนวโนมอัตราดอกเบี้ยจากฝายวิจัยของธนาคาร
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือ ความเสี่ยงที่ธนาคารไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตาง ๆ เมื่อครบกําหนด
เนื่องจากธนาคารไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอกับความตองการหรือเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสด ภายในระยะเวลาที่
กําหนดดวยตนทุนที่เหมาะสมซึ่งอาจทําใหธนาคารเกิดความเสียหายได ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินมี
หนาที่ควบคุมดูแลการบริหารสภาพคลอง เพื่อใหธนาคารมีสภาพคลองเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจในภาวะปกติและใน
ภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นได และเพื่อใหธนาคารสามารถดํารงระดับสภาพคลองสูงกวาขั้นต่ําตามเกณฑที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนด ซึ่งตองอยูภายในกรอบความเสี่ยงที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร โดยธนาคารกําหนดใหมีการทบทวนนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติเปนประจํา หรืออาจมีการทบทวนเปนกรณีพิเศษหากมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญอัน
อาจกอใหเกิดผลกระทบตอการบริหารสภาพคลองตามนโยบายดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายหลักของ
ธนาคาร โครงสรางขององคกร กฎเกณฑของทางการและสภาวะตลาดที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
ในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองนั้น สายงานบริหารเงินซึ่งรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร
สินทรัพยและหนี้สิน มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการใหดํารงไวซึ่งสินทรัพยที่มีสภาพคลองสูงทั้งสกุลเงินบาทและ
เงินตราตางประเทศ รวมทั้งจัดหาแหลงเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อใหเพียงพอตอความตองการในการดําเนิน
ธุรกิจของธนาคาร ซึ่งมีการติดตาม ควบคุม สถานะสภาพคลองของธนาคารอยางใกลชิด โดยจัดทํารายงานในรูปแบบตาง ๆ
รวมทั้งการทดสอบสถานการณจําลองสภาวะสภาพคลองในภาวะวิกฤติ เพื่อชวยในการบริหารจัดการและดํารงไวซึ่งสภาพ
คลองที่เหมาะสมของสินทรัพยและหนี้สินของธนาคาร
เมื่อพิจารณาแหลงเงินทุนของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมีเงินฝาก รายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงิน เงินกูยืมระยะสั้น และเงินกูยืมระยะยาว คิดเปนรอยละ 85.1, 1.8, 6.6 และ 5.9 ของแหลงเงินทุนตามลําดับ โดย
สวนใหญแหลงเงินทุนที่สําคัญของธนาคารมาจากแหลงเงินทุนระยะสั้น ซึ่งธนาคารยังคงมีกลยุทธในการจัดหาเงินทุนจาก
เงินฝากอยางตอเนื่องเพื่อเสริมสรางฐานะทางการเงินใหแข็งแกรงและมีผลประกอบการที่นาพอใจอันจะชวยเสริมสราง
ความมั่นใจใหแกลูกคาและผูฝากเงิน อยางไรก็ตาม ธนาคารไดคํานึงถึงเรื่องดังกลาว และใหความสําคัญในดานการบริหาร
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง โดยเพิ่มระดับสินทรัพยสภาพคลองขั้นต่ํา และติดตามระดับความเสี่ยงในรายวัน รายสัปดาห
และรายเดือน รวมทั้งกําหนดขอบเขตระดับความเสี่ยง (Limit) และการดําเนินการตาง ๆ เพื่อควบคุมความเสี่ยงใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได พรอ มกันนี้ไดมีการจัดทําแผนการบริหารสภาพคลองในภาวะวิกฤติ และจัดใหมีการทดสอบ เพื่อ
เตรียมพรอมในการดําเนินการหากมีสัญญาณบงชี้วาอาจเกิดภาวะวิกฤติดานสภาพคลอง (Early Warning Signal)
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ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk)
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากความไมเพียงพอหรือความ
บกพรองของกระบวนการภายใน บุคลากร ระบบงานของธนาคาร หรือจากเหตุการณภายนอกธนาคาร รวมถึงความเสี่ยง
ดานกฎหมาย แตไมรวมความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic risk) และดานชื่อเสียง (Reputational risk)
ธนาคารไดพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ โดยกําหนดใหมีการระบุความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
และมีการวัดผล ติดตาม รายงาน วิเคราะหและควบคุมอยางเปนขั้นตอนและอยางมีระบบ กรอบการดําเนินงานดังกลาว
ประกอบดว ย โครงสรางการกํา กับดูแลความเสี่ย งด านปฏิบั ติการ นโยบายการบริหารความเสี่ ย งดานปฏิ บัติการ ซึ่ ง
ครอบคลุมประเภทความเสี่ยงดานปฏิบัติการตามที่ Basel II กําหนดไว นโยบายยอยและเครื่องมือบริหารความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการทั้งสามเครื่องมือ ไดแก การประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control Self Assessment: CSA) ดัชนีชี้วัดความ
เสี่ยงที่สําคัญ (Key Risk Indicators: KRI) และการจัดเก็บขอมูลความเสียหายและการจัดการเหตุการณความเสี่ยง (Loss
Data Collection and Incident Management)
หน ว ยงานธุ ร กิ จ และหน ว ยงานสนั บ สนุ น เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการบริ ห ารและควบคุ ม ความเสี่ ย งด า น
ปฏิบัติการของหนวยงานตนเอง ธนาคารไดแตงตั้งตัวแทนเพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Unit
Operational Risk Managers: UORMs) ไวในแตละสายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน ซึ่งเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบงาน
บริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยฝายบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการเปนผูชวยสนับสนุน
การทํางานของ UORMs
นอกเหนือจากเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการขางตน ธนาคารยังไดออกเครื่องมือสนับสนุนเพื่อให
เกิดกลไกการลดความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่สําคัญเพิ่มเติม ไดแก กระบวนการอนุมัติผลิตภัณฑและบริการใหม (Product
and Service Approval Process: PSAP) นโยบายความเสี่ยงจากการใชบริการจากผูใหบริการภายนอก (Outsourcing Risk
Management) และแผนการดําเนินธุรกิจตอเนื่อง (Business Continuity Planning: BCP)
ธนาคารไดกําหนดแนวทางการลงนามอนุมัติผลิตภัณฑและบริการที่ออกใหม กระบวนการศึกษารายละเอียดนี้ทํา
ใหธนาคารมั่นใจไดวาในการออกผลิตภัณฑและบริการใหมไดมีการระบุและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยางเหมาะสม
รวมทั้งมีโครงสรางพื้นฐานและการควบคุมที่จําเปนอยางเพียงพอที่จะสนับสนุนธุรกิจใหมดังกลาวใหดําเนินการภายใต
ระดับความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได
ธนาคารไดกําหนดใหมีนโยบายความเสี่ยงจากการใชบริการจากผูใหบริการภายนอกเพื่อกําหนดหลักการและ
มาตรฐานในการระบุ แ ละบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งหลั ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการใช บ ริ ก ารจากผู ใ ห บ ริ ก ารภายนอกอย า งมี
ประสิทธิภาพ
ธนาคารไดจัดใหมีนโยบายและมาตรฐานการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง ซึ่งกําหนดแนวทางใหกับทุกหนวยงาน
ในการพัฒนาแผนการดําเนินธุรกิจตอเนื่อง ธนาคารไดจัดตั้งสํานักบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ เพื่อทําหนาที่กํากับดูแล
การดําเนินธุรกิจตอเนื่องใหเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง รวมทั้งประเมินระดับความ
พรอมและประสานงานการพัฒนาแผนการดําเนินธุรกิจตอเนื่องภายในองคกรเพื่อเพิ่มระดับความพรอมของธนาคาร

สวนที่ 2 หนา 9

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

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 พระราชทานตราตั้งใหธนาคาร
ทหารไทย จํากัด เปนธนาคารพาณิชยในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และไดมีการเพิ่มทุนครั้งแรกจากจํานวน 10 ลานบาท
เปนจํานวน 100 ลานบาท และเพื่อเปนการขยายชองทางการระดมทุน ธนาคารไดจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2526 และเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2537 ธนาคารไดจดทะเบียนแปรสภาพเปน
บริษัทมหาชนจํากัด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนจํานวน 437,087,384,790 บาท และมีทุนชําระ
แลวจํานวน 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 2551 ธนาคารมีขนาดสินทรัพยรวมประมาณ 602 พันลานบาท
ตลอดเวลาแหงการดําเนินงาน ธนาคารมุงเนนในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพและขยายขอบขายการใหบริการ
เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานสากล ธนาคารไดวาจางที่ปรึกษาตางประเทศใหเปนผูวางระบบการ
ใหบริการลูกคารายยอย และระบบบริหารความเสี่ยง มีการปรับโครงสรางองคกร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ เพิ่มชองทางการ
จําหนาย จัดตั้งหนวยงานดานการบริหารความเสี่ยง และตั้งหนวยงานเพื่อกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑทางการ รวมทั้ง
โครงการพัฒนาระบบการใหบริการลูกคา (Core Banking System) ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการใหบริการ
ในเดือนธันวาคม ป 2550 ธนาคารประสบความสําเร็จในการเพิ่มทุนจํานวน 37,622 ลานบาท ซึ่งมีกลุมไอเอ็นจี ซึ่ง
เปนสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงจากประเทศเนเธอรแลนด เขามาเปนพันธมิตรรายใหม และภายหลังการเพิ่มทุน สัดสวนการ
ถือหุนของกระทรวงการคลังในธนาคารอยูที่รอยละ 26.1 และกลุมไอเอ็นจี ถือหุนในธนาคารรอยละ 25.2 และถือหุน
NVDR ที่มีหลักทรัพยของธนาคารเปนหลักทรัพยอางอิงและ/หรือหุนสามัญของธนาคาร รอยละ 4.92 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของธนาคาร

2.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญของธนาคารทหารไทย ในชวง 5 ปที่ผานมา มีดังนี้
ป 2546



ธนาคารไดเพิ่มทุนจํานวน 22,255,000,000 บาท ในเดือนกันยายน 2546 ซึ่งธนาคารไดรับความไววางใจ
และการสนับสนุนอยางดีจากทั้งผูถือหุนเดิมและผูถือหุนใหม
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ธนาคารไดรวมกิจการกับ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ และบรรษัทเงินทุนฯ ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2547 ซึ่งการรวม
กิจการดังกลาวสงผลใหธนาคารสามารถดําเนินธุรกิจรูปแบบธนาคารครบวงจร หรือ Universal Banking ไดเปน
อยางดี โดยมีขนาดสินทรัพยประมาณ 7 แสนลานบาท และมีจํานวนสาขากวา 450 สาขา รวมทั้งมีเครือขายธุรกิจ
ที่เปนบริษัทประกัน และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนในเครือ
ธนาคารไดทําการ “Re-branding” โดยไดเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของธนาคารเปน “TMB Bank Public
และเปลี่ยนคําขวัญเปน "รวมคิด เพื่อทุกกาวของ
Company Limited” เปลี่ยนตราสัญลักษณใหมเปน
ชีวิต" – “Better Partner, Better Value” ซึ่งหมายถึง การมีสวนรวมหรือการเปนหุนสวนที่ดี ชวยสรางเสริม
คุณคาซึ่งกันและกัน
นิตยสาร Finance Asia ไดยกยองและมอบรางวัลอันทรงเกียรติ “Best Thailand Deal”, นิตยสาร The
Banker ไดมอบรางวัล “Deal of the Year – 2005 Thailand”, Structured Finance International ไดมอบ
รางวัล “Best Securitization of Asian Assets – 2005” และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ได
มอบรางวัล “Deal of the Year 2005” และรางวัล “Most Creative Issue 2005” ใหกับโครงการแปลง
สินทรัพยเปนหลักทรัพยของ บจ.ธนารักษพัฒนาสินทรัพย ซึ่งธนาคารทหารไทย เปนหนึ่งในที่ปรึกษา
ทางการเงินและผูจัดการการจัดจําหนายหุนกู
ธนาคารไดรวมทุนกับกลุมการเงินธนาคารแมคควอรี ประเทศออสเตรเลีย ลงทุนใน บล.ทีเอ็มบี แมคควอรี
โดยมีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ คือ การเปนบริษัทหลักทรัพยชั้นแนวหนาของประเทศไทย
ธนาคารไดเรงเตรียมการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยจัดตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ Basel II ขึ้น
เพื่อดําเนินการตามแผนแมบทรวมกับที่ปรึกษาตางประเทศ
ธนาคารไดออกตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนที่ไมสะสมดอกเบี้ยจาย และไมชําระดอกเบี้ยในปที่ไม
มีผลกําไรเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Hybrid Tier 1) มูลคา 200 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤษภาคม
ธนาคารไดดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 32,223,893,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน
3,222,389,300 หุน เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของธนาคาร (Rights Offering) ในอัตรา 4.75 หุนสามัญเดิมตอ
1 หุนสามัญใหม มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยหุนสามัญที่เหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมดังกลาว
ไดเสนอขายใหแกนักลงทุนสถาบัน หรือเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหแกนักลงทุนกลุมใดกลุมหนึ่ง ซึ่ง
ธนาคารไดประสบความสําเร็จในการเพิ่มเงินกองทุนอีก 9,667,000,000 บาท ในเดือนกันยายน 2549
ธนาคารไดดําเนินการเปดสาขาใหม เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและขยายเครือขายการดําเนินธุรกิจ
รวมจํานวน 40 สาขา และดําเนินการปดสาขาเดิมจํานวน 1 สาขา ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารมี
เครือขายสาขาเพื่อใหบริการรวมทั้งสํานักงานใหญ และสาขาตางประเทศ จํานวน 467 แหง ในขณะเดียวกัน
ธนาคารไดขยายเครือขายสํานักแลกเปลี่ยนเงินตราใหครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศ และธนาคารไดรับสิทธิเปนผูใหบริการหลักในการแลกเปลี่ยนเงินตราที่ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ไดมอบรางวัล “Deal of the Year 2006” ใหกับโครงการแปลง
สินทรัพยเปนหลักทรัพยของ บจ.ธนารักษพัฒนาสินทรัพย ซึ่งธนาคารทหารไทย เปนหนึ่งในที่ปรึกษา
ทางการเงินและผูจัดการการจัดจําหนายหุนกู
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ธนาคารและบริษัทยอยไดยกระดับนโยบายกันสํารองใหรองรับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีระหวาง
ประเทศ ฉบับที่ 39 (IAS 39) และแผนการดําเนินงานของธนาคารในการลดและเรงจําหนายสินเชื่อดอย
คุณภาพ โดยมีการตั้งสํารองหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้จํานวน 30,982
ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 138.1 สงผลใหอัตราสวนสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อดอยคุณภาพของ
ธนาคารเพิ่มขึ้นมาอยูในระดับประมาณรอยละ 70 ในป 2550
ธนาคารไดดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 250,000,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 25,000,000,000 หุน โดยเสนอขายใหแก ING Bank N.V. จํานวน 10,970,893,359 หุน และใหแก
บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด อันเนื่องมาจากการเขาซื้อใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพย
อางอิงในจํานวนที่เทากันของ ING Support Holdings B.V. จํานวน 2,141,728,186 หุน ในราคาเสนอขาย
1.60 บาทตอหุน และเสนอขายแกกลุมบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงในประเทศซึ่งเปนผูถือหุนเดิมของธนาคาร
จํานวน 11,887,378,455 หุนในราคา 1.40 บาทตอหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยหุนสามัญที่เหลือ
จากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมดังกลาวไดเสนอขายใหแกสถาบันการเงินหรือกองทุน ในราคา 1.40 บาท
ตอหุน ซึ่งธนาคารไดประสบความสําเร็จในการเพิ่มทุนจํานวน 37,622 ลานบาท ในเดือนธันวาคม 2550
สงผลใหธนาคารมีเงินกองทุนตามกฎหมาย รอยละ 14.4 ของสินทรัพยเสี่ยงเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
นิตยสาร IFR Asia ไดมอบรางวัล “Thailand Capital Markets Deal of the Year 2007” ใหกับโครงการแปลง
สินทรัพยเปนหลักทรัพยของ บจ.ธนารักษพัฒนาสินทรัพย รุนที่ 3 มูลคา 5,500 ลานบาท โดยธนาคารทหาร
ไทย เปนหนึ่งในที่ปรึกษาทางการเงินและผูจัดการการจัดจําหนายหุนกู

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในป 2551
ป 2551 เปนปที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญของธนาคาร โดยภายหลังการเพิ่มทุนธนาคารไดมีการ
ปรับโครงสรางการจัดการ เพื่อใหการบริหารงานของธนาคารมีความคลองตัว และเหมาะสมมากขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลง
ที่สําคัญ ไดแก การแตงตั้งประธานคณะกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ
บริหารทานใหม ตลอดจนมีการปรับปรุงคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการ
ควบคุมการดําเนินการดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารไดแตงตั้งประธานเจาหนาที่บริหารทานใหม
และเปลี่ยนแปลงผูบริหารระดับสูง ซึ่งรวมถึงการยืมตัวผูเชี่ยวชาญจากไอเอ็นจี มาปฏิบัติงานรวมกับธนาคาร และยังไดมี
การปรับโครงสรางองคกร รวมทั้งการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ อีกทั้งยังไดรับการสนับสนุน
จากพันธมิตรทางธุรกิจอยางกลุมไอเอ็นจีเปนอยางดี
สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญไดดังนี้
1. วิสัยทัศนและกลยุทธ
ธนาคารทหารไทย ภายหลังจากการเขารวมของพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม ตลอดจนคณะกรรมการธนาคาร
และผูบริหารระดับสูงชุดใหม ไดรวมกันพินิจและวิเคราะหสถานการณของธนาคารภายใตสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอก ในชวงระยะเวลา 3-5 ปขางหนา ธนาคารจึงไดกําหนดวิสัยทัศนในอันที่จะกาวเปน “ธนาคารไทยชั้นนํา มาตรฐาน
ระดับโลก” ภายใตกลยุทธ “การยึดลูกคาเปนศูนยกลาง - Customer Centricity the TMB Way” พรอมกับการจัดลูกคา
ออกเปนกลุม (Segmentation) ที่ชัดเจน และมุงสรางคุณคาและความพึงพอใจสูงสุดใหเกิดขึ้นกับลูกคาแตละกลุม
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วิสัยทัศน : ธนาคารไทยชั้นนํา มาตรฐานระดับโลก
To be the Leading Thai Bank with World Class Financial Solutions
: ยึดลูกคาเปนศูนยกลาง Customer Centricity the TMB Way
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3. กําหนดแนวทางการ
สรางคุณคาใหลูกคา
MultiCorporate

1. แยกแยะ
กลุมลูกคา

Medium
Enterprise

Midincome

umer

Corporate

Mass

Cons
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2. เขาใจความตองการ
ของลูกคาทุกชวงชีวิต

es

กลยุทธ

Affluent
Small
Enterprise

5. ติดตามศึกษา
ความพึงพอใจและผลลัพธ

SM
E

4. มอบผลิตภัณฑและ
บริการที่ลูกคาพอใจ

ธนาคารมีภารกิจที่จะดําเนินการใหบรรลุสูวิสัยทัศน โดยคํานึงถึงการเสริมสรางผลประโยชนรวมกันและนํามา
ซึ่งความภาคภูมิใจใหกับผูมีสวนรวมทุกฝาย ลูกคา ผูถือหุน/นักลงทุน และพนักงาน ตลอดจนการเปนผูมีสวนรวมในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
2. การแบงกลุมลูกคาของธนาคาร
ตามที่ธนาคารไดดําเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสูองคกรที่ยึดลูกคาเปนศูนยกลาง ธนาคารไดจัดแบงกลุม
ลูกคาเปน 7 กลุมหลักตามระดับรายได ดังตอไปนี้
ระดับรายได
1. ลูกคาธุรกิจขนาดใหญ (Wholesale)
1.1. ลูกคาบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ (Multi-Corporate)
มากกวา 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)
นอยกวา 50 ลานบาทตอป
3. ลูกคารายยอย (Retail)
3.1. ลูกคาบุคคลพิเศษ (Affluent)
มากกวา 100,000 บาทตอเดือน
3.2. ลูกคาบุคคลระดับกลาง (Mid-Income)
30,000-100,000 บาทตอเดือน
3.3. ลูกคาบุคคลทั่วไป (Mass)
นอยกวา 30,000 บาทตอเดือน
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3. การปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกร
ธนาคารดําเนินการปรับโครงสรางองคกรเพื่อ ใหสอดคลองกั บกลยุ ทธการยึดลูก คาเป นศูนย กลาง โดยมี
หลักการในการพัฒนาเพื่อเปนองคกรที่ยึดลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer Centric Organization) ดังนี้
• โครงสรางองคกร เปดใหพนักงานแตละคน และหนวยงานทุกหนวย เห็นลูกคาอยางชัดเจน และมีความ

รับผิดชอบเต็มที่เพื่อสรางความพึงพอใจของลูกคา
• โครงสรางชวยเสริมการทํางานเปนทีม เพื่อสรางความพึงพอใจใหลูกคา
• ประธานเจาหนาที่บริหารของกลุม เปนผูนําในการกําหนดแนวทางการสรางคุณคาใหแกลูกคาแตละกลุม
โดยภายใตโครงสรางองคกรใหม ผูบริหารระดับสูงของธนาคาร จะประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประธานเจาหนาที่บริหาร (Chief Executive Officer: CEO)
ประธานเจาหนาที่บริหารลูกคารายยอย (Chief Retail Banking Officer: CRBO)
ประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Chief SME Banking Officer: CSBO)
ประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจขนาดใหญ (Chief Wholesale Banking Officer: CWBO)
ประธานเจาหนาที่บริหารดานบริหารความเสี่ยง (Chief Risk Officer: CRO)
ประธานเจาหนาที่บริหารดานปฏิบัติการ (Chief Operating Officer: COO)
ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน (Chief Financial Officer: CFO)
โครงสรางองคกร
กลุมธุรกิจ

กลุมธุรกิจรายยอย

กลุมธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม

กลุมธุรกิจขนาดใหญ

กลุมบริหารความเสี่ยง
กลุมสนับสนุน
ธุรกิจ

กลุมปฏิบัติการและเทคโนโลยี
กลุมการเงิน
วางแผนกลยุทธองคกร และ Transformation

กลุมสนับสนุน

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
สื่อสารและประชาสัมพันธ
กํากับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ โครงสรางองคกรใหมจะมีสวนชวยลดความซ้ําซอนในภารกิจของหนวยงาน และนําไปสูการสรางความ
ประสานสอดคลองในการดําเนินงานระหวางสายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน (Alignments) และการผลักดันธุรกิจได
อยางมีประสิทธิภาพ
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4. การสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจ (ING Group)
ภายหลังจากการที่กลุมไอเอ็นจี เขาถือหุนในธนาคารเมื่อปลายป 2550 ธนาคารไดรับการสนับสนุนในหลาย ๆ
ดานจากกลุมไอเอ็นจี ซึ่งนับวาเปนพันธมิตรทางธุรกิจที่สามารถเอื้อประโยชนใหแกธนาคาร และสรางคุณคาใหกับลูกคา
ของธนาคารเปนอยางดี
ธนาคารได รั บ การสนั บ สนุ น และความร ว มมื อ ที่ สํ า คั ญ ในการดํ า เนิ น งานด า นต า ง ๆ จากกลุ ม ไอเอ็ น จี
ดังตอไปนี้
• ดานผลิตภัณฑและการบริการ

Deposits and Insurance
¾ Internet Banking and telemarketing
¾ Wealth Management
ดานการบริหารความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการและเทคโนโลยี
ดานเครือขายทั่วโลก
ดานการตลาดและแบรนด
¾

•
•
•
•

ในปจจุบัน ธนาคารไดเปนตัวแทนในการจัดจําหนายกองทุนและหนวยลงทุนตาง ๆ ใหกับบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด (“ING Funds”) และเปนนายหนาและผูจัดจําหนายผลิตภัณฑประกันชีวิต
ใหกับบริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จํากัด (“ING Life”) ดังนี้
• ธนาคารได เ ข า ทํ า สั ญ ญาแต ง ตั้ ง ธนาคารเป น นายหน า และผู จั ด จํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ ป ระกั น ชี วิ ต

(Bancassurance Product Distribution Agreement) กับบริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จํากัด (“ING Life”)โดย
ธนาคารจะเปนนายหนาและผูจัดจําหนายผลิตภัณฑประกันชีวิตและสุขภาพของ ING Life ผานสาขาของ
ธนาคาร โดยเริ่มการขายผานสาขาของธนาคารตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 เปนตนไป
• ธนาคารและบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด (“ING Funds”)ไดรวมลงนามใน

สัญญาแตงตั้งธนาคารเปนตัวแทนจําหนายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Distribution Agent Agreement)
ใหกับกองทุนและผลิตภัณฑกองทุนของ ING Funds โดยเริ่มเปดดําเนินการผานสาขาธนาคารไดตั้งแตวันที่
12 มิถุนายน 2551 เปนตนไป
นอกจากความรวมมือทางดานตาง ๆ แลว ธนาคารยังไดผูบริหารระดับสูงที่มีประสบการณอยางมากจากกลุม
ไอเอ็นจี เขารวมงานกับธนาคาร เพื่อรวมผลักดันการดําเนินงานของธนาคารไปสูวิสัยทัศนที่กําหนดไว
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของธนาคาร

ธนาคารทหารไทยเปนธนาคารพาณิชยที่ใหบริการลูกคาอยางครบวงจร โดยใหบริการครอบคลุมลูกคาในกลุมตาง ๆ
ตั้งแตธุรกิจขนาดใหญจนถึงลูกคารายยอย และยังใหบริการดานธุรกรรมการเงินรวมไปถึงการใหบริการดานวาณิชธนกิจแก
ลูกคาในระดับบนดวย
ธนาคารประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยตาม พ.ร.บ. การธนาคารพาณิชย ซึ่งรวมถึง การรับฝากเงิน การใหสินเชื่อ
การรับโอนเงิน การรับซื้อลด การค้ําประกัน การอาวัล การซื้อขายเงินตราตางประเทศ การโอนเงินระหวางประเทศ การออก
เล็ตเตอรออฟเครดิต การบริการดานเอทีเอ็ม การบริการบัตรเครดิต การบริการทางการเงินดานการบริหารเงินสด (Cash
Management) การรับฝากทรัพยสิน และการใหบริการธนาคารผานทางโทรศัพท โดยธนาคารประกอบธุรกิจหลักในการ
ใหบริการแกลูกคาในกลุมธุรกิจตาง ๆ เชน กลุมธุรกิจขนาดใหญ กลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และกลุมธุรกิจรายยอย
โดยไดมีการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการตาง ๆ ใหแกลูกคาในกลุมธุรกิจดังกลาวผานทางเครือขายสาขาของธนาคารที่
ครอบคลุมทั่วประเทศ
นอกจากนี้ ธนาคารยังประกอบธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจธนาคารพาณิชย ดังตอไปนี้
1. ธุรกิจวาณิชธนกิจ ไดแก การเปนที่ปรึกษาทางการเงิน การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย
และการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน (Limited BDU) การคาและจัดจําหนายหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้
การเปนตัวแทนจําหนายหลักทรัพย ผูแทนผูถือหุนกู การเปนนายทะเบียนหลักทรัพย และการรับฝากหลักทรัพย (Custodian)
2. ธุรกิจอื่น ๆ ตามที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานทางการที่กํากับดูแล และทําธุรกิจโดยผานบริษัทยอย และ
บริษัทรวมของธนาคาร เชน การรวมเปนพันธมิตรกับบริษัทประกัน โดยการเปนนายหนาประกัน (Bancassurance) การ
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย และใหบริการเชาและเชาซื้อ เปนตน
การประกอบธุรกิจของบริษัทยอยและบริษัทรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมีการลงทุนในบริษัทยอย 3 บริษัท บริษัทรวม 1 บริษัท และกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย 4 กองทุน ดังนี้
ชื่อบริษัท
บริษัทยอย
1. บบส. พญาไท
2. บจ. เดซิกนี ฟอร อีทีเอ คอนแทรคท
3. บลจ. ทหารไทย
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย
หัก คาเผื่อการดอยคา
เงินลงทุนในบริษัทยอย สุทธิ
บริษัทรวม
1. กองทุนรวมสยามรีสอรท

ประเภทธุรกิจ

มูลคาเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน
ณ 31 ธันวาคม 2551
(ลานบาท)

การถือหุนของธนาคาร
ณ 31 ธันวาคม 2551
(รอยละ)

บริหารสินเชื่อและสินทรัพยดอยคุณภาพ
สาธารณูปโภค
บริหารจัดการกองทุน

3,870
188

100.00
99.40
75.00

4,058
(3,870)
188
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยประเภท 4
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ชื่อบริษัท
2. บจ. ไทยโอริกซ ลีสซิ่ง
3. กองทุนรวมธุรกิจไทย 2
4. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยพญาไท
5. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเดอะคอลัมน
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม
หัก คาเผื่อการดอยคา
เงินลงทุนในบริษัทรวม สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม สุทธิ
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ประเภทธุรกิจ
ลิสซิ่ง
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยประเภท 4
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยประเภท 2
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยประเภท 4

มูลคาเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน
ณ 31 ธันวาคม 2551
(ลานบาท)
383
247
180
638
2,035
2,035
2,223

การถือหุนของธนาคาร
ณ 31 ธันวาคม 2551
(รอยละ)
45.96
32.00
30.00
29.90

บริษัทบริหารสินทรัพยพญาไท จํากัด เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับโอนสินเชื่อ
และสินทรัพยดอยคุณภาพของธนาคาร รวมถึงหลักประกันของสินทรัพยนั้น และนําไปบริหารใหไดรับ
ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
บริษัท เดซิกนี ฟอร อีทีเอ คอนแทรคท จํากัด เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามสัญญาเงินกูระหวางกลุมผูใหกู และ
บจม.ทางดวนกรุงเทพ เพื่อรับโอนสิทธิสัญญาสัมปทานกอสรางทางดวนขั้นที่ 2 ระหวาง บมจ.ทางดวน
กรุงเทพ และการทางพิเศษแหงประเทศไทย โดยการรับโอนสิทธิฯ จะเกิดขึ้นในกรณีที่ บมจ.ทางดว น
กรุงเทพ ไมสามารถปฏิบัติตามหรือผิดเงื่อนไขของสัญญาเงินกู ซึ่งธนาคารในฐานะผูดูแลหลักประกันของ
โครงการ (Security Agent) เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทหารไทย จํากัด เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการกองทุนตาม
กฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ละธุ ร กิ จ จั ด การลงทุ น ตามที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กองทุนรวมสยามรีสอรท เปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง (กอง 4) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อระดม
เงินลงทุนจากนักลงทุนสถาบัน โดยมีวัตถุประสงคหลักในการนําเงินที่ไดจากการจําหนายหนวยลงทุนไปซื้อ
หรือเชาอสังหาริมทรัพย และจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว หรือลงทุนในสิทธิเรียกรอง
หรือในทรัพยสินอื่น ทั้งนี้ การลงทุนดังกลาวเพื่อแกไขปญหาในระบบสถาบันการเงิน โดยเปนกองทุนรวม
ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) เปนบริษัท
จัดการกองทุน ดัง กลา ว (ทั้ งนี้ งบการเงินรวมของธนาคารมิ ไดร วมกองทุน รวมสยามรีสอรท เนื่ อ งจาก
ธนาคารไมมีอํานาจควบคุมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกองทุน)
บริษัทไทยโอริกซ ลีสซิ่ง จํากัด เปนบริษัทที่ใหบริการดานเชาและเชาซื้ออุปกรณสํานักงาน เครื่องจักรและ
ยานพาหนะ
กองทุนรวมธุรกิจไทย 2 เปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง (กอง 4) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อระดม
เงินลงทุนจากนักลงทุนสถาบัน โดยมีวัตถุประสงคหลักในการนําเงินที่ไดจากการจําหนายหนวยลงทุนไปซื้อ
หรือเชาอสังหาริมทรัพย และจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว หรือลงทุนในสิทธิเรียกรอง
หรือในทรัพยสินอื่น ทั้งนี้ การลงทุนดังกลาวเพื่อแกไขปญหาในระบบสถาบันการเงิน โดยเปนกองทุนรวม
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปนบริษัท
จัดการกองทุนดังกลาว




2.4

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยพญาไท เปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเพื่อแกไขปญหาในระบบสถาบัน
การเงิน (กอง 2) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมเงินลงทุนจากนักลงทุนสถาบัน โดยมีวัตถุประสงคหลักในการนําเงินที่
ไดจากการจําหนายหนวยลงทุนไปซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย หรือลงทุนในสิทธิเรียกรองที่เกิดจากการ
ประกอบธุ ร กิ จ ของสถาบั น การเงิ น ที่ มี อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย เ ป น หลั ก ประกั น และจั ด หาผลประโยชน จ าก
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิเรียกรองดังกลาว ทั้งนี้ การลงทุนดังกลาวเพื่อแกไขปญหาในระบบสถาบันการเงิน
โดยเปนกองทุนรวมประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดย บลจ.ทหารไทย เปนบริษัทจัดการกองทุนดังกลาว
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเดอะคอลัมน เปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง (กอง 4) ที่
จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมเงินลงทุนจากนักลงทุนสถาบัน โดยมีวัตถุประสงคหลักในการนําเงินที่ไดจากการจําหนาย
หนวยลงทุนไปซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย และจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว หรือลงทุน
ในสิทธิเรียกรองหรือในทรัพยสินอื่น ทั้งนี้ การลงทุนดังกลาวเพื่อแกไขปญหาในระบบสถาบันการเงิน โดย
เปนกองทุนรวมประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด
(มหาชน) เปนบริษัทจัดการกองทุนดังกลาว

นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม

ธนาคารแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุมตามหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม (Consolidated Supervision)
ของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งเปนการจัดตั้งกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร โดยจะแบงบริษัทในกลุมธุรกิจทาง
การเงินของธนาคารออกเปน 2 ประเภท แยกตามสัดสวนการถือหุนและประเภทของธุรกิจที่บริษัทลูกดําเนินงาน ดังนี้
1. กลุม Solo Consolidation เปนบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจใหสินเชื่อ (Credit Institution) ซึ่งธนาคารถือหุน
ตั้งแตรอยละ 75 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด และการบริหารงานของบริษัทอยูภายใตการกํากับ
ดูแลของธนาคาร
2. กลุม Non-Solo Consolidation เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจ ดานการเงินและธุรกิจสนับสนุนการดําเนินการของ
ธนาคาร โดยบริษัทยอยในกลุมนี้ จะแบงออกเปน 2 กลุม ตามลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้คือ




ธุรกิจดานการเงิน จะเปนบริษัทยอยซึ่งดําเนินธุรกิจดานการเงิน ที่ธนาคารถือหุนตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด รวมถึงบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจใหสินเชื่อที่ธนาคารถือหุน
ตั้งแตรอยละ 50 แตไมเกินรอยละ 75 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ธุรกิจสนับสนุนการดําเนินกิจการของธนาคาร จะเปนบริษัทยอยซึ่งดําเนินธุรกิจที่ใหการสนับสนุนธุรกิจ
ของธนาคาร โดยธนาคารถือหุนตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไปของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด

สวนที่ 2 หนา 18

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ไมอนุญาตใหธนาคารพาณิชย ถือหุนเกินกวารอยละ 10 ในบริษัท
ใด ๆ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยกอน และภายใตนโยบายการกํากับแบบรวมกลุมของธนาคารแหง
ประเทศไทย ธนาคารไดยื่นขอจัดตั้งกลุมธุรกิจการเงินของธนาคาร กับธนาคารแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551
ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาอนุญาตของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งธนาคารมีความตั้งใจที่จะถือครองและลงทุนใน
บริษัทดังกลาวเพื่อใชเปนเครื่องมือในการใหบริการทางการเงินตอลูกคาของธนาคารไดอยางครบวงจร (Universal Banking)
อนึ่ง สําหรับกลุมบริษัทที่ประกอบธุรกิจทั่วไป ซึ่งไมเกี่ยวของกับกลุมธุรกิจการเงินของธนาคารและธนาคารถือหุนมากกวา
รอยละ 10 ธนาคารมีนโยบายที่จะทยอยขายเพื่อลดการลงทุนลงเมื่อราคาเหมาะสม แตจะดําเนินการใหอยูในกรอบเวลาที่
ไดรับอนุญาตโดยธนาคารแหงประเทศไทย โดยรายละเอียดของบริษัทยอยในกลุมตามผังภูมิโครงสรางกลุมธุรกิจของ
ธนาคาร มีดังนี้
ผังภูมิโครงสรางกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
ธนาคารทหารไทย

Non-Solo consolidation

Solo consolidation

100%
บบส. พญาไท

ธุรกิจสนับสนุนการ
ดําเนินกิจการของ
ธนาคาร

99.40%
บจ. เดซิกนี ฟอร อีทีเอ
คอนแทรค

ธุรกิจการเงิน

75%
บลจ. ทหารไทย

45.96%
บจ. ไทยโอริกซ ลีสซิ่ง
(หมายเหตุ: ธนาคารไดขออนุญาต
ตอธนาคารแหงประเทศไทย ใน
การนับรวมเขากลุม เนื่องจาก
ธนาคารอยูระหวางการพิจารณา
สัดสวนการถือหุนในอนาคต)

หมายเหตุ: ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของธนาคารทหารไทยถือหุนในบริษัทยอย หรือบริษัทรวม เกินรอยละ 10 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทยอย หรือบริษัทรวมนั้น
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2.5

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

โครงสรางรายได

โครงสรางรายไดของธนาคาร ประกอบดวย รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล และรายไดที่มิใชดอกเบี้ย โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงโครงสรางรายได ที่ปรากฏในงบการเงินรวมของธนาคาร สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2549-2551 ดังนี้
หนวย : ลานบาท
รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
โครงสรางรายได
2551 รอยละ 2550 รอยละ 2549 รอยละ
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
เงินใหสินเชื่อ
24,150
66.8 29,180 72.4 30,886 72.8
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
1,581
4.4
756
1.9 1,127
2.7
เงินลงทุน
3,421
9.5 3,788
9.4 4,098
9.7
รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
29,152
80.6 33,724 83.7 36,111 85.1
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
(353)
(1.0) (831) (2.1)
77
0.2
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
465
1.3
282
0.7
216
0.5
คาธรรมเนียมและบริการ
- การรับรอง รับอาวัล และค้ําประกัน
524
1.4
649
1.6
628
1.5
- อื่น ๆ
4,487
12.4 4,771 11.8 4,105
9.7
กําไรจากการปริวรรต
951
2.6 1,095
2.7
787
1.9
กําไรจากการขายสินทรัพย
626
1.7
171
0.4
รายไดอื่น
313
0.9
626
1.6
338
0.8
รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย
7,014
19.4 6,591 16.3 6,323 14.9
รวมรายไดทั้งหมด
36,166 100.0 40,315 100.0 42,434 100.0
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2.6

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ศักยภาพในการแขงขัน
ธนาคารเชื่อวาขอไดเปรียบในการแขงขันที่สําคัญของธนาคาร มีดังนี้


ความสัมพันธที่ดีกับลูกคาในกลุมธุรกิจขนาดใหญ กลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และกลุมธุรกิจรายยอย

การที่ธนาคารมีสาขาอยูทั่วประเทศทําใหสามารถสรางฐานลูกคาที่แข็งแกรงไดทั้งในระดับลูกคาในกลุม
ธุรกิจขนาดใหญ กลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และกลุมธุรกิจรายยอย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมี
สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้งสินเชื่อธุรกิจรายยอย คิดเปนรอยละ 45.1 รอยละ
39.0 และรอยละ 15.9 ตามลําดับ ของยอดสินเชื่อทั้งหมดของธนาคาร


แบรนดที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักอยางแพรหลาย

ในป จ จุ บั น ธนาคารเป น ธนาคารพาณิ ช ย ที่ มี ชื่ อ เสี ย งและเป น ที่ รู จั ก อย า งแพร ห ลาย ธนาคารได เ ปลี่ ย น
ภาพลักษณองคกรใหม (Re-branding) เสร็จสมบูรณในเดือนพฤศจิกายน 2548 ซึ่งรวมถึงการนําโลโกใหมของธนาคารมา
ใชเพื่อเนนย้ําภาพลักษณใหมภายหลังจากการรวมกิจการ โดยธนาคารเชื่อวาแบรนดใหมของธนาคารมีชื่อเสียงและเปนที่
รูจักอยางแพรหลายทั่วประเทศ


เครือขายสาขาที่กวางขวาง

ธนาคารมีเครือขายสาขาที่กวางขวาง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมีเครือขายสาขาทั่วประเทศ 470
สาขา สาขาตางประเทศ 3 สาขา สํานักแลกเปลี่ยนเงินตรา 106 แหง และเอทีเอ็ม 1,946 เครื่อง


ธุรกิจบริการเงินฝากที่แข็งแกรง

ธนาคารมีธุรกิจบริการเงินฝากที่แข็งแกรงในฐานกลุมลูกคารายยอย รวมถึงลูกคาสถาบันตาง ๆ โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2551 เงินฝากของธนาคารคิดเปนประมาณรอยละ 7 ของเงินฝากรวมทั้งหมดของธนาคารพาณิชย ซึ่งขอไดเปรียบ
เปนผลจากการมีชองทางการบริการที่มีประสิทธิผลของธนาคาร ผลิตภัณฑใหม ๆ และการใหบริการเพิ่มเติมอยางครบวงจร
เพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา เชน การบริหารสินทรัพย การบริหารเงินสด และการชําระเงินสด ทั้งนี้ ธนาคารยัง
ไดขยายฐานผูฝากเงินที่หลากหลายเพิ่มเติมจากลูกคาหลักดั้งเดิมของธนาคาร และลูกคาที่ใชบริการจายเงินเดือน (Pay roll)


เทคโนโลยีทางธุรกิจที่ใหบริการลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ

ธนาคารมุงเนนใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการแกลูกคา และสรางความแตกตางของ
ผลิตภัณฑ พรอมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานภายในธนาคาร โดยมีการควบคุมคาใชจายในการดําเนินการ
ทางดานเทคโนโลยีใหอยูในระดับที่เหมาะสม ธนาคารมีเทคโนโลยีที่พรอมในการขับเคลื่อนและสนับสนุนภาคธุรกิจ อาทิ
เชน ระบบ Core Banking ที่สามารถใหบริการไดตลอดเวลา (7 X 24 hrs) ระบบ Corporate eBanking ซึ่งเปนชองทาง
อิเล็กทรอนิกสสําหรับลูกคาระดับองคกรในการทําธุรกรรมกับธนาคารแบบศูนยรวม ระบบ Internet Banking ระบบ Mobile
Banking ที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหมตางจากคูแขงโดยที่ลูกคาไมตองเปลี่ยน SIM Card และ เบอรโทรศัพทมือถือ และ ระบบ
SMS Notification ที่ตอบสนอง Life Style ใหกับลูกคาในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ้น ทางดานความ
ปลอดภัย ธนาคารไดจัดทําระบบยืนยันตัวตนที่มีประสิทธิภาพสูง หรือที่เรียกวา Two Factors Authentication โดยสามารถ
สนับสนุนการใชงานที่เปนแบบอุปกรณ Token และ SMS นอกจากนี้ ธนาคารมีระบบการแจงเตือนลูกคา (SMS Alert
Services) สําหรับทุก ๆ ธุรกรรมการเงินที่เกิดขึ้นเพื่อสรางความมั่นใจใหกับลูกคา โดยรวมแลวศักยภาพทางดานเทคโนโลยี
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ของธนาคารสามารถขับเคลื่อนธุรกิจ สรางความแตกตางและความไดเปรียบจากคูแขง พรอมทั้งสนับสนุนแนวทางในการ
ใหบริการที่ยึดลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer Centricity) ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ธนาคารไดวางระบบโครงสรางทางดานเทคโนโลยี ตามที่รูจักในชื่อสถาปตยกรรมเชิงบริการ (Service Oriented
Architecture หรือ SOA) และ “Infrastructure Virtualization” เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการดานเทคโนโลยี การ
ปฏิบัติการ และตอบสนองความตองการทางธุรกิจ โดยโครงสรางพื้นฐานนี้สามารถรองรับบริการลูกคาในการทําธุรกิจได
อยางคลองตัวมากขึ้น และตอบสนองโอกาสทางการตลาดและความทาทายใหม ๆ
ในป 2550 ธนาคารเปนที่รูจักทางดานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในวงการสถาบันการเงินทั้งในและตางประเทศ
โดยธนาคารไดรับรางวัลนวัตกรรมทางดานไอที “SOA Innovation Award” จาก Financial Insights ซึ่งเปนสถาบันที่มุงเนน
การใหบริการที่ปรึกษา และวางแผนกลยุทธทางดานเทคโนโลยีและธุรกิจสําหรับลูกคากลุมสถาบันการเงิน ซึ่งรางวัลนี้ได
เนนถึงการประยุกตใชเทคโนโลยี SOA กับงาน Straight Thru Process ในโครงการสินเชื่อสวนบุคคลที่ไมมีหลักประกัน ซึ่ง
ทําใหกระบวนการอนุมัติสินเชื่อเปนไปอยางรวดเร็ว อัตโนมัติ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น


บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนที่มีสินทรัพยภายใตการบริหารจัดการจํานวนมาก

ธนาคารนําเสนอผลิตภัณฑกองทุนรวม ไปสูกลุมลูกคาของธนาคารที่มีรายไดปานกลาง และกลุมลูกคาที่มี
รายไดสูง ซึ่งเปนผลิตภัณฑกองทุนรวมที่บริหารจัดการโดย บลจ.ทหารไทย และ บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) โดย บลจ.
ทหารไทย ซึ่งธนาคารถือหุนอยูรอยละ 75 เปนบริษัทจัดการกองทุนที่ใหญเปนอันดับ 4 ของประเทศ มีสินทรัพยภายใตการ
บริหารจัดการมูลคา 128,236 ลานบาท (ไมรวมกองทุนพิเศษและกองทุนรวมวายุภักษของกระทรวงการคลัง) หรือคิดเปน
รอยละ 10.48 ของสวนแบงตลาด สวน บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) หนึ่งในกลุมไอเอ็นจี ซึ่งเปนกลุมการเงินครบวงจร
ระดับโลก เปนบริษัทจัดการกองทุนที่ใหญเปนอันดับ 6 ของประเทศ มีสินทรัพยภายใตการบริหารจัดการมูลคา 51,498
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 4.21 ของสวนแบงตลาด ทั้งนี้ การที่ธนาคารใหบริการเปนตัวแทนจําหนายและรับซื้อคืน
หนวยลงทุนของ บลจ.ทหารไทย และ บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) ทําใหธนาคารสามารถเสนอผลิตภัณฑที่หลากหลายมาก
ที่สุดแหงหนึ่ง ซึ่งเปนประโยชนตอลูกคาของธนาคาร

2.7

เปาหมายหลักของธนาคารในการดําเนินธุรกิจ


เปาหมายหลักของธนาคาร ป 2552-2554

เพื่อบรรลุวิสัยทัศนในการมุงเปน “ธนาคารไทยชั้นนํา มาตรฐานระดับโลก” (To be the Leading Thai Bank
with World Class Financial Solutions) ธนาคารไดกําหนดเปาหมายหลักในชวง 3 ปแรกของธนาคารคือ ป 2552-2554 โดย
อาศัยกลยุทธการเปนผูนําในดานเงินฝาก (Deposit-led Strategy) ภายในป 2554 ดังตอไปนี้
1. ผูนําตลาดในดานเงินฝาก
• มีสวนแบงทางการตลาดดานเงินฝาก รอยละ 14 ดวยสัดสวนเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพยรอยละ 50
• เพิ่มสัดสวนการเปนธนาคารหลักที่ลูกคาใชบริการ (Main Operating Bank)
2. สรางอัตราผลตอบแทนอยางยัง่ ยืนใหแกผูถือหุน
• เพิ่มสัดสวนรายไดจากกลุมลูกคาบุคคลรายยอยเปนรอยละ 40 และสัดสวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยเปนรอยละ 35
• มีผลตอบแทนใหแกผูถือหุนอยูในระดับ Top Quartile ของประเทศไทย
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3. สรางความพึงพอใจใหแกผูมีสวนไดเสีย
• เพิ่มความพึงพอใจและความผูกพันของลูกคาใหอยูในระดับแนวหนา (Top Tier)
• มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี และไดรับการประเมินผลจาก Regulator ในระดับดี (Good Rating)
• สรางความผูกพันของพนักงานและเปนองคกรที่พนักงานเลือก (Employer of Choice) ในกลุมธุรกิจ
การเงิน


แผนงานหลัก (Key Strategic Initiatives) ป 2552-2554
เพื่อบรรลุเปาหมายหลักในการดําเนินงาน ธนาคารมีกรอบของแผนงานหลัก ใน 5 ดาน ดังตอไปนี้
1. แผนดานการกําหนดทิศทางธุรกิจ: เพื่อสรางผลิตภัณฑและการบริการตาง ๆ ที่ครบวงจร (Universal
Banking Services) และตรงตอความตองการของลูกคาในแตละกลุม
• การสรางภาพลักษณองคกร (Brand Repositioning)
• การสรางฐานทางธุรกิจที่ครบวงจร (Universal Banking Platform)
2. แผนดานการบริการลูกคา: เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาในแตละกลุม โดยมีการขยายชองทางการ
ใหบริการและการขายที่หลากหลาย และสะดวกรวดเร็ว
• การเปลี่ยนแปลงของสาขา (Branch Transformation)
• การขยายชองทางการใหบริการและการขาย (Multi-channel Sales & Services)
• การสรางความผูกพันของลูกคาในแตละกลุม (Customer Engagement)
3. แผนดานการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน: เพื่อพัฒนากระบวนการภายในใหมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว
ตอบสนองตอการบริการลูกคา รวมทั้งการเสริมสรางทักษะและวัฒนธรรมดานสินเชื่อ
• การพัฒนากระบวนการทํางาน (End to End Process)
• การพัฒนาทักษะและสรางวัฒนธรรมดาน Credit
4. แผนดานการบริหารขอมูล: เพื่อใหผูบริหารสามารถตัดสินใจทางดานธุรกิจไดอยางรวดเร็วและถูกตอง
และสามารถปรับเปลี่ยนการดําเนินงานและปองกันความเสี่ยงในดานตาง ๆ โดยเฉพาะดานสินเชื่อที่จะ
เกิดขึ้น ไดทันตอสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจที่จะเปลี่ยนแปลง
• Economic Capital Framework
• การปรับปรุง Data Quality
• การปรับปรุงการบริหารขอมูลเพื่อการตัดสินใจ (MA) และเพื่อมาตรฐานระดับสากล (IFRS)
5. แผนดานการบริหารบุคลากร: เสริมสรางทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานใหแกพนักงาน และสราง
ความผูกพันตอองคกร เพื่อมุงสูองคกรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
• การสื่อสารและสรางความผูกพันของพนักงาน (Employee Communication & Engagement)
• HR Transformation
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3.

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

3.1

ลักษณะบริการ
การประกอบธุรกิจของธนาคาร

ธนาคารประกอบธุรกิจหลักโดยการใหบริการแกกลุมธุรกิจขนาดใหญ กลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ
กลุมธุรกิจรายยอย ซึ่งไดมีการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการตาง ๆ ใหแกลูกคาในกลุมธุรกิจดังกลาว ทั้งนี้ ธนาคารมีความ
มุงมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่ใหมและล้ําสมัยเพื่อใหบริการแกฐานลูกคาไดอยางกวางขึ้น โดยการนําเสนอ
ผลิตภัณฑและบริการตอลูกคาแตละกลุมเปาหมายดังกลาวผานทางเครือขายสาขาของธนาคารครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ
3.1.1

กลุมธุรกิจขนาดใหญ (Corporate Banking Group)

ธนาคารไดใหบริการทางการเงินอยางหลากหลายแกลูกคาในกลุมธุรกิจขนาดใหญ บริษัทชั้นนําขนาดใหญ
รวมถึงบริษัทขามชาติ โดยผลิตภัณฑและบริการหลักที่เสนอแกลูกคาในกลุมธุรกิจขนาดใหญ ประกอบดวย การจัดหา
เงินทุนในระยะกลางถึงระยะยาว การใหสินเชื่อเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน บริการออกหนังสือค้ําประกัน การใหบริการ
ธุรกรรมระหวางประเทศ การเขารวมใหสินเชื่อกับสถาบันการเงินอื่น ๆ (Syndicated Loans) การใหบริการธนาคารตัวแทน
ในตางประเทศ และการใหบริการบริหารเงินสด ทั้งนี้ ธนาคารยังใหบริการทางดานวาณิชธนกิจ เชน บริการเปนที่ปรึกษา
ทางการเงิน การจัดจําหนายตราสารหนี้ และบริการตาง ๆ ตอนักลงทุน ทั้งนี้ จากบัญชีรายชื่อลูกคาในกลุมธุรกิจขนาดใหญ
ของธนาคารในป 2551 พบวา ปจจุบันธนาคารไดนําเสนอรายการผลิตภัณฑและบริการตอลูกคาในกลุมธุรกิจขนาดใหญ
โดยตรงไดมากขึ้น ทั้งนี้ ธนาคารไดปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานภายในเปนการเฉพาะ ซึ่งทําใหธนาคารสามารถเสนอ
บริการในลักษณะ One-Stop Service ดวยรูปแบบการทํางานนี้ทําใหลูกคาในกลุมธุรกิจขนาดใหญสามารถขอใชบริการทาง
สินเชื่อหรือทางการเงินโดยผานทางเจาหนาที่บริการลูกคาสัมพันธ (Relationship Manager) ที่มีความรอบรูเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑและบริการตาง ๆ ไดในแหงเดียว เพื่อใหตอบสนองทันตอความตองการของลูกคา
ตั้งแตเดือนธันวาคม 2551 ธนาคารไดกําหนดคุณสมบัติของลูกคาในกลุมธุรกิจขนาดใหญวาตองเปนบริษัทที่มี
รายไดตอปรวมตั้งแต 500 ลานบาทขึ้นไปโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ลูกคาในกลุมธุรกิจขนาดใหญของธนาคารมี
มูลคา 191,163 ลานบาท คิดเปนรอยละ 45.1 ของยอดเงินใหสินเชื่อทั้งหมดของธนาคาร
การใหบริการทางการเงินหลักที่ธนาคารใหบริการแกลูกคาในกลุมธุรกิจขนาดใหญ มีดังนี้


สินเชื่อโครงการ (Project Finance) และสินเชื่อ Corporate Finance

ธนาคารใหบริการสินเชื่อระยะกลางและระยะยาว (กลาวคือ สินเชื่อที่มีกําหนดเวลาชําระคืนตั้งแต 3 ป ถึง 7 ป)
สําหรับสินเชื่อโครงการและสินเชื่อ Corporate Finance โดยสินเชื่อโครงการเปนการใหสินเชื่อแกบริษัทในกลุมการผลิต
การกอสราง และการบริการ โดยทั่วไปสินเชื่อโครงการจะเปนการใหกูในเงินสกุลบาท แตธนาคารก็สามารถใหกูเปนเงิน
สกุ ล ต า งประเทศได ต ามที่ ต อ งการ ซึ่ ง การคิ ด อั ต ราดอกเบี้ ย อาจเป น ได ทั้ ง อั ต ราคงที่ ห รื อ อั ต ราลอยตั ว ทั้ ง นี้ สิ น เชื่ อ
Corporate Finance จะนําเสนอตอลูกคาในกลุมธุรกิจขนาดใหญ โดยธนาคารจะใชการประเมินคุณภาพของการบริหาร
จัดการ อุตสาหกรรม แนวโนมในอนาคต รูปแบบการประกอบธุรกิจ ความแข็งแกรงทางการเงินขององคกร รวมถึง
คุณภาพหลักประกันของโครงการ
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ธนาคารเชื่ อ ว า สภาวะตลาดป จ จุ บั น ในประเทศได เ ป ด โอกาสในการเพิ่ ม การให สิ น เชื่ อ ในโครงการ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน ทั้งนี้ โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญในประเทศเปนโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐบาล โดยธนาคารยังใหสินเชื่อโครงการและสินเชื่อโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานแกโครงการทั้งของภาคเอกชน
และของภาครัฐบาล


เงินทุนหมุนเวียน

รูปแบบของสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนที่แพรหลายที่สุด คือ การใหสินเชื่อเงินสด สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน
ตามที่ลูกคาตองการ และสินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี สินเชื่อเหลานี้โดยปกติจะมีสินทรัพยหมุนเวียนเปนหลักประกัน โดย
สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนสวนใหญหรือเกือบทั้งหมด จะมีการสอบทานการใหสินเชื่อแกลูกคาเปนประจําทุกป ทั้งนี้ จะมี
การเก็บดอกเบี้ยเปนรายเดือน โดยคํานวณจากยอดหนี้คางชําระเปนรายวัน และโดยทั่วไปจะเปนการเรียกเก็บดอกเบี้ยใน
อัตราลอยตัว


การออกหนังสือค้ําประกัน

การค้ําประกัน (ซึ่งรวมถึงการออก Stand-by letters of credit) สามารถนํามาใชหมุนเวียนไดตลอดอายุของ
วงเงินสินเชื่อ ทั้งนี้ วัตถุประสงคของการค้ําประกันมีหลายแบบ เชน เปนหนังสือค้ําประกันซองประมูล ค้ําประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาแทนผูกูสําหรับการทําหนาที่ตามสัญญา การขอยกเวนหรือผอนผันการชําระหนี้ตามกฎหมาย ค้ําประกัน
การรับเงินลวงหนา การจายเงินค้ําประกันสัญญา และเพื่อวัตถุประสงคอื่น ๆ นอกจากนี้ ธนาคารยังใหบริการออกหนังสือ
ค้ําประกันเพื่อการออกสินคา (Shipping Guarantee) ในฐานะเปนสวนหนึ่งของบริการธุรกรรมระหวางประเทศ
โดยทั่วไปหนังสือค้ําประกันของธนาคารจะมีอายุ 12 เดือน หรือสั้นกวานั้น แตในบางกรณีธนาคารอาจ
อนุมัติการออกหนังสือค้ําประกันในระยะเวลาที่นานกวานั้นได โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ยอดวงเงินการออกหนังสือ
ค้ําประกันของธนาคาร คิดเปนจํานวน 41,744 ลานบาท


บริการธุรกรรมระหวางประเทศ (Trade Finance)

หนึ่งในผลิตภัณฑของธนาคารที่มีการขยายตัวอยางมาก และยังเปนกลุมธุรกิจที่ธนาคารใหความสําคัญ คือ
การใหบริการธุรกรรมระหวางประเทศ ธนาคารใหบริการธุรกรรมระหวางประเทศแกลูกคาทั้งในสวนที่เปนกลุมธุรกิจ
ขนาดใหญ และกลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยธนาคารไดจัดตั้งศูนยบริการธุรกรรมระหวางประเทศภายใน
เครื อ ข ายสาขาตาง ๆ ของธนาคาร โดยทั่ วไปบริ การธุ ร กรรมระหว างประเทศเปน ผลิ ตภั ณฑ มาตรฐานแต ก็ส ามารถ
ปรับเปลี่ยนเพื่อใหตอบสนองตอความตองการโดยเฉพาะของกลุมธุรกิจขนาดใหญได ทั้งนี้ ธนาคารไดใหบริการธุรกรรม
ระหวางประเทศแกลูกคาในหลายรูปแบบเพื่ออํานวยความสะดวกดานการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับการซื้อขายของบริษัทไทย
และบริษัทขามชาติ ซึ่งรวมถึงบริการดังตอไปนี้


เล็ตเตอรออฟเครดิต (Letters of Credit): ธนาคารไดใหบริการออกเล็ตเตอรออฟเครดิตเพื่อการซื้อสินคา
เครื่องจักร และวัตถุดิบจากตางประเทศ และใหสินเชื่อเพื่อการดําเนินการดังกลาวตามที่ตองการ โดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มูลคาภาระผูกพันสินเชื่อเล็ตเตอรออฟเครดิตของธนาคาร คิดเปนจํานวนเงิน
27,691 ลานบาท
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การใหสินเชื่อเพื่อการนําเขา (Trust Receipt Financing): ธนาคารใหบริการสินเชื่อระยะสั้น (Bridging
Loans) เพื่อประกอบการใหสินเชื่อเพื่อการนําเขาสําหรับธุรกรรมทางการคา (รวมถึงการซื้อสินคา
ภายในประเทศและระหวางประเทศ) โดยลูกคาจะนําเงินที่ไดจากการขายสินคานั้น ๆ มาชําระเงินกู
บริการออกหนังสือค้ําประกันเพื่อการออกสินคา (Shipping Guarantees): ธนาคารออกหนังสือค้ําประกัน
เพื่อการออกสินคาเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับธุรกรรมประเภทการนําเขาสินคา ในกรณีที่ยังไมไดรับ
เอกสารสําคัญ
สินเชื่อเพื่อการสงออก (Packing Credit): ธนาคารใหบริการสินเชื่อเพื่อการสงออก เพื่อใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนทั้งในชวงเวลากอนและภายหลังจากที่มีการสงออกสินคาแลว โดยลูกคาจะนําเงินที่ไดจากการ
ขายสินคานั้น ๆ มาชําระเงินกู
การเรียกเก็บเงินตั๋วสินคาออก และการรับซื้อ/ซื้อลดตั๋วเงินคาสินคาออก (Export Bills for Collection and
Bill Purchased/Discounted): ธนาคารใหบริการเรียกเก็บเงินตั๋วสินคาออก และขณะเดียวกันใหบริการรับ
ซื้อ/ซื้อลดตั๋วเงินคาสินคาออกดวย
การซื้อลดตราสารการเงินที่ใชในการสงออกสินคา (Forfaiting): ธนาคารใหบริการการซื้อลดตราสาร
การเงินที่ใชในการสงออกสินคา ภายใตเลตเตอรออฟเครดิตสินคาออก ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งของการให
สินเชื่อเงินสดจายลวงหนาแกผูสงออก โดยธนาคารจะรับซื้อลดแบบไมมีสิทธิ์ไลเบี้ยสําหรับเงินที่จะ
ไดรับชําระจากผูซื้อตางประเทศ
การประกันภัยเครดิตทางการคา (Trade Credit Insurance): ธนาคารไดทําความตกลงกับสถาบัน
ประกันภัยการคาระหวางประเทศชั้นนําระดับโลก ที่จะเสนอบริการประกันภัยเครดิตทางการคารวมกับ
การใหบริการสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแกลูกคาของธนาคาร
การดําเนินธุรกรรมทางการเงินผานทางระบบอินเทอรเน็ต (Internet Banking): ธนาคารใหบริการ
ธุรกรรมระหวางประเทศ ซึ่งรวมถึงการออกเล็ตเตอรออฟเครดิตแกลูกคาของธนาคารผานระบบออนไลน
ทาง TMB BizDirect

ธนาคารยังมีแผนการที่จะเริ่มใหบริการสินเชื่อแฟคตอริ่ง (Factoring Service) โดยธนาคารจะรับซื้อลูกหนี้
ของผูสงออก และโอนสิทธิการรับชําระเงินจากลูกหนี้ของผูสงออกมายังธนาคาร พรอมใหสินเชื่อเงินสดลวงหนาแกผู
สงออก


การเขารวมใหสินเชื่อกับสถาบันการเงินอื่น ๆ (Loan Syndication)

ธนาคารไดมีการพัฒนาศักยภาพในการเขารวมใหสินเชื่อกับสถาบันการเงินอื่น ๆ อยางมีนัยสําคัญ และใน
ขณะเดียวกัน ธนาคารก็ดําเนินการจัดโครงสรางและจัดหาธุรกรรมสินเชื่อโครงการและสินเชื่อ Corporate Finance โดย
ธนาคารตั้งใจที่ จะใชประโยชนจากศักยภาพในการเขารว มใหสินเชื่อกับสถาบันการเงิ นอื่น ๆ เพื่อ ใหบริการสินเชื่ อ
โครงการและสินเชื่อ Corporate Finance สําหรับลูกคาในกลุมธุรกิจขนาดใหญ ธนาคารยังใหบริการในการเปนตัวแทน
สินเชื่อและหรือตัวแทนหลักประกัน (Facility/Security Agent) ของกลุมเจาหนี้ โดยไดรับรายไดในรูปของคาธรรมเนียม
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การใหบริการนักลงทุน

ธนาคารใหบริการแกนักลงทุนในหลายรูปแบบ โดยใหบริการแกลูกคาสถาบันเปนการทั่วไป ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ รวมถึงการเปนผูแทนผูถือหุนกู นายทะเบียน ตัวแทนชําระเงิน ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ผูรับ
ฝากทรัพยสินของกองทุนสวนบุคคล และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตัวแทนเก็บรักษาทรัพยสิน ผูปฏิบัติการจัดการกองทุน
(Fund Administative) นายทะเบียนสมาชิกกองทุน และตัวแทนผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา (Escrow Agent) และอื่น ๆ
ตามที่ไดรับอนุญาตโดยหนวยงานทางการที่กํากับดูแล
3.1.2

กลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME Banking Group)

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก องคกรตาง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนตางก็ใหการสนับสนุน ธนาคารทหารไทยไดใหความสําคัญกับลูกคากลุมนี้ตลอดเวลาที่ผานมา เนื่องจาก
เปนกลุมธุรกิจที่มีจํานวนมากและมีศักยภาพที่จะเติบโตเปนธุรกิจที่มั่นคงในอนาคตและเปนฐานสําคัญในการสรางรายได
ใหกับธนาคาร
ณ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมียอดสินเชื่อผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 165,459 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 39 ของยอดเงินใหสินเชื่อทั้งหมดของธนาคาร ซึ่งธนาคารไดเนนย้ําถึงการใหความสําคัญกับลูกคาผูประกอบการ
โดยการจัดตั้งสายงานลูกคาผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมขึ้นมาเพื่อดูแลลูกคากลุมนี้โดยเฉพาะและเพื่อศึกษาทํา
ความเขาใจความตองการของลูกคาเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่ตรงกับความตองการและพฤติกรรมของลูกคาอยาง
แทจริง
เพื่อการดูแลที่เขาถึงและเหมาะสมกับลูกคา ธนาคารไดมีการจัดแบงกลุมลูกคาออกเปน 2 กลุมยอยโดยดูจาก
ยอดขายตอปเปนหลัก


ผูประกอบการขนาดกลาง (Medium Enterprise) มียอดขาย 50 ลานบาท ถึง 500 ลานบาท ตอป



ผูประกอบการขนาดยอม (Small Enterprise) มียอดขายนอยกวา 50 ลานบาท ตอป

ในป 2552 เพื่อการขยายฐานลูกคาและสรางรายไดเพิ่มจากทั้งลูกคาใหมและลูกคาปจจุบัน ธนาคารจึงมีเปาหมาย
ในการที่จะเปนธนาคารที่ลูกคาผูประกอบการนึกถึงเปนอันดับตน ๆ โดยการมุงเนนการใหบริการการเงินที่ครบวงจรและ
เหมาะสมกับลูกคา เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของลูกคาใหสามารถดําเนินไปไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ดังนั้น สิ่งที่ธนาคารยึดถือในการใหบริการกับลูกคาคือการศึกษาทําความเขาใจพฤติกรรม ความตองการ และขอจํากัดของ
ลูกคากลุมนี้ แลวพัฒนาหรือนําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่ลูกคาตองการอยางแทจริงเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา
อันจะสงผลใหธนาคารสามารถสรางฐานลูกคาใหเติบโตไดอยางยั่งยืน โดยธนาคารมีแผนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑทั้งสวนที่
เกี่ยวของกับการทําธุรกรรมและสินเชื่อ ในรูปแบบของกลุมผลิตภัณฑทางการเงินและบริการเสริมที่เหมาะสมกับธุรกิจของ
ลูกคาเพื่อใหเกิดการทําธุรกรรมผานธนาคารมากขึ้นเพื่อเพิ่มรายไดคาธรรมเนียมและดึงดูดลูกคาใหมใหเขามาทดลองใช
บริการของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยังมีแผนที่จะนําเสนอผลิตภัณฑสินเชื่อที่หลากหลายและเฉพาะเจาะจงกับลูกคาแต
ละกลุมมากขึ้น พัฒนากระบวนการใหบริการดานสินเชื่อใหมีความรวดเร็วและมีมาตรฐานที่ลูกคาสามารถคาดการณและ
เชื่อถือได รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการที่จะทําใหเกิดสินเชื่อที่มีคุณภาพแกธนาคาร เพื่อสรางมาตรฐานบริการ SME
Banking ตอไป
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ธนาคารไดจัดใหมีผูดูแลความสัมพันธลูกคา (SME Business Relationship Manager) ที่จะคอยใหคําปรึกษาและ
ดําเนินการใหบริการทางการเงินแกลูกคาไดอยางรวดเร็ว ซึ่งจะไดรับการสนับสนุนการบริการโดยสํานักงานเขตลูกคา
ธุรกิจ ซึ่งปจจุบันมีอยู 37 แหง ตั้งอยูในเขตธุรกิจที่สําคัญทั่วประเทศ ซึ่งในป 2552 ธนาคารมีแผนที่จะเพิ่มเปน 50 แหง
และสํานักงานภาคลูกคาธุรกิจอีก 6 แหงที่จะคอยใหการสนับสนุนสํานักงานเขต พรอมดวยเจาหนาที่บริหารความสัมพันธ
และเจาหนาที่สนับสนุนประจําสํานักงานอีก 700 คน เพื่อใหบริการลูกคาไดอยางทั่วถึงทุกพื้นที่
ทั้ ง นี้ สาขาจะยั ง คงเป น ช อ งทางที่ สํ า คั ญ ในการให ข อ มู ล ให บ ริ ก ารและนํ า เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ ใ ห กั บ ลู ก ค า
ผูประกอบการที่ไปทําธุรกรรมตามปกติ และเจาหนาที่สาขายังเปนผูที่มีโอกาสใกลชิดกับลูกคามากที่สุด ดังนั้น ธนาคารจะ
ยังคงเนนการใหบริการและการประชาสัมพันธไปยังลูกคาผูประกอบการผานเครือขายสาขาที่มีอยู 470 แหงทั่วประเทศ
ดวยความมุงมั่นที่จะมีสวนรวมในการพัฒนาธุรกิจ SME ธนาคารยังมีโครงการจัดอบรมตาง ๆ เพื่อใหความรูแก
ผูประกอบการเพื่อสรางการเติบโตใหกับธุรกิจอยางมั่นคงและเพิ่มความสามารถทางการแขงขัน นอกเหนือไปจากการ
นําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่ตรงกับความตองการของผูประกอบการ ซึ่งธนาคารจะยังคงรักษาการเปนธนาคารที่เนน
การใหความรูเพื่อการพัฒนาธุรกิจแกลูกคาผูประกอบการดังเชนเคย โดยโครงการฝกอบรมที่ธนาคารไดจัดขึ้นประจําป มี
ดังนี้




โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneur Creation - NEC) ดวยความรวมมือกับกรมสงเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีผูที่ผานการอบรมแลวทั้งหมด 2,900 ราย ในชวง 7 ปที่ธนาคารไดจัด
โครงการนี้มา
โครงการนักลงทุนรุนเยาว (Young Investor Program - YIP) เพื่อเตรียมพรอมใหกับนักศึกษา จนถึงขณะนี้มี
นักศึกษาที่ผานการอบรมแลวถึง 2,500 คน

นอกจากนี้ ธนาคารยังยึดมั่นในการเปนองคกรที่มีความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวมโดยผานโครงการตาง ๆ ดาน
สิ่งแวดลอมที่ธนาคารไดรวมดําเนินการอยูกับหนวยงานทั้งภาครัฐและองคกรที่ไมแสวงผลกําไร ซึ่งในปที่ผานมา มี
โครงการที่ไดเกิดขึ้นและดําเนินอยู ดังนี้




โครงการลดและเลิกการใชสารทําลายชั้นบรรยากาศโอโซน (The Ozone Project Trust Fund - OTF)
ธนาคารโลกเปนผูสนับสนุนดานการเงิน โดยการใหเปลาแกธุรกิจเพื่อลดการทําลายโอโซน ซึ่งธนาคารไดเขา
ไปมีสวนในการจัดการโครงการ ซึ่งขณะนี้มีธุรกิจที่เขารวมโครงการทั้งหมดมากกวา 4,000 ราย
โครงการพันธมิตรความรวมมือทางธุรกิจดานสิ่งแวดลอมไทย-เดนมารก (Partnership Facility Program PFP) สถานทูตเดนมารกเปนผูสนับสนุนดานการเงิน โดยธนาคารทําหนาที่เปนที่ปรึกษาใหกับโครงการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมตาง ๆ เชน โครงการทําความเย็นโดยไมใชไฟฟา และโครงการบานประหยัดพลังงาน

ในป 2552 ธนาคารจะยังคงเนนการเปนธนาคารที่หวงใยสิ่งแวดลอมและตอบแทนสังคมดวยการเปนสวนหนึ่งที่
สนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหดําเนินธุรกิจดวยความใสใจในสิ่งแวดลอมและมีความรับผิดชอบตอสังคมโดย
การใหความรู เงินทุน และ เทคโนโลยี แกลูกคาผูประกอบการ
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3.1.3

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

กลุมธุรกิจรายยอย ( Retail Banking Group)

ธนาคารไดกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธเพื่อกาวสูการเปนธนาคารพาณิชยไทยชั้นนํา และปรับเปลี่ยนองคกรให
สอดคลองกับกลยุทธ “การยึดลูกคาเปนศูนยกลาง” (Customer Centricity the TMB Way) ในสวนของกลุมธุรกิจรายยอย
ธนาคารไดนําเสนอผลิตภัณฑเกี่ยวกับเงินฝากและผลิตภัณฑทางการเงินเพื่อลูกคารายยอยในหลายรูปแบบ อาทิ สินเชื่อ
เพื่อที่อยูอาศัย สินเชื่อสวนบุคคล สินเชื่อประเภทสวัสดิการ และสินเชื่อบัตรเครดิต ผานเครือขายสาขาของธนาคาร 470 แหง
และตูเอทีเอ็มจํานวน 1,946 เครื่อง ทั่วประเทศ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกลูกคาในการใชผลิตภัณฑและบริการตาง ๆ
ของธนาคาร และรวมทั้งพัฒนาโครงการพิเศษ ที่ชื่อ Branch Transformation ไดแก การขยายชองทางบริการ การยกระดับ
การใหบริการและประสิทธิภาพการทํางาน และการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากร ซึ่งแมวาในปที่ผานมา ภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศจะชะลอตัวลง แตเพื่อเพิ่มเติมการใหบริการลูกคาอยางตอเนื่อง ธนาคารไดขยายเครือขายสาขาและเพิ่มชองทาง
ใหบริการใหลูกคาสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยมีบริการอินเทอรเน็ตแบงกิ้ง (TMB Internet Banking) บริการธนาคารทาง
โทรศัพทมือถือ (TMB M-Banking) และ Call Center (1558) เปนตน รวมทั้งธนาคารยังมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดและ
กิจกรรมสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง เพื่อกระชับความสัมพันธอันดีกับลูกคาเกาและเพิ่มลูกคารายใหมใหกับธนาคาร
ขณะเดียวกันเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดตรงจุดและครบถวน ธนาคารไดจัดแบงลูกคา
(Customer Segment) ในกลุมธุรกิจรายยอยของธนาคาร ออกเปน 3 กลุมหลัก ๆ คือ กลุมบุคคลพิเศษ (Affluent) กลุมบุคคล
ระดับกลาง (Middle-Income Segment) และกลุมบุคคลทั่วไป (Mass Segment) ทั้งนี้ ดวยความมุงหวังใหลูกคาของธนาคาร
ไดรับความพึงพอใจสูงสุด


สินเชื่อรายยอย (Consumer Credit)

ธนาคารนําเสนอผลิตภัณฑประเภทสินเชื่อรายยอยหลายประเภท เชน สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อบัตรเครดิต และผลิตภัณฑสินเชื่อประเภทอื่น ๆ สินเชื่อรายยอยของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คิดเปนเงิน
จํานวน 67,583 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนรอยละ 15.9 ของยอดเงินใหสินเชื่อทั้งหมดของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคาร
ใหบริการสินเชื่อเหลานี้แกลูกคาโดยตรงผานสาขาของธนาคาร และไดพัฒนาผลิตภัณฑสินเชื่อประเภท Secured Loan
สําหรับสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย โดยกลยุทธที่ธนาคารเลือกใชเพื่อตอบสนองทุกความตองการของคนที่ฝนอยากจะมีบานคือ
เสนออัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับความตองการของลูกคา ระยะเวลาผอนชําระที่ขยายใหยาวนาน การพัฒนาการใหบริการ
ที่ร วดเร็ ว รวมไปถึง การเพิ่ ม จํา นวนพนั กงานขาย และการมอบสิท ธิ พิเ ศษเมื่อ มีก ารอนุมั ติแ ละเบิก ใชว งเงิ นสิ น เชื่ อ
นอกจากนี้ ธนาคารยังเดินหนาตอไปเพื่อหาวิธีที่จะตอบสนองทุกความตองการของลูกคา
การคิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยูอาศัยของธนาคารทหารไทยนั้น เปนการเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษแบงตาม
ประเภทสินเชื่อบาน คือ สินเชื่อบานผอนสบาย สําหรับโครงการทั่วไป สินเชื่อบานพรีเมียร สําหรับลูกคาที่ซื้อที่อยูอาศัย
จากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย รวมถึงลูกคาที่ซื้อจากโครงการที่ธนาคารสนับสนุน นอกจากนี้ ยังแบงตาม
ประเภทหลักทรัพยในกรณีซื้อบานพรอมที่ดิน หรือหองชุดคอนโดมีเนียม
นอกจากความโดดเดนในแตละชนิดของสินเชื่อ เพื่อใหโดนใจลูกคาทุกระดับแลว ธนาคารยังมีจุดเดนอยูที่
การจูงใจลูกคาใหเขารับบริการสินเชื่อที่อยูอาศัยจากทีมขายสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถตอบรับและใหขอมูลแก
ลูกคาไดอยางรวดเร็ว ตั้งแตเรื่องของอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่แบงตามกลุมลูกคาเปาหมายอยางชัดเจน การใหบริการถึงที่เพื่อ
รับเอกสาร จนถึงการประเมินและการวิเคราะหสินเชื่อที่รวดเร็ว เพื่อผลอนุมัติที่ทันใจในลักษณะ One Stop Service
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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
ธนาคารไดพัฒนาผลิตภัณฑสินเชื่อสวนบุคคลประเภท Unsecured Loan ไดแก TMB Ready Cash และ
TMB Cash-2-Go และ TMB Balance Transfer โดยไดทําโปรแกรมสงเสริมการขายอยางสม่ําเสมอ เพื่อขยายฐานลูกคาราย
ใหมและรักษาฐานลูกคารายเดิม และเพิ่มยอดสินเชื่อใหแกธนาคาร โดยการเพิ่มวงเงินสินเชื่อใหแกลูกคาที่มีการผอนชําระ
ดี อีกทั้งธนาคารมีการนําเสนอผลิตภัณฑสินเชื่อสวัสดิการใหแกลูกคาที่เปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ ขาราชการ และพนักงาน
บริษัทเอกชนที่ใชบริการจายเงินเดือนผานธนาคารดวย นอกจากนี้ ธนาคารไดใหบริการบัตรเครดิต และบัตรเดบิตระหวาง
ประเทศ โดยรวมมือกับ Visa และ MasterCard และไดมีการออกบัตรเครดิตใหแกลูกคาระดับกลางที่มีรายไดสูง (บัตร
เครดิต FIT Platinum Card) บัตรเครดิตสําหรับกลุมขาราชการทหารชั้นผูใหญ (บัตรเครดิต TMB Top Brass Card) และ
หนวยราชการ (บัตรเครดิต TMB G Card) เพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางองคกรภาครัฐและบุคคลภายนอกกับธนาคาร
ซึ่งจะชวยเสริมสรางความภักดี (Loyalty) ในบัตรเครดิตของธนาคาร อนึ่ง ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งในหลายประเทศที่
มีอัตราการขยายตัวของสินเชื่อบัตรเครดิตคอนขางสูง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารไดออกบัตรเครดิตประมาณ
250,000 ใบ และออกบัตรเดบิตมากกวา 3,000,000 ใบ


คาธรรมเนียมอื่น ๆ จากการใหบริการรายยอย

ภายหลังจากการควบรวมกิจการและการเปนสวนหนึ่งของกระบวนการปรับเปลี่ยนองคกรเปนธนาคารที่
ใหบริการครบวงจร (Universal Bank) ธนาคารไดมุงเนนในบริการที่มีรายไดจากคาธรรมเนียมในการใหบริการแกลูกคา
รายยอย ทั้งนี้ รายไดประเภทคาธรรมเนียมที่มาจากธุรกรรมในกลุมธุรกิจรายยอย ไดแก ธุรกรรมจากบริการเอทีเอ็ม บัตร
เครดิต คาบริการจากธุรกรรมการฝากเงิน เพิ่มรายไดคาธรรมเนียมจากการใหบริการเครื่องรูดบัตรอัตโนมัติ (EDC) รวมถึง
ผลิตภัณฑดังที่จะไดกลาวตอไป โดยธนาคารเชื่อวาจะสามารถใชประโยชนจากฐานลูกคาที่มีอยูเพื่อเพิ่มรายไดประเภท
คาธรรมเนียมจากลูกคารายยอยไดอยางตอเนื่องในอนาคต นอกจากนี้ ธนาคารยังเชื่อมั่นวา จะสามารถขยายหรือปรับปรุง
ฐานลูกคาเพื่อเพิ่มรายไดประเภทคาธรรมเนียมจากลูกคาในกลุมธุรกิจรายยอยนี้
3.1.4

เงินฝาก
ผลิตภัณฑประเภทเงินฝากของธนาคาร ประกอบดวยผลิตภัณฑ ดังตอไปนี้

บัญชีเงินฝากออมทรัพย (Savings Accounts) เปนบัญชีเงินฝากประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม โดยอัตราดอกเบี้ย
จะคิดในอัตราคงที่ และลูกคาสามารถถอนเงินคืนไดผานทางบัตรเดบิต บัตรเอทีเอ็ม และสมุดคูฝาก

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Current Accounts) เปนการฝากเงินแบบไมไดรับดอกเบี้ย โดยลูกคาสามารถ
ถอนเงินผานทางเช็ค และบัตรเอทีเอ็ม อยางไรก็ตาม ธนาคารอาจใหดอกเบี้ยในบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
สําหรับลูกคาที่มีเงินฝากจํานวนมาก
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บัญชีเงินฝากประจํา (Time Deposits) เปนการฝากเงินในจํานวนที่กําหนดแนนอนตามระยะเวลาที่กําหนด
โดยลูกคาจะไดรั บดอกเบี้ยในอัตราประกาศของธนาคาร และอาจจะถอนเงินไดกอ นกําหนด แตจะได
ดอกเบี้ยในอัตราที่ประกาศใช ระยะเวลาการฝากเงินมีตั้งแต 3 เดือน ถึง 60 เดือน

นอกเหนือจากผลิตภัณฑประเภทเงินฝากแบบปกติทั่วไปแลว ธนาคารยังเสนอผลิตภัณฑและบริการที่สราง
มูลคาเพิ่มแบบพิเศษ ซึ่งเปนการเพิ่มทางเลือกในการนําเสนอผลิตภัณฑและอํานวยความสะดวกใหแกลูกคา ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ
และบริการที่สรางมูลคาเพิ่มนั้น ไดแก สิทธิประโยชนจากการประกันอุบัติเหตุกับบัญชีเงินฝาก บัญชีเงินฝากสําหรับ
ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ใกลเกษียณอายุ บัญชีเงินเดือน และบัญชีเงินฝากสกุลเงินบาทสําหรับผูไมมีถิ่นที่อยูใน
ประเทศ (Non-Resident Baht Accounts)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคาร มียอดเงินฝากรวมทั้งสิ้นประมาณ 450,560 ลานบาท ซึ่งเปนบัญชีเงินฝาก
ประจํา 276,025 ลานบาท บัญชีเงินฝากออมทรัพย 152,536 ลานบาท บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 21,999 ลานบาท และมี
ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 24,740 ลานบาท ธนาคารมีแผนการเพิ่มจํานวนบัญชีเงินฝากออมทรัพย และเงินฝากกระแส
รายวันโดยเสนอผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและอํานวยความสะดวกในการขอรับสินเชื่อจากลูกคาเงินฝากที่มีความสัมพันธที่ดี
กับธนาคาร
3.1.5

ชองทางการจัดจําหนาย (Distribution Network)

ธนาคารมีชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑและบริการที่หลากหลาย โดยผานเครือขายสาขาของธนาคารทางตู
เอทีเอ็ม โทรศัพท และอินเทอรเน็ต


สาขาในประเทศ

ธนาคารใชสาขาของธนาคารเปนชองทางหลักในการเสนอขายผลิตภัณฑและใหบริการทางการเงินแกลูกคา
รายยอยทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคาร มีเครือขายสาขาจํานวน 470 แหงทั่วประเทศ ธนาคารไดทําการศึกษา
ปจจัยเกี่ยวกับประชากรศาสตรในบริเวณที่มีแนวโนมทางธุรกิจเพื่อประเมินความเปนไปไดในทางธุรกิจของธนาคารกอนที่
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
ประกอบการที่ไมดี ในป 2551 ธนาคารไดดําเนินการปด 2 สาขา คือ สาขายอยสถาบันราชภัฏสกลนคร และสาขานนทบุรี
และไดเปดสาขาใหมเพิ่มในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ไดแก สาขาหาแยกฉลอง ภูเก็ต และสาขาเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม แอรพอรท
เพื่อใหบริการลูกคาในกลุมธุรกิจรายยอยและกลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม นอกจากนี้ ธนาคารยังมีแผนที่จะเปด
สาขาใหมเพิ่มขึ้นอีก โดยในหลักการ สาขาใหมจะเปดเปนสาขาขนาดเล็กที่ใหบริการในพื้นที่ที่สะดวกตอการเขาถึงของ
ลูกคา เชน ในหางสรรพสินคา เปดใหบริการทุกวันไมมีวันหยุด เพื่อใหบริการอยางเต็มประสิทธิภาพและสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางทั่วถึง
ธนาคารอยูระหวางดําเนินการเพื่อปรับปรุงรูปแบบสาขาใหมีความทันสมัย โปรงใส สะอาด สวยงาม และ
พัฒนาเครื่องมือในการอํานวยความสะดวกใหแกลูกคา
ธนาคารเรงที่จะเสริมสรางความสามารถของพนักงานเพื่อใหมีความพรอมในการใหบริการอยางครบวงจร
ใหแกทุกสาขาของธนาคาร โดยการฝกอบรมพนักงานและการพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อที่ลูกคาของธนาคารจะไดรับคําแนะนํา
และผลิตภัณฑที่ทันสมัย รวมถึงการใหบริการที่แตกตางจากเดิมเพื่อสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สาขาตางๆ ของธนาคาร กระจายไปตามภูมิภาคตาง ๆ ตามที่ปรากฏในตาราง
ดังตอไปนี้
จํานวนสาขา(1)
216
52
41
53
49
59
470

Region
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใตและภาคตะวันตก
รวม

รอยละของทั้งหมด
46
11
9
11
10
13
100

(1) จํานวนสาขาตาง ๆ ไมรวมสาขาของธนาคาร ในตางประเทศจํานวน 3 แหง


สาขาในตางประเทศ

ธนาคารมีสาขาในตางประเทศจํานวน 3 แหง คือสาขาหมูเกาะเคยแมน สาขาฮองกง และสาขานครหลวง
เวียงจันทน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาขาในหมูเกาะเคยแมน จดทะเบียนเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2537 ตามหมวด IX ของกฎหมายบริษัทของหมู
เกาะเคยแมน (แกไขเพิ่มเติมในป 2550) ธนาคารดําเนินกิจการสาขาโดยไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจธนาคารประเภท
บี ตามกฎหมายวาดวยธนาคารและบริษัททรัสตของหมูเกาะเคยแมน (แกไขป 2550 และเพิ่มเติมในป 2551) ซึ่งใบอนุญาต
ดังกลาวอนุญาตใหสาขาประกอบธุรกิจกับผูรับใบอนุญาตรายอื่น ๆ และบริษัทที่จดทะเบียนในตางประเทศได แตไม
สามารถประกอบธุรกิจในหมูเกาะเคยแมนกับประชาชนทั่วไปหรือผูอยูอาศัยในหมูเกาะเคยแมนได ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขที่
กําหนดโดยหนวยงานราชการ อนึ่ง สาขาของธนาคารในหมูเกาะเคยแมนทําหนาที่หลักเปนศูนยกลางในการระดมทุน
ตางประเทศใหแกธนาคาร ซึ่งที่ตั้งสาขาของธนาคารในหมูเกาะเคยแมน คือ Close Bank (Cayman) Ltd. ชั้น 4 ฮารเบอรเพลส
เลขที่ 103 ถนนเซาทเชิรช พีโอบอกซ 1034 จีที แกรนด เคยแมน หมูเกาะเคยแมน บริติช เวสท อินดีส
สํานักงานตัวแทนของธนาคารในฮองกง จัดตั้งขึ้นในป 2530 และในป 2535 ไดรับการยกระดับเปนสาขา
ประเภทจํากัดธุรกิจ (Restricted-License Bank) ภายใตการกํากับดูแลของ Hong Kong Monetary Authority สาขาฮองกง
ใหบริการอยางหลากหลายแกลูกคาในกลุมธุรกิจขนาดใหญ ซึ่งรวมถึงการบริการใหคําแนะนําเกี่ยวกับเล็ตเตอรออฟเครดิต
สินเชื่อเพื่อการสงออก (Packing Credit) และการรับซื้อลดตั๋วแลกเงินคาสินคาออก (Export Bills) นอกจากนี้ สาขาฮองกง
ยังใหบริการสินเชื่อระยะสั้นและระยะยาวแกลูกคาดวย ที่ตั้งของสาขาฮองกง คือ หองเลขที่ 1601 ชั้น 16 อาคารนิวเวิลด
ทาวเวอร 1 เลขที่ 18 ถนนควีนส เซ็นทรัล ฮองกง
สาขาของธนาคารในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดตั้งขึ้นเมื่อป 2536 โดยไดรับ
ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจธนาคารเต็มรูปแบบ (Full Banking License) จากผูวาการธนาคารแหงสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งนี้ การดําเนินกิ จการของสาขาอยูภ ายใตการกํากับดูแลของธนาคารแหงสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาขาในประเทศลาวใหบริการดานธนาคารพาณิชยแกลูกคาในกลุมธุรกิจขนาดใหญ ธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม รวมถึงบริษัทที่ทําการคาระหวางประเทศและบริษัทรวมทุน โดยมีบริการผลิตภัณฑที่
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หลากหลายใหแกลูกคา เชน การใหบริการดานเงินฝาก เงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาว เล็ตเตอรออฟเครดิต การออก
หนังสือค้ําประกัน และการโอนเงินตางประเทศ ที่ตั้งสาขาของธนาคารในประเทศลาว คือ 2/34 ถนนสามเสนไท จันทบูลี
นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


สํานักงานเขตลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME Zone Offices)

สํานักงานเขตลูกคาธุรกิจใหบริการใหคําแนะนําและบริการสนับสนุนแกลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมของธนาคารโดยเฉพาะ ซึ่งจะเปนการใหบริการเต็มรูปแบบ และตั้งอยูบนสาขาของธนาคาร ขณะนี้มีทั้งหมด 37 แหง
กระจายอยูทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ ซึ่งในป 2552 ธนาคารจะเพิ่มสํานักงานเขตลูกคาธุรกิจเปน 50 แหง เพื่อการบริการที่
ทั่วถึงมากขึ้น


สํานักงานแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ธนาคารใหบริการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศผานทางสํานักงานแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ โดยมี
นักทองเที่ยวชาวตางชาติและผูที่จะเดินทางไปยังตางประเทศเปนกลุมเปาหมายหลัก ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ธนาคารมีสํานักงานแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศทั้งสิ้นจํานวน 106 แหงทั่วประเทศ (รวมรถใหบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศเคลื่อนที่) โดยเปนอันดับที่สองในตลาด ทั้งนี้ สํานักงานแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศจํานวน 18 แหง ตั้งอยู
ภายในอาคารผู โ ดยสารของท า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ซึ่ ง ธนาคารเป น เพี ย งหนึ่ ง ในสองของธนาคารที่ ไ ด รั บ อนุ ญาต
ให บ ริ ก ารแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต า งประเทศในท า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ทั้ ง นี้ ธนาคารมี ป ระสบการณ ท างด า นธุ ร กิ จ
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศมาเปนเวลายาวนาน และเปนธนาคารแรกที่ใหบริการนี้ในทาอากาศยานดอนเมือง
รถให บ ริ ก ารแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต า งประเทศเคลื่ อ นที่ ข องธนาคารเป น หน ว ยเคลื่ อ นที่ ซึ่ ง ให บ ริ ก าร
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในเขตกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด


ศูนยธุรกิจตางประเทศ (Trade Finance Centers)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมีศูนยธุรกิจตางประเทศจํานวนทั้งสิ้น 13 แหงทั่วประเทศ โดยเปน
ชองทางในการขายผลิตภัณฑและอํานวยความสะดวกดานการบริการทางการเงิน รวมถึงใหคําปรึกษาในดานการคา
ระหวางประเทศ ไมวาจะเปนการนําเขา สงออกสินคา รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ


ธนาคารอิเล็กทรอนิกส (Electronic Banking)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมีตูเอทีเอ็มใหบริการจํานวน 1,946 เครื่องทั่วประเทศ (จํานวน 972 เครื่อง
อยูในกรุงเทพมหานคร และจํานวน 974 เครื่อง อยูในตางจังหวัด) ตูเอทีเอ็มเหลานี้ตั้งอยูในทําเลที่มีความสําคัญทาง
ยุทธศาสตร โดยอยูในบริเวณที่มีการคมนาคมหนาแนนและมีแนวโนมในการใชบริการสูง นอกจากธนาคารจะใหบริการ
แกผูถือบัตรของธนาคารเองแลว ตูเอทีเอ็มของธนาคารยังใหบริการทางธุรกรรมแกผูถือบัตร Visa, Visa Electron, Plus,
MasterCard, Cirrus, Maestro, JCB และ China Union Pay ดวย ทั้งนี้ ธนาคารไดทําความตกลงในเรื่องการใชบริการตู
เอทีเอ็มรวมกันกับธนาคารอื่น ซึ่งทําใหลูกคาของธนาคารสามารถใชบัญชีของตนเองที่อยูกับธนาคาร ผานเครือขายเอทีเอ็ม
ของธนาคารอื่น ๆ นอกเหนือจากเครือขายของธนาคารเอง ในทํานองเดียวกัน ลูกคาของธนาคารตาง ๆ เหลานี้ ก็สามารถ
ใชบริการธนาคารของตนผานทางเครือขายเอทีเอ็มของธนาคาร ทั้งนี้ ในป 2551 ธนาคารไดเพิ่มบริการบนเครื่องเอทีเอ็มอีก
หลายบริการไดแก การสมัครใชบริการ SMS Alert, Internet Banking และ M-Banking โดยในป 2552 นี้ ธนาคารมีแผน
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เพิ่มจํานวนเครื่องเอทีเอ็มจากเดิมอีกอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายความสามารถในการ
ใหบริการของธนาคาร


บริการ Merchant Services

ในสวนธุรกิจการใหบริการ Merchant Services ของธนาคาร ธนาคารไดใหบริการธุรกรรมการขายตามจุดแก
ลูกคาของธนาคาร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมีลูกคา 12,733 ราย ใชบริการดังกลาว และธนาคารมี
เทอรมินอลจํานวนประมาณ 14,562 เครื่องทั่วประเทศ


บริการทางอินเทอรเน็ต

ธนาคารมีการใหบริการอินเทอรเน็ตแบงคกิ้ง โดยผานเว็บไซต www.tmbdirect.com ทั้งนี้ ธนาคารมี
เปาหมายที่จะพัฒนาขีดความสามารถโดยการเพิ่มบริการใหม ๆ ควบคูกับการเพิ่มความปลอดภัยในการใหบริการเหลานี้
อยางตอเนื่องในอนาคตเพื่อรองรับการใชงานของลูกคาไดเพิ่มมากขึ้น
ลูกคาไดใชบริการทางธนาคารผานบริการทางอินเทอรเน็ตอยางหลากหลาย รวมทั้งสามารถสอบถามยอดเงิน
คงเหลือ โอนเงิน ระงับการจายเช็ค ชําระคาบริการ โอนเงินใหแกบุคคลภายนอก โอนเงินตางธนาคาร ตลอดจนกําหนดตั้ง
การโอนเงินลวงหนา โดยการใชบริการ TMB Internet Banking อนึ่ง บริการทางอินเทอรเน็ตของธนาคารเปดใหบริการ
ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และใชระดับมาตรฐานทางเทคโนโลยีสูงและมีความปลอดภัยในระดับสากล ทั้งนี้ ธนาคารมุง
หมายที่ จ ะเสริ ม สร า งความปลอดภั ย ให กั บ ระบบเพื่ อ ผู ใ ช ง าน โดยมี ก ารลงทุ น เพื่ อ ติ ด ตั้ ง ระบบความปลอดภั ย แบบ
ตรวจสอบตัวตนผูเขาใชงานสองชั้น (Two Factor Authentication System) และปรับเสริมรูปแบบการใชงานของระบบ
อินเทอรเน็ต เพื่อใหบริการตอลูกคาไดมีประสิทธิภาพรวดเร็ว ภายใตระบบที่มีความมั่นคงสูง


บริการทางโทรศัพทมือถือ (Mobile Banking)

ธนาคารมีการเพิ่มชองทางการใหบริการใหลูกคาสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยเปดใหบริการผานทางโทรศัพท
ภายใตชื่อ TMB M-Banking ซึ่งเปนบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือสําหรับลูกคาบุคคลทั่วไป โดย
ธนาคารไดพัฒนาขึ้น เพื่อ ใหเหมาะสมกับการใชงานผานโทรศัพทมือถือ โดยใชเทคโนโลยีดาน Internet ผาน
โทรศัพทมือถือ เพื่อเปนการเปดชองทางใหมของการทําธุรกรรม และอํานวยความสะดวกรวดเร็วในการใชบริการตาง ๆ
ของธนาคาร เชน การสอบถามยอดคงเหลือ โอนเงิน ชําระคาสินคาและบริการ รวมทั้งสามารถทํารายการโอนเงินไปตาง
ธนาคารไดแบบทันที (Online Real-Time) โดยผูรับเงินปลายทางจะไดรับเงินทันที พรอมสง SMS แจงผลถึงผูรับเงิน พรอม
ระบุชื่อผูสงไดโดยไมเสียคาใชจายเพิ่มเติม โดยสามารถเขาใชบริการไดที่ www.tmbdirect.com 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 ขอมูลผลิตภัณฑและ
บริการอื่น ๆ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ใหบริการกรณีฉุกเฉิน เชน เปนศูนยรับแจงอายัดบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิตและ
บัตรเครดิต ใหบริการการเพิ่มวงเงินชั่วคราวบัตรเครดิตกรณีฉุกเฉิน เชน เดินทางไปตางประเทศหรือเปนคารักษาพยาบาล
รวมถึงเปนชองทางสําหรับลูกคาในการรับคําติชมและขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับบริการของธนาคาร


การขายตรง (Direct Sales Force)

การขายตรงเปนชองทางหนึ่งที่ธนาคารใชในการเสนอขายผลิตภัณฑสินเชื่อทั้งประเภทมีหลักประกันและ
ไมมีหลักประกันซึ่งรวมถึงสินเชื่อสวนบุคคลและสินเชื่อบัตรเครดิตใหแกลูกคารายยอยโดยตรง โดยพนักงานขายตรงและ
พนักงานขายผานทางโทรศัพทของธนาคาร จะเปนผูขายผลิตภัณฑสินเชื่อที่ไมมีหลักประกันของธนาคาร ซึ่งพนักงานขาย
ผานทางโทรศัพทจะทําการขายขามผลิตภัณฑ (Cross Selling) ของธนาคาร ทั้งนี้ พนักงานขายตรงและพนักงานขายผาน
ทางโทรศัพทของธนาคารเปนพนักงานขายที่เปนนายหนาอิสระตามสัญญา และบริหารจัดการโดยผูจัดการขายตรง หรือ
ผูจัดการขายผานทางโทรศัพท ธนาคารจายคาตอบแทนใหแกพนักงานขาย ตามผลการดําเนินงานของพนักงานขายภายใต
เงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด ธนาคารมีพนักงานขาย ณ เดือนธันวาคม 2551 รวมจํานวน 450 คน และมีผลการดําเนินงาน
มากกวา 45,000 บัญชีตอป สําหรับการขายผลิตภัณฑสินเชื่อที่มีหลักประกันจะดําเนินการโดยพนักงานขายตรง ซึ่งจะ
ทํางานรวมกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่มีชื่อเสียง เพื่อใหไดมาซึ่งลูกคารายใหม และบริหารจัดการโดยผูจัดการ
ฝายขายผลิตภัณฑสินเชื่อที่มีหลักประกัน
3.1.6

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 ที่ผานมา ธนาคารมุงมั่นพัฒนาผลิตภัณฑที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารเงินสด (Cash
Management) จนเปนที่ยอมรับและใหความไววางใจในบริการจากกลุมลูกคามากมาย โดยธนาคารเนนการใหบริการแบบ
ครบวงจรไม ว า จะเป น การรั บ เรี ย กเก็ บ เงิ น (Collection) บริ ก ารด า นชํ า ระเงิ น (Payment) บริ ก ารทางบั ญ ชี เ งิ น ฝาก
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(Liquidity Management) นอกจากนี้ ยังมีบริการ TMB BizDirect ธนาคารอิเล็กทรอนิกสที่มีระบบรักษาความปลอดภัย
สูงสุดตามมารตรฐานสากล ชวยใหลูกคาสามารถดําเนินธุรกรรมและตรวจสอบการบริหารเงินสด การบริการธุรกรรม
ระหวางประเทศ และบริการทางบัญชีออนไลนไดอยางสะดวกสบายทําใหธนาคารประสบความสําเร็จสามารถใหบริการที่
ดีแกลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีแผนการพัฒนาและขยายการใหบริการดานธนาคารอิเล็กทรอนิกสเพิ่มเติมไดแก
บริการรับชําระคาสินคาและบริการอิเล็กทรอนิกส (EBPP-Electronic Bill Presentment and Payment), E-Payment, Direct
Debit Online ซึ่งจะชวยเพิ่มชองทางการชําระเงินเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับลูกคามากยิ่งขึ้น โดยจะสามารถใหบริการ
ไดในระยะเวลาอันใกลนี้
ในป 2551 จากการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่องรวมทั้งการใหบริการแบบครบวงจร ทําใหธนาคารเปนที่
ยอมรับจากกลุมลูกคาบริษัทขนาดใหญหลายแหงในประเทศ เชน การไฟฟานครหลวง บริษัทยิบอินซอย สถาบันกวดวิชา
เดอะติวเตอรพลัส บริษัทบางจาก เปนตน


บริการวาณิชธนกิจ

ธนาคารใหบริการวาณิชธนกิจที่ครอบคลุมแกลูกคาในกลุมธุรกิจขนาดใหญ อาทิเชน บริการการเปนที่
ปรึกษาทางการเงิน การจัดจําหนายหลักทรัพย ตัวแทนจําหนายหลักทรัพย ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ผูแทนผูถือ
หุนกู การใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดหาแหลงเงินกู การปรับโครงสรางองคกร การประเมินมูลคาหุน และการหาพันธมิตร
ทางธุรกิจและนักลงทุน และธนาคารยังเพิ่มผลิตภัณฑทางการเงินใหม ๆ โดยการนําเสนอผลิตภัณฑที่ซับซอนขึ้นแกลูกคา
เชน หลักทรัพยที่มีกองสินทรัพยหนุนหลัง (Asset-Backed Securities) และการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
นอกจากการใหบริการดานวาณิชธนกิจสวนใหญแกลูกคาในกลุมธุรกิจขนาดใหญแลว ธนาคารยังไดใหบริการบางประเภท
แก ลู ก ค า ในกลุ ม ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มอี ก ด ว ย ทั้ ง นี้ การให บ ริ ก ารวาณิ ช ธนกิ จ เป น แหล ง รายได ป ระเภท
คาธรรมเนียมที่สําคัญของธนาคาร
ธนาคารไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจจัดจําหนายตราสารหนี้ และไดใหบริการการจัดจําหนายตราสาร
หนี้ทั้งแบบเสนอขายตอประชาชนทั่วไปและบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่งธนาคารไดจัดจําหนายตราสารหนี้
หลายประเภท รวมถึง หลักทรัพยที่มีกองสินทรัพยหนุนหลัง และการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทั้งโดย
ธนาคารเปนผูจัดจําหนายเองและโดยรวมกับผูจัดจําหนายอื่น ๆ ทั้งนี้ ในการเสนอขายหลักทรัพย ธนาคารจะใชเครือขาย
สาขาตาง ๆ ของธนาคารเปนชองทางหนึ่งในการเสนอขาย
ในเดือนตุลาคม 2548 ธนาคารไดเขาซื้อหุนจํานวนรอยละ 51 ของ บล. ทีเอ็มบี แมคควอรี จาก Macquarie
International Holdings Ltd. เพื่อขยายธุรกิจการใหบริการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย บริการคาหลักทรัพย บริการจัด
จําหนายหลักทรัพย และบริการเปนที่ปรึกษาการลงทุน ทั้งนี้ การเขาถือหุนของ บล. ทีเอ็มบี แมคควอรี ทําใหธนาคาร
สามารถประกอบธุรกิจการจัดจําหนายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย และการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยรายยอย
ตลอดจนสามารถขยายการใหบริการทางดานการเปนที่ปรึกษา และการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยใหแกนักลงทุน
สถาบั น ต อ มาเมื่ อ วั น ที่ 3 กั น ยายน 2551 ธนาคารได ข ายหุ น บล. ที เ อ็ ม บี แมคควอรี ที่ ธ นาคารถื อ อยู ทั้ ง หมดให แ ก
Macquarie International Holdings Ltd. โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจของบริษัทในเครือธนาคาร
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นอกจากนี้ ธนาคารยังทําหนาที่เปนตัวแทนจําหนายหลักทรัพยสําหรับการเสนอขายตราสารทุนแกนักลงทุนรายยอย โดย
ผานทางสาขาของธนาคารอีกดวย


การจัดการกองทุน

ธนาคารใหบริการเปนตัวแทนจําหนายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
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

ธนาคารไดใหบริการเปนนายหนาจําหนายผลิตภัณฑประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ผานชองทางการ
ใหบริการของธนาคาร (Bancassurance) โดยดําเนินการรวมกับพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร ซึ่งในปจจุบันพันธมิตรดาน
ธุรกิจประกันชีวิต คือ บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จํากัด โดยผลิตภัณฑประกันชีวิตที่นําเสนอใหแกลูกคาในปจจุบัน เปน
แบบสะสมทรัพยพรอมความคุมครองชีวิต และรวมถึงประกันชีวิตคุมครองสินเชื่อที่มีกับธนาคาร สําหรับธุรกิจประกัน
วินาศภัย ธนาคารดําเนินการรวมกับบริษัทประกันวินาศภัยหลายแหง โดยใหบริการรับประกันภัยหลักประกันสินเชื่อ นอก
ไปจากนั้นยังมีบริการประกันวินาศภัยอื่น ๆ เชน ประกันภัยรถยนต เปนตน
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 ธนาคารไดเปดตัวการเปนพันธมิตรรวมกับไอเอ็นจี กรุป อยางเปนทางการ พรอม
ที่จะผลักดันธนาคารใหเปนธนาคารพาณิชยขนาดใหญที่ใหบริการครบวงจรชั้นนําของประเทศ และพรอมนําเสนอผลิตภัณฑ
ของไอเอ็นจี ประกันชีวิต ที่ตรงตามความตองการของลูกคาที่มีหลากหลาย ผานชองทางตาง ๆ ของธนาคารทหารไทย


ผลิตภัณฑธุรกิจตลาดเงิน (Treasury Products)

ธนาคารประกอบธุรกิจตลาดเงินทั้งในและตางประเทศ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และตลาด
อนุพันธ เพื่อลดความเสี่ยงของลูกคาในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ รายไดที่สําคัญของ
ธนาคารที่ไมใชดอกเบี้ยมาจากการใหบริการและผลิตภัณฑทางการเงินที่เสนอกับลูกคาในกลุมธุรกิจขนาดใหญ และกลุม
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ธนาคารเสนอผลิตภัณฑที่หลากหลาย เพื่อลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศระยะสั้น
สําหรับกระแสรายรับและหนี้ที่ตองชําระในอนาคตที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ เชน Spots สัญญาซื้อขายลวงหนา
(Forwards) สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน (Swaps) และสัญญาสิทธิเลือกซื้อขาย (Options) ธนาคารยังใหบริการสัญญา
แลกเปลี่ยนดอกเบี้ย และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อลดความเสี่ยงในระยะกลางและระยะยาวซึ่งเกิดจาก
ความผัน ผวนของอัต ราแลกเปลี่ย นและอัต ราดอกเบี้ย อนึ่ง ธนาคารมีบ ทบาทที่สํา คัญ ในตลาดตราสารหนี้ข องไทย
โดยเฉพาะในตลาดพันธบัตรรัฐบาลที่เปนสกุลเงินบาท โดยในป 2551 ธนาคารไดรับการจัดอันดับใหอยูในอันดับที่ 5
ของ “Dealer ที่มีธุรกรรมแบบ Outright สูงสุด” โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ธนาคารเชื่อวาความตองการใชผลิตภัณฑเพื่อลดความเสี่ยงจะขยายตัวเพิ่มขึ้น และธนาคารกําลังดําเนินการ
พัฒนาศักยภาพในการขยายการใหบริการของผลิตภัณฑและฐานลูกคา ทั้งนี้ ธนาคารมุงเนนการใหขอมูลเพิ่มมากขึ้นใน
ผลิตภัณฑตาง ๆ นี้ โดยผานชองทางการขายของธนาคาร เพื่อขยายฐานลูกคาและตอบสนองตอความตองการของลูกคาที่
นับวันจะมีความซับซอนและหลากหลายขึ้น
นอกเหนื อ จากการให บริ ก ารแก ลู กค า ทางด า นผลิ ต ภัณ ฑ เพื่ อ ลดความเสี่ ย งในอั ต ราแลกเปลี่ย นเงิน ตรา
ตางประเทศแลว ธนาคารยังใหบริการดานธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ รวมถึงบริการคาเงินตราตางประเทศ
การโอนเงินทางไกล (Telegraphic Transfers) การโอนเงินผานระบบ MONEYGRAM บริการเงินฝากในสกุลเงินตรา
ตางประเทศและการโอนเงินระหวางประเทศ โดยธนาคารไดรับคาตอบแทนในรูปคาธรรมเนียมจากผลิตภัณฑและบริการ
ดังกลาว

3.2

ภาวะการแขงขัน

3.2.1

ธุรกิจธนาคารพาณิชยในป 2551

ในป 2551 ธุรกิจธนาคารพาณิชยดําเนินไปภายใตภาวะความผันผวนของระดับราคาน้ํามัน และ วิกฤติเศรษฐกิจ
การเงินโลกที่เกิดจากปญหาสินเชื่อดอยคุณภาพของสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชยไทยที่ประสบปญหาโดยตรง
เนื่องจากไปลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทการเงินที่ประสบปญหาลมละลายเปนจํานวนเงินที่ไมมากนัก จึงไมสงผลกระทบ
ตอระบบสถาบันการเงินและสภาพคลองของไทยแตอยางใด ขณะที่สถานการณการเมืองในประเทศยังคงมีปญหายืดเยื้อ
และสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของประเทศ ซึ่งเปนผลเสียตอภาวะเศรษฐกิจมากขึ้นเปนลําดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง
ไตรมาสสุดทายของป สําหรับมาตรการที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจธนาคารพาณิชยที่สําคัญและมีผลกระทบมากที่สุดใน
ปนี้คือ การประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝากซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 2551 เปนตนไป โดย
วงเงินคุมครองเงินฝากสูงสุดตอชื่อบัญชีตอสถาบันการเงินจะคอย ๆ ลดลงในระยะเวลา 4 ป นับแตกฎหมายมีผลบังคับใช
กลาวคือ ปแรกยังคุมครองเต็มวงเงิน และจะลดลงเหลือ 100 ลานบาท 50 ลานบาท และ 10 ลานบาท ตามลําดับ และ
ตั้งแตปที่หาเปนตนไปก็จะคุมครองสูงสุดเพียง 1 ลานบาท ทําใหกระแสการแขงขันออกผลิตภัณฑเงินฝากพิเศษและใชกล
ยุทธทางการตลาดเพื่อดึงดูดและรักษาฐานลูกคาเงินฝากยังคงมีความรุนแรงและเขมขนตลอดป 2551 แมวาวิกฤติการเงิน
โลกที่ทวีความรุนแรงในชวงปลายไตรมาสสาม เปนผลใหคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มวงเงินคุมครองเงินฝากเต็ม
จํานวนในปที่สองและสาม และ 50 ลานบาทในปที่สี่ เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาสภาพคลองของระบบสถาบันการเงินใน
ประเทศในชวงที่ตลาดการเงินโลกประสบปญหาดานสภาพคลอง
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

สินทรัพย เงินฝากและเงินใหสินเชื่อหลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคารพาณิชยไทย
หนวย : ลานบาท

ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย
รวมธนาคารขนาดใหญ 4 แหง
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารนครหลวงไทย
ธนาคารธนชาต
รวมธนาคารขนาดกลาง 4 แหง
ธนาคารสแตนดารด ชารเตอรด (ไทย)
ธนาคารยูโอบี
ธนาคารไทยธนาคาร
ธนาคารทิสโก
ธนาคารเกียรตินาคิน
ธนาคารสินเอเซีย
รวมธนาคารขนาดเล็ก 6 แหง
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย
ธนาคารเอไอจี เพื่อรายยอย
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย
รวมธนาคารเพื่อรายยอย
ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย
รวมทั้งสิ้น

สินทรัพย
เงินฝาก
จํานวน
สัดสวน จํานวน สัดสวน
(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)
1,659,844
18.9
1,311,477
20.0
1,327,184
15.1
1,063,532
16.2
1,303,552
14.9
968,788
14.8
1,228,494
14.0
913,534
14.0
5,519,073
62.9
4,257,331
65.0
742,576
8.5
540,747
8.3
599,389
6.8
450,560
6.9
414,400
4.7
343,846
5.3
368,311
4.2
270,832
4.1
2,124,676
24.2
1,605,985
24.5
290,638
3.3
129,517
2.0
216,535
2.5
161,903
2.5
210,961
2.4
160,006
2.4
121,552
1.4
58,876
0.9
117,399
1.3
71,156
1.1
70,751
0.8
40,844
0.6
1,027,836
11.7
622,301
9.5
44,216
0.5
31,955
0.5
35,356
0.4
15,494
0.2
7,992
0.1
6,336
0.1
87,563
1.0
53,785
0.8
14,951
0.2
5,552
0.1
8,774,100 100.0
6,544,953 100.0

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย (ขอมูล ณ สิ้นธันวาคม 2551)
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เงินใหสินเชื่อสุทธิ
จํานวน
สัดสวน
(ลานบาท) (รอยละ)
1,111,948
18.9
1,010,687
17.2
872,085
14.8
854,142
14.5
3,848,862
65.4
516,717
8.8
379,820
6.5
263,334
4.5
266,540
4.5
1,426,412
24.3
84,560
1.4
152,550
2.6
82,284
1.4
99,926
1.7
77,047
1.3
43,634
0.7
540,002
9.2
31,609
0.5
14,982
0.3
5,422
0.1
52,013
0.9
13,417
0.2
5,880,706 100.0

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

สําหรับการดําเนินงานดานตาง ๆ สรุปไดดังนี้


ดานสินเชื่อ

ป 2551 ธนาคารพาณิชยไทยมีปริมาณสินเชื่อสุทธิทั้งสิ้น 5.9 ลานลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2550 รอยละ
11.8 ซึ่งเปนอัตราที่สูงขึ้นจากป 2550 ที่ขยายตัวรอยละ 5.6 เนื่องจากระดับราคาสินคาและบริการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วตาม
ราคาน้ํามันและอัตราเงินเฟอ จึงมีความตองการวงเงินสินเชื่อโดยเฉพาะอยางยิ่งเงินทุนหมุนเวียน เพิ่มขึ้นตามไปดวย
ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกูเพิ่มขึ้นในชวงไตรมาสสองแตลดลงในขนาดที่มากกวาในชวงไตรมาสสี่ ทําใหทั้งป 2551 อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูลดลงจากปกอนหนาประมาณ 12 basis pointsโดยอัตราดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อ (MLR) ของธนาคารพาณิชย
ขนาดใหญ4 แหง ลดลงจากรอยละ 6.850-6.875 ณ สิ้นป 2550 เปนรอยละ 6.750 สําหรับประเภทสินเชื่อที่ยังมีบทบาท
สําคัญยังคงเปนสินเชื่อที่มาจากธุรกิจสามประเภทหลัก ไดแก การอุปโภคบริโภคสวนบุคค การผลิต และ การคาสงคา
ปลีก ซึ่งมีสัดสวนรอยละ 23 22 และ 14 ของสินเชื่อรวม ตามลําดับ
โครงสรางสินเชื่อป 2551 แยกตามประเภทธุรกิจ
ขนสง
3.1%

คาสงคาปลีก
14.4%

การเงิน
17.6%

อสังหาริม ทรัพย
7.8%

การผลิต
22.0%

กอ สราง
2.0%

อื่นๆ
6.8%

โรงแรม
3.5%

บริโภคสวนบุคคล
22.6%

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย (ณ ธันวาคม 2551)

ทั้งนี้ สินเชื่อที่ปลอยใหแกบริษัทขนาดใหญ และสินเชื่อรายยอย ยังคงสามารถรักษาระดับการเติบโตใน
เกณฑดี โดยประเมินวามีอัตราการเติบโตกวารอยละ 10 จากปกอน ขณะที่สินเชื่อที่ปลอยใหกับ SMEs มีอัตราการเติบโต
ประมาณรอยละ 5 เทานั้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาลงทั้งในประเทศและตางประเทศ ทําใหธนาคารพาณิชย
ระมัดระวังการปลอยสินเชื่อเพิ่มขึ้น และ เนนการบริหารคุณภาพสินทรัพยเพื่อลดปญหาสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดใหมี
นอยที่สุด จึงสงผลกระทบตอ ผูประกอบการ SMEs ที่มีความเปราะบางในภาวะเศรษฐกิจขาลงหรือเปนกลุมที่ไดรับ
ผลกระทบทางการเงินและการดําเนินงานจากปจจัยลบของสถานการณเศรษฐกิจมากกวาธุรกิจของบริษัทขนาดใหญ


ดานเงินฝาก

ป 2551 เงินฝากของธนาคารพาณิชยไทยมีปริมาณทั้งสิ้น 6.5 ลานลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2550 รอยละ
10.2 ตรงขามกับป 2550 ที่เงินฝากหดตัวเล็กนอยรอยละ 0.2 จากปกอนหนา ปจจัยสนับสนุนการขยายเงินฝากที่สําคัญ
ไดแก ธนาคารพาณิชยแขงขันกันระดมเงินฝากพิเศษเพื่อรักษาฐานลูกคาและเพื่อรองรับการประกาศใชพระราชบัญญัติ
สถาบันคุมครองเงินฝาก ที่มีผลบังคับใชตั้งแตเดือนสิงหาคม 2551 เปนตนไป นอกจากนี้ ภาวะการลงทุนในตลาดทุนมี
ความเสี่ยงสูงขึ้นมากจากวิกฤติการเงินโล ทําใหมีการโยกยายเงินลงทุนสวนหนึ่งมาที่ตลาดเงิน ซึ่งการฝากเงินกับธนาคาร
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

พาณิชยถือวาไมมีความเสี่ยงเพราะยังไดรับการคุมครองเงินฝากเต็มจํานวนไปจนถึงกลางป 2554 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
เดือนตุลาคม 2551 ทั้งนี้ การที่เงินฝากยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง ขณะที่สินเชื่อมีแนวโนมขยายตัวชะลอลงในชวงไตรมาส
สุดทาย ทําใหสภาพคลองของธนาคารพาณิชยยังอยูในระดับที่ไมเปนปญหา สําหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร
พาณิชยขนาดใหญ 4 แหง มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําขึ้นในไตรมาสสองและปรับลดลงในขนาดที่มากกวาใน
ไตรมาสสุดทาย จึงทําใหภาพรวมอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 6 และ 12 เดือน ลดลงเฉลี่ยประมาณ 57 basis points คือ
จากรอยละ 2.000-2.375 ณ สิ้นป 2550 สูรอยละ 1.400-1.750 สวนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 24 เดือน ปรับเพิ่มและลง
ในขนาดเทากันจึงมาอยูที่รอยละ 2.5 เชนเดิม สวนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยไมมีการเปลี่ยนแปลง ดานโครงสราง
เงินฝากพบวามีสัดสวนเงินฝากใกลเคียงกับปลายป 2550 โดยมีเงินฝากประจํารอยละ 57 เงินฝากออมทรัพยรอยละ 39
โครงสรางเงินฝากป 2551 แยกตามอายุเงินฝาก
มากกวา 2 ป
3.1%
ไมเกิน 3 เดือ น
18.9%

มากกวา 3 ถึง
6 เดือ น
17.2%

มากกวา 6
เดือ น ถึง 1 ป
13.4%

กระแสรายวัน
4.3%
มากกวา 1 ถึง 2 ป
4.5%

ออมทรัพย
38.6%

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย (ณ ธันวาคม 2551)


ดาน NPLs

หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ของระบบธนาคารพาณิชยไทย ณ สิ้นป 2551 อยูที่ 397,146 ลานบาท
(Gross NPLs) ลดลงจากสิ้นป 2550 เปนจํานวน 56,265 ลานบาท และมีสัดสวน NPLs ตอสินเชื่อรวมลดลงเปนรอยละ
5.26 จากรอยละ 7.28 การที่คุณภาพสินทรัพยปรับตัวดีขึ้นแมวาเศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณการชะลอตัว เนื่องจากธนาคาร
พาณิชยมีนโยบายเรงลดสินเชื่ อ ที่ไมกอใหเกิดรายไดโดยการเรงขายและปรับโครงสร างหนี้ เพื่อลดภาระตนทุนการ
ดําเนินงาน รวมทั้งเปนนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทยที่ตองการใหธนาคารพาณิชยลดสัดสวน NPLs ตอสินเชื่อรวม
เพื่อใหในที่สุดแลว สัดสวนดังกลาวจะสามารถปรับลดเหลือรอยละ 2-3 ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 โดย
ประเภทสินเชื่อธุรกิจสําคัญ ๆ ที่มีสัดสวนการเกิด NPLs ใหมในระดับสูง ไดแก การอุปโภคบริโภคสวนบุคคล การกอสราง
การพาณิชย และการอุตสาหกรรม ซึ่งสินเชื่อทั้ง 4 ประเภทนี้ มีสัดสวนประมาณรอยละ 61 ของพอรตสินเชื่อรวมที่ธนาคาร
พาณิชยปลอย
ตารางแสดง NPLs ทั้งระบบ จําแนกตามประเภทธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ
การเกษตร ประมง และปาไม
การเหมืองแรและยอยหิน
การอุตสาหกรรม
การกอสราง

จํานวน
(ลานบาท)
11,175
1,952
148,589
17,656
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สัดสวนรอยละ
ตอ NPL รวม
2.79
0.49
37.05
4.40

สัดสวนรอยละ
ตอสินเชื่อ
11.97
4.94
8.48
12.20

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)
ประเภทธุรกิจ
การพาณิชย
การธนาคารและธุรกิจการเงิน
ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
การสาธารณูปโภค
การบริการ
การอุปโภคบริโภคสวนบุคคล
อื่น ๆ
รวม

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
จํานวน
(ลานบาท)
61,257
8,882
50,143
12,036
34,114
55,275
6
401,085

สัดสวนรอยละ
ตอ NPL รวม
15.27
2.21
12.50
3.00
8.51
13.78
0.00
100.00

สัดสวนรอยละ
ตอสินเชื่อ
5.76
0.61
11.07
3.12
7.18
3.39
0.01
5.29

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย (ขอมูล ณ ธันวาคม 2551)
หมายเหตุ : เปนขอมูล NPLs (gross) ทั้งระบบของธ.พ.ไทย สาขาธ.พ.ตางประเทศ และ บริษัทเงินทุน


ดานผลการดําเนินงาน

ในป 2551 ธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีกําไรสุทธิรวม 82,379 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของปกอนถึง 11 เทา เนื่องจากแรงกดดันจากภาระการตั้งสํารองหนี้สูญใหครบตามมาตรฐานการบัญชี IAS 39 ได
หมดลงในป 2550 การตั้งสํารองในปนี้จึงอยูในระดับปกติ ขณะที่รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ เพิ่มขึ้นรอยละ 9.3
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นในชวงไตรมาสสองและทรงตัวตอเนื่องตลอดไตรมาสสาม ประกอบกับสินเชื่อมีอัตรา
การเติบโตที่มากกวาอัตราการเติบโตของเงินฝาก ทําใหสวนตางอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin - NIM) เพิ่มขึ้น
เล็กนอยมาอยูที่ระดับรอยละ 3.44 จากรอยละ 3.39 ในป 2550 นอกจากนี้ รายไดคาธรรมเนียมและบริการมีอัตราการเติบโตถึง
รอยละ 13 โดยสวนใหญมาจาก ธุรกรรมคาธรรมเนียมอื่น ๆ ซึ่งรวมรายไดคานายหนาการขายประกันผานธนาคารพาณิชย
(Bancassurance) ธุรกรรมการโอนเงินและเรียกเก็บเงิน ธุรกรรมจากบัตรเครดิต และ ธุรกรรมบัตร ATM และธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งรายไดทั้งสี่ประเภทนี้มีสัดสวนรวมกันประมาณรอยละ 80 ของรายไดคาธรรมเนียมและบริการทั้งหมด
ตารางแสดงผลการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศไทย
ประเภทธุรกิจ
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
คาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
- คาธรรมเนียมและบริการ
- กําไรจากการปริวรรต
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
- คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
กําไรสุทธิ

ป 2550
(ลานบาท)
427,193
173,158
254,035
99,072
83,485
66,265
13,631
206,237
66,062
6,697

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย
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ป 2551
(ลานบาท)
428,992
151,242
277,750
52,526
96,732
74,978
18,635
207,495
75,508
82,379

เปลี่ยนแปลง
(รอยละ)
0.42
-12.66
9.34
-46.98
15.87
13.15
36.71
0.61
14.30
1,130.09

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

โครงสรางรายไดคาธรรมเนียมและบริการป 2551
บัตรเครดิต
17.3%

ATM, e-banking
16.6%

อื่นๆ
1.6%

อาวัล และ L/C
8.4%

คาธรรม
เนียมจัดการ
4.0%

จําหนายตราสารหนี้
2.9%
คาธรรมเนียม
และบริก ารอื่นๆ
27.0%

เช็ค
3.2%

โอนและ
เรียกเก็บเงิน
19.1%

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย (ณ ธันวาคม 2551)
หมายเหตุ : รายไดคาธรรมเนียมและบริการอื่น ๆ ไดแก คารักษาบัญชีเงินฝาก คานายหนาจากการประกัน การใหเชาตูนิรภัย เปน
ตน

3.2.2

แนวโนมภาวะธุรกิจธนาคารพาณิชยป 2552

ป 2552 จะเปนปที่ธุรกิจธนาคารพาณิชยไทยตองเผชิญกับปจจัยลบ จากภาวะเศรษฐกิจของโลกที่จะชะลอตัวอยาง
มากและจะสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ เศรษฐกิจที่ชะลอตัวจะสงผลโดยตรงตออัตราการเติบโตของ
สินเชื่อที่คาดวาจะเติบโตเพียงประมาณรอยละ 4 ขณะที่คุณภาพของสินเชื่อมีแนวโนมถดถอยลง อยางไรก็ดี มาตรการของ
ทางการทั้งดานนโยบายการเงินซึ่งไดแก การปรับลดอัตราดอกเบี้ย และนโยบายดานการคลัง เชน มาตรการภาษีและการ
เพิ่มงบประมาณเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ จะประคองการหมุนเวียนของธุรกรรมในระบบเศรษฐกิจไดระดับหนึ่ง อันจะชวย
บรรเทาอัตราการลดลงของสินเชื่อ และรักษาระดับคุณภาพของสินเชื่อได สวนดานเงินฝากยังคงมีแนวโนมแขงขันกัน
อยางตอเนื่องจากปที่ผานมา แตจะไมรุนแรงมากนัก เนื่องจากสินเชื่อมีแนวโนมชะลอตัว การระดมเงินฝากจึงเนนเพื่อขยาย
ฐานลู ก ค า ใหม แ ละรั ก ษาฐานลู ก ค า เดิ ม รวมทั้ ง เพื่ อ รั ก ษาสภาพคล อ งของธนาคารทั้ ง ในป จ จุ บั น และอนาคตที่
พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝากจะคุมครองวงเงินสูงสุดเพียง 1 ลานบาทในที่สุด อยางไรก็ดี สวนตางอัตราดอกเบี้ย
สุทธิ (NIM) มีแนวโนมปรับลดลงจากป 2551 เนื่องจากการชะลอตัวของการปลอยสินเชื่อ และการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
เงินกูขณะที่ยังรับภาระตนทุนจากการออกผลิตภัณฑเงินฝากพิเศษ สวนรายได จากคาธรรมเนียมมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะในภาวะที่ การปล อ ยสิ น เชื่ อ มี อุป สรรค ดั งนั้ น ธนาคารพาณิ ชย ทุ กแหง จะหั นมาให ความสํ า คัญกับ รายได
คาธรรมเนียมมากยิ่งขึ้น สําหรับความมั่นคงของธนาคารพาณิชยไทย หากพิจารณาจากเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงที่ระดับ
รอยละ 14 ณ สิ้นป 2551สะทอนถึงความแข็งแกรง สามารถรองรับเหตุการณดานลบที่อาจเกิดขึ้นไดในระดับหนึ่ง และไม
เปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจ
ทั้งนี้ ในป 2552 จะเปนปแรกที่ธนาคารพาณิชยจะดํารงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงขั้นต่ําตามเกณฑ
Basel II โดยธนาคารพาณิชยไดเตรียมความพรอมมาเปนระยะเวลาหนึ่งและเริ่มคํานวณเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงตั้งแต
ปลายป 2551 ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยแลว ตามเกณฑนี้ แมวาจะมีการปรับน้ําหนักความเสี่ยงของสินเชื่อใหมี
ความละเอียดขึ้นและอาจทําใหอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงลดลงบาง แตประโยชนที่ธนาคารพาณิชยจะไดรับ
จากการที่น้ําหนักความเสี่ยงของสินเชื่อ SME และสินเชื่อที่อยูอาศัยลดลง จะกลับเปนผลดีตอธนาคารพาณิชยที่จะสามารถ
ปลอยสินเชื่อประเภทดังกลาวไดมากขึ้นจากจํานวนเงินกองทุนเทาเดิม ซึ่งจากฐานเงินกองทุน ณ ระดับปจจุบัน การปฏิบัติ
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ตามเกณฑ Basel II ไมนาจะเปนปญหาตอกองทุนของธนาคารพาณิชยแตอยางใด แมวาอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพย
เสี่ยงจะลดลงเพราะผลกระทบจาก Basel II แตโดยรวมแลวก็จะยังสูงกวาระดับมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ป 2552 ยังเปน
ปแรกของการดําเนินตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 (2552-2556) มีแนวทางสําคัญคือการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน เพิ่มความแข็งแกรงของสถาบันการเงิน เชน การลดตนทุนที่เกิดขึ้นจากกฎระเบียบของทางการ การลด NPL การ
เพิ่มขอบเขตธุรกรรมของสถาบันการเงิน การบริหารความเสี่ยง และ การพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับการทําธุรกรรมธนาคาร
อิเล็คทรอนิกส เปนตน รวมทั้งการเขาถึงบริการทางการเงินของรายยอยดวย ดังนั้น แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ดังกลาว จะเปนกรอบใหธนาคารพาณิชยมีการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหสอดคลองสําหรับการทําธุรกิจในระยะตอไป

3.3

การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ

3.3.1

แหลงที่มาของเงินทุน

สวนประกอบของแหลงเงินทุนที่สําคัญ ไดแก เงินฝาก เงินกูยืม รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน และหนี้สิน
จายคืนเมื่อทวงถาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมีเงินฝาก จํานวน 450,560 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 85.1 ของแหลง
เงินทุน โดยแบงเปนเงินฝากประจํา จํานวน 276,025 ลานบาท เงินฝากออมทรัพย จํานวน 152,536 ลานบาท เงินฝากกระแส
รายวัน จํานวน 21,999 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 52.1, 28.8 และ 4.2 ของเงินทุนตามลําดับ นอกจากนี้ แหลงเงินทุนธนาคาร
ยังประกอบดวย เงินกูยืม จํานวน 66,342 ลานบาท รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน จํานวน 9,299 ลานบาท และหนี้สิน
จายคืนเมื่อทวงถาม จํานวน 3,297 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 12.5, 1.8 และ 0.6 ของแหลงเงินทุนตามลําดับ
ตารางตอไปนี้แสดงแหลงเงินทุนของธนาคาร ณ วันที่ระบุไว
2551

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


จํานวน
(ลานบาท)

รอยละ
ของ
ทั้งหมด

276,025
152,536
21,999
0
450,560
9,299
3,297
66,342
529,498

52.1
28.8
4.2
0.0
85.1
1.8
0.6
12.5
100.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550
รอยละ
ของ
จํานวน
ทั้งหมด
(ลานบาท)
271,531
174,286
19,808
3
465,628
25,081
3,610
4,765
53,215
552,298

49.2
31.6
3.6
0.0
84.3
4.5
0.7
0.9
9.6
100.0

2549
จํานวน
(ลานบาท)
415,179
131,431
16,101
5,963
568,674
21,786
3,518
93,271
687,249

รอยละ
ของ
ทั้งหมด
60.4
19.1
2.3
0.9
82.7
3.2
0.5
13.6
100.0

นโยบายในการจัดหาแหลงเงินทุนและการกําหนดอัตราดอกเบี้ย

ธนาคารดําเนินนโยบายจัดหาเงินทุนโดยการระดมเงินจากแหลงตาง ๆ ที่กลาวขางตน ใหมีจํานวน และอายุ
เงินทุนที่เหมาะสมและสอดคลองหรือใกลเคียงกับความตองการใชเงินของธนาคาร นอกจากนั้น ยังพิจารณาปจจัยการดํารง
สภาพคลองใหอยูในระดับที่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของธนาคาร พรอมทั้งคํานึงถึงปจจัยดานตนทุนเปรียบเทียบระหวาง
แหลงเงินตาง ๆ สวนนโยบายดานอัตราดอกเบี้ยรับฝากเงินนั้นจะพิจารณาใหเหมาะสมกับสภาพคลองของตลาดเงินและของ
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ประกอบกับปจจัยจากภายนอก อาทิ แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย นโยบายการเงินของธนาคาร
แหงประเทศไทย ภาวะการแขงขันในตลาดเงิน และทิศทางภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เปนตน


นโยบายในการบริหารภาระหนี้สิน

ธนาคารมีนโยบายการบริหารภาระดานหนี้สินใหสอดคลองกับดานทรัพยสิน หรือความตองการใชสินเชื่อของ
ลูกคา เพื่อปองกันความเสี่ยงทั้งทางดานอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน โดยธนาคารไดใชเครื่องมือทางการเงินตาง ๆ
อาทิเชน FX Swap, Interest Rate Swap และ Cross Currency Swap เพื่อดําเนินนโยบายดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ ในปที่
ผานมาธนาคารมียอดคงคาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของธุรกรรม Swap และ Derivatives ที่เปนระยะยาวอยูประมาณ
USD 270 ลาน และระยะสั้นอยูประมาณ USD 95 ลาน จากการบริหารความเสี่ยงดานหนี้สินตามนโยบายดังกลาวขางตนแลว
ทําใหธนาคารมีรายรับและรายจายเปนเงินสกุลตาง ๆ ที่สอดคลองกัน
3.3.2

การใหสินเชื่อ


การบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อ (Credit Risk Management)

ความเสี่ยงดานสินเชื่อมีผลตอรายไดและการดํารงเงินกองทุนของธนาคาร ธนาคารจึงใหความสําคัญตอการ
บริหารความเสี่ยงดานสินเชื่ออยางมีประสิทธิภาพ การบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อเปนกระบวนการในการควบคุมและ
จัดการกับความเสี่ยงในการบริหารพอรตสินเชื่อและกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารตองมั่นใจวาพอรตสินเชื่อของ
ธนาคารมีการกระจายตัวที่ดีและสรางผลตอบแทนตามความเสี่ยงที่ธนาคารกําหนด หลักการสําคัญของการบริหารความ
เสี่ยงดานสินเชื่อของธนาคาร มีดังนี้
การบริหารพอรตสินเชื่อ (Credit Portfolio Management)
ธนาคารมีการกําหนดสวนประกอบของพอรตสินเชื่อในเชิงกลยุทธและกําหนดวงเงินสินเชื่อเพื่อควบคุม
ความเสี่ยงของการกระจุกตัวของพอรตใหอยูในระดับที่ธนาคารสามารถรับได
การเช็คสอบและถวงดุลของกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ (Check and Balance)
ธนาคารมีการแยกบทบาทและหนาที่ระหวางหนวยงานที่นําเสนอสินเชื่อ การวิเคราะหความเสี่ยงของสินเชื่อ
และผูมีอํานาจอนุมัติออกจากกันอยางชัดเจน ทั้งนี้ การอนุมัติสินเชื่อของธนาคารจะไมสามารถกระทําไดโดยดุลยพินิจของ
เจาหนาที่เพียงคนเดียว
การใหสินเชื่ออยางรัดกุมเขมงวด (Sound Credit Granting)
ธนาคารได กํ า หนดวิ ธีก ารในการปฏิ บั ติ ง านไว เ ป น ลายลั ก ษณ อัก ษร ซึ่ ง มี ร ายละเอีย ดเพี ย งพอที่ จ ะเป น
แนวทางใหแกพนักงานผูปฏิบัติงาน เพื่อใหปฏิบัติงานเปนไปตามกระบวนการของการใหสินเชื่อ
มาตรฐานความเปนมืออาชีพ (Standard for Professionalism)
ธนาคารมีความมั่นใจวาพนักงานที่เกี่ยวของในกระบวนการใหสินเชื่อ มีความเขาใจและปฏิบัติตามนโยบาย
กฏหมาย และกฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ ของธนาคารไดอยางเหมาะสม
การตรวจติดตามและควบคุม (Monitoring and Control)
ธนาคารไดกําหนดมาตรฐานของรายงานตาง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อใชในการตรวจติดตามและควบคุมงาน
บริหารพอรตสินเชื่อใหมีประสิทธิภาพ
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นโยบายความเสี่ยงดานสินเชื่อ (Credit Risk Policies)

ธนาคารไดกําหนดนโยบายความเสี่ยงดานสินเชื่อ ไวอยางชัดเจนภายใตการวางกรอบและมาตรฐานในการ
บริหารความเสี่ยง ดังนี้
นโยบายหลักดานความเสี่ยงสินเชื่อ (Core Credit Risk Policy)
เปนนโยบายที่ใหแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เหมาะสมรัดกุมในการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อ และ
เพื่อใหมั่นใจไดวาธนาคารมีการกําหนดนโยบายอื่น ๆ เพิ่มเติม รวมถึง กระบวนการ และระเบียบวิธีการทํางานภายใต
หลักการและมาตรฐานเดียวกัน
นโยบายวงเงินสินเชื่อสูงสุดตอกลุมลูกคา (Single Exposure Limit Policy)
เปนนโยบายที่ใหแนวทางใหกับสายงานธุรกิจ (Business Unit) ในการบริหารจัดการกับการเติบโตของพอรต
ใหมีการกระจายที่เหมาะสม
นโยบายความเสี่ยงประเทศคูสัญญา (Country Risk Management Policy)
เปนนโยบายที่ใหแนวทางการปฏิบัติงานในการกําหนดวงเงินของแตละประเทศคูสัญญา ทั้งนี้ เพื่อใหมีความ
มั่นใจไดวาพอรตมีการกระจายตัวที่เหมาะสม และเพื่อปองกันความเสี่ยงของการกระจุกตัวของประเทศที่ใหสินเชื่อ
กรอบการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการกระจุกตัวของความเสี่ยงดานสินเชื่อ ตามภาค
ธุรกิจ/อุตสาหกรรม (Industry Concentration Framework)
เปนนโยบายที่ใหแนวทางในการกําหนดโครงสรางของการกําหนดวงเงินการใหสินเชื่อในแตละกลุมภาค
ธุร กิจ/อุตสาหกรรม เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกิดจากธุรกิจ/อุตสาหกรรมหลัก หรือธุร กิจ /
อุตสาหกรรมยอย หรือ ธุรกิจ/อุตสาหกรรมหนึ่งมากจนเกินไป
นโยบายความเสี่ยงดานสินเชื่อหลัก วาดวยนโยบายผลประโยชนทับซอน (Core Credit Risk Policy on
Conflict of Interest)
เปนนโยบายที่เพิ่มเติมจากกฎระเบียบขอบังคับของธนาคารโดยระบุถึงนโยบายวาดวยสถานการณที่ทําให
เกิดผลเสียตอการดําเนินงานของธนาคารจากการใหสินเชื่อ
นโยบายหลักของความเสี่ยงดานสินเชื่อเพื่อรายยอย (Core Retail Credit Risk Policy)
เปนนโยบายที่สรางขึ้นเพื่อเนนขอกําหนดและมาตรฐานเพิ่มเติมอยางนอยที่สุดสําหรับสินเชื่อรายยอย ซึ่ง
นโยบายนี้เปนนโยบายเพิ่มเติมจากนโยบายหลักดานความเสี่ยงสินเชื่อ (Core Credit Risk Policy)
นโยบายวงเงินสํารองสวนเกิน สําหรับพอรตสินเชื่อ (Excess Provision for Loan Portfolio Policy)
เปนนโยบายที่กําหนดโครงสรางสําหรับวงเงินสํารองสวนเกินสําหรับพอรตสินเชื่อของธนาคาร เพื่อลด
ผลกระทบจากเหตุการณ หรือความเปลี่ยนแปลงที่ไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้น
นโยบายการสอบทานสินเชื่อ (Credit Quality Review Policy)
เปนนโยบายที่ระบุถึงขอบขายในหนาที่การปฏิบัติงานของฝายสอบทานคุณภาพสินเชื่อ เพื่อประเมินความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใหสินเชื่อ
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นโยบายการแบงเบาความเสี่ยงดานสินเชื่อ (Credit Risk Mitigation Policy)
เปนนโยบายที่ใหแนวทางในการแบงเบาความเสี่ยงดานสินเชื่อ เพื่อลดหรือถายโอนความเสี่ยงดานสินเชื่อ
ซึ่งนโยบายนี้เปนนโยบายเพิ่มเติมจากนโยบายหลักดานความเสี่ยงสินเชื่อ (Core Credit Risk Policy)


นโยบายเกี่ยวกับสินเชื่อ

ธนาคารมีนโยบายที่เกี่ยวของกับสินเชื่อ ซึ่งครอบคลุมทั้ง สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม รวมทั้งสินเชื่อบุคคลเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งสินเชื่อที่ธนาคารใหการสนับสนุนจะตองไมเปนกิจการที่ผิด
กฎหมาย และไมขัดศีลธรรมจรรยาบรรณ โดยนโยบายดังกลาวครอบคลุมถึง
1. การกําหนดนโยบายและคุณสมบัติของลูกหนี้ตามระดับความเสี่ยง โดยแบงเปนลูกหนี้กลุมที่ธนาคารไม
สนั บสนุ น สิ น เชื่ อ กลุ มที่ หลี กเลี่ ย งการให สิ น เชื่ อ และกลุ ม สิ น เชื่ อ ที่ ต อ งพึ งระมั ด ระวั ง เพื่ อ ใช เ ป น
หลักเกณฑในการปฏิบัติงาน
2. การบริหารความเสี่ยงของพอรตสินเชื่อ ไมใหมีการกระจุกตัวของการใหสินเชื่อแกภาคอุตสาหกรรม
หรือ ภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง หรือ ลูกหนี้กลุมใดกลุมหนึ่ง ทั้งนี้ กําหนดใหกระบวนการอนุมัติสินเชื่อมี
การถวงดุลระหวางหนวยงานบริหารความสัมพันธลูกคาธุรกิจ ซึ่งรับผิดชอบกระบวนการพิจารณา
สินเชื่อ หนวยงานวิเคราะหความเสี่ยงของสินเชื่อ และผูมีอํานาจอนุมัติ ออกจากกันอยางชัดเจน
3. กําหนดกระบวนการทํางานและวิธีปฏิบัติ เพื่อใหเจาหนาที่ทราบถึงแนวทางวิธีปฏิบัติ ในการพิจารณา
คัดเลือกลูกคา การวิเคราะหความสามารถในการชําระหนี้ ความเสี่ยงดานสินเชื่อ และหลักประกัน
รวมทั้งการกําหนดเงื่อนไขทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงของธนาคาร
ทางดานพอรตสินเชื่อรายยอยนั้น ประกอบดวย สินเชื่อบุคคลเพื่อการอุปโภคบริโภค และสินเชื่อธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม หรือไมโครเอสเอ็มอี ซึ่งปจจุบันบริหารจัดการบนพื้นฐานของผลิตภัณฑเปนหลัก ขอบเขตของ
นโยบาย และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ จะถูกกําหนดใหเปนมาตรฐาน เพื่อที่จะทําใหการปลอยสินเชื่อ การบริหารจัดการ และ
การรับชําระหนี้ มีความนาเชื่อถือและมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้น ยังไดมีการนํา Scorecards และเครื่องมือที่ใชใน
การจัดระดับความเสี่ยงดานเครดิต (Credit risk rating tools) มาใชรวมกันอยางเหมาะสม
นโยบายหลักที่ใชในการบริหารจัดการผลิตภัณฑสินเชื่อบุคคลเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งไดรับการพัฒนาเพื่อ
ใชกับผลิตภัณฑสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม/ไมโครเอสเอ็มอี ประกอบดวย
¾

¾

¾

¾

การอนุมัติผลิตภัณฑหรือการใหบริการใหมของธนาคาร (Product or Service Approval Process - PSAP): ระบุ
ถึงตลาดเปาหมาย ระยะเวลาและเงื่อนไข และลักษณะของผลิตภัณฑและ/หรือบริการใหมที่เหมาะสม
นโยบายดานผลิตภัณฑสินเชื่อ (Product Credit Policy): ระบุถึงหลักเกณฑของนโยบาย และการควบคุม
และตรวจสอบที่ตองการ สําหรับแตละผลิตภัณฑ
มาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ (Underwriting Standards): ใหคําแนะนําแกเจาหนาที่สินเชื่อในการประเมิน
และอนุมัติคําขอสินเชื่อ
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดโดยรวม (Risk Appetite Statements): กําหนดขอบเขตของผลิตภัณฑ
โดยเฉพาะ และระบุความเสี่ยงของผลิตภัณฑที่สูงขึ้นภายใตขอบเขตที่กําหนดไว โดยพิจารณาจากยอดคงคาง
ความเปนไปไดที่จะเกิดการผิดนัด (Probability of Default) และ การสูญเสีย (Loss Given Default)
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การควบคุมดูแลและการอนุมัติสินเชื่อ

ธนาคารมีกระบวนการบริหารสินเชื่อที่แยกหนาที่ความรับผิดชอบสินเชื่อออกเปนสายธุรกิจ ซึ่งประกอบดวย
กลุมธุรกิจขนาดใหญ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และสินเชื่อรายยอย รวมถึงการแบงแยกบทบาทในกระบวนการดาน
สินเชื่อเปน 2 ดาน ไดแก งานบริหารความสัมพันธลูกคา (Relationship Management) และงานบริหารสินเชื่อ (Credit
Management) เพื่อสามารถทําการควบคุมและถวงดุลระหวางกันไดอยางเหมาะสม สายงานที่รับผิดชอบในการบริหาร
ความสัมพันธลูกคาธุรกิจจะรายงานตอประธานเจาหนาที่บริหารที่กํากับดูแลแตละกลุมธุรกิจ ในขณะที่งานบริหารสินเชื่อ
รายงานตอประธานเจาหนาที่บริหารดานบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ เจาหนาที่บริหารความสัมพันธลูกคาธุรกิจจะมีหนาที่
รับผิดชอบดานการตลาด การขาย ขยายธุรกรรม รวมทั้งใหบริการลูกคาและเตรียมคําขอสินเชื่อนําสงตอเจาหนาที่สินเชื่อ
เพื่อทําการประเมินความเสี่ยงดานสินเชื่อตอไป รวมถึงใหความเห็นชอบตอโครงสรางการใหสินเชื่อ ขอกําหนดและ
เงื่อนไข ใหสอดคลองกับฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด และความเสี่ยงที่เกี่ยวของ หลังจากนั้นคําขอสินเชื่อที่นําเสนอนั้น
จะถูกสงไปยังคณะกรรมการที่มีอํานาจอนุมัติตามวงเงินสินเชื่อและประเด็นในเชิงนโยบายและเชิงคุณภาพ กรณีการกํากับ
ดูแลสินเชื่อที่เริ่มมีปญหาหรือลูกหนี้ที่ผิดนัดชําระหนี้ อํานาจอนุมัติจะแยกดําเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาสินทรัพย
ในสวนของสินเชื่อรายยอย กระบวนการอนุมัติสินเชื่อไดถูกจัดโครงสรางตามประเภทของผลิตภัณฑ ซึ่งงาน
ดานการตลาดและงานดานบริหารสินเชื่อจะถูกแบงเปนสายงานแยกตางหากจากกัน โดยสายงานธุรกิจ (ฺBusiness Unit) ซึ่ง
ดูแลทางดานการตลาดทําหนาที่จัดหาสินเชื่อจะรายงานตอประธานเจาหนาที่บริหารลูกคารายยอย สวนงานบริหารสินเชื่อ
จะรายงานตอประธานเจาหนาที่บริหารดานบริหารความเสี่ยง ซึ่งการหาลูกคาอาจมาจากทั้งจากสายงานธุรกิจสาขา หรือจาก
การขายตรงตามคําแนะนําดานการตลาดและการขายจากผูจัดการที่ดูแลผลิตภัณฑนั้น ๆ โดยคําขอสินเชื่อเพื่อลูกคารายยอย
จะดําเนินการผานระบบ Credit Scoring สําหรับผลิตภัณฑที่ไมมีหลักประกัน และมาตรฐานการใหความสนับสนุนทาง
การเงินซึ่งไดกําหนดไวลวงหนาโดยอยูภายใตระบบการตัดสินใจของผูเชี่ยวชาญสําหรับผลิตภัณฑที่มีหลักประกัน สวน
ทีมงานติดตามการชําระหนี้ซึ่งปจจุบันอยูภายใตสายงานสินเชื่อรายยอย จะดําเนินการติดตามหนี้ทั้งในเชิงปองกันและใน
เชิงฟนฟูตอไป
ในสวนของการวัดความเสี่ยงดานสินเชื่อ ธนาคารไดใชระบบการจัดอันดับความเสี่ยงดานสินเชื่อที่บริษัทที่
ปรึกษาภายนอกไดพัฒนาใหกับธนาคาร เพื่อใชสําหรับสินเชื่อเพื่อการคา ธนาคารยังไดมีการเตรียมแผนงานไวแลวสําหรับ
การบริหารสินเชื่อตามความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น อาทิ การจํากัดวงเงินสินเชื่อที่จะใหแกลูกคาแตละราย การจํากัดความเสี่ยง
โดยรวม และการกําหนดราคา เปนตน นอกจากนี้ ธนาคารอยูระหวางจัดทํา Economic Capital Framework ซึ่งจะนํามาใช
ในป 2552 เพื่อใชเปนเกณฑในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การจํากัดวงเงินสินเชื่อสูงสุดตอกลุมลูกคา การจํากัด
ความเสี่ยงโดยรวม และการกําหนดราคา
3.3.3

การจัดหาเงินทุนหรือใหกูยืมผานบุคคลที่เกี่ยวของกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551



สัดสวนเงินฝากจากกิจการที่เกี่ยวของกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ

รอยละ 2.22

สัดสวนเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับแกกิจการที่เกี่ยวของกับ
ผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ

รอยละ 3.84
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3.3.4

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน

ธนาคารมีการดํารงฐานะของเงินกองทุนใหเปนไปตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งกําหนดใหธนาคาร
พาณิชยดํารงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงไมต่ํากวาอัตรารอยละ 8.5 และเปนเงินกองทุนชั้นที่หนึ่งไมต่ํากวา 4.25
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้น 63,105 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนการดํารงเงินกองทุนที่
รอยละ 16.81 ของสินทรัพยเสี่ยง (ดังแสดงในตารางเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงขางลาง) โดยเปนเงินกองทุนชั้นที่หนึ่ง
45,986 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.25 ของสินทรัพยเสี่ยง และเงินกองทุนชั้นที่สอง 17,794 ลานบาท จะเห็นไดวาธนาคาร
มีการดํารงเงินกองทุนที่สูงกวาเกณฑขั้นต่ําที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
ตารางดังตอไปนี้แสดงถึงเงินกองทุนตามความเสี่ยง สินทรัพยเสี่ยง และอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนตาม
ความเสี่ยงสําหรับงบการเงินรวม ที่คํานวณตามแนวทางของธนาคารแหงประเทศไทยและตามมาตรฐานการบัญชีของไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551
2550
(ลานบาท ยกเวนรอยละ)
เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนทีอ่ อกและชําระแลวสวนเกิน (สวนต่ํา) มูลคาหุน
หุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ................................................................................
ตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน (Hybrid Tier 1) ...............................
เงินสํารองตามกฎหมาย......................................................................................
สํารองอื่น...........................................................................................................
ขาดทุนสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรร..................................................................
หัก คาความนิยม.................................................................................................
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
มูลคาเพิ่มจากการตีราคาที่ดนิ ...........................................................................
มูลคาเพิ่มจากการตีราคาอาคาร …………………………………………..……
ตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน (Hybrid Tier 1) ...............................
เงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดชัน้ ปกติ..............................................................
หุนกูดอยสิทธิที่มลี ักษณะคลายทุน....................................................................
หุนกูดอยสิทธิ.....................................................................................................
สวนเกินทุน (สุทธิ) จากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผือ่ ขาย.....
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
เงินกองทุนทั้งสิ้นกอนรายการหัก...........................................................
หัก สวนต่ํากวาทุน (สุทธิ) จากการตีราคาเงินลงทุน
ในตราสารทุนประเภทเผื่อขาย...........................................................
รวมเงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิ้น
งบการเงินรวม
อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 (รอยละ)
อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนทั้งสิ้น (รอยละ)
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2549

132,199
6,897
2,100
8,717
(103,927)
45,986

132,199
6,837
2,100
8,717
(104,272)
45,581

94,968
5,839
2,100
8,717
(60,107)
(12,594)
38,923

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

1,302
690
675
1,503
250
11,701
508
16,629
62,210

1,302
718
1,673
2,000
250
12,226
18,169
57,092

(675)
63,105

62,210

(1,484)
55,608

12.25
16.81

10.52
14.35

7.30
10.43

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550
2551
(ลานบาท ยกเวนรอยละ)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 (รอยละ)
อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนทั้งสิ้น (รอยละ)
อัตราสวนความเพียงพอขั้นต่ําของเงินกองทุนที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 (รอยละ)
อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนทั้งสิ้น (รอยละ)

2549

10.14*
13.91*

10.57
14.43

7.31
10.44

4.25
8.50

4.25
8.50

4.25
8.50

* ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย อัตราเงินกองทุนในงบการเงินเฉพาะธนาคารป 2551 ไดรวมผลกระทบ
จากการใชวิธีการของ Basel II (เชน มีการปรับปรุงสําหรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ) อัตราเงินกองทุนอื่นทั้งหมดขางตน
นั้นคํานวณตามวิธีการของ Basel I
ธนาคารได เ ตรี ย มความพร อ มที่ จ ะปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ หลั ก เกณฑ ก ารดํ า รงเงิ น กองทุ น ใหม ภ ายใต
หลักเกณฑ Basel II ซึ่งจะมีผลบังคับใชตั้งแตสิ้นป 2551 ซึ่งภายใตหลักเกณฑดังกลาวจะมีการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักความ
เสี่ยงของสินทรัพยประเภทตาง ๆ เพื่อรองรับความเสี่ยงดานสินเชื่อใหสอดคลองกับความเสี่ยงที่แทจริงมากขึ้น รวมถึงการ
ดํารงเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานการตลาดและดานปฏิบัติการ เพื่อดํารงฐานะเงินกองทุนของธนาคารในระดับ
เพียงพอในการประกอบธุรกิจและสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ นอกจากนี้ ธนาคารไดดําเนินการปรับปรุงนโยบายและ
แนวทางการดําเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงของธนาคารใหดีขึ้นตอไป
3.3.5

สภาพคลอง


นโยบายในการบริหารสภาพคลอง

ธนาคารมีนโยบายการบริหารสภาพคลองของธนาคารใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤติ เพื่อใหมั่นใจวาธนาคารจะสามารถจัดหาสภาพคลองเพียงพอสําหรับรองรับภาระผูกพันตาง ๆ เมื่อครบกําหนด
ภายใตการดําเนินธุรกิจของธนาคารทั้งในภาวะวิกฤติและภาวะปกติโดยมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน
(ALCO) ซึ่งประกอบดวยผูบริหารระดับสูงเปนผูไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการธนาคาร ให
ทําหนาที่ในการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของธนาคาร เพื่อใหเปนไปตามเกณฑของธนาคารแหง
ประเทศไทย และใหมีสภาพคลองเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ รวมทั้งพิจารณาจัดหา
แหลงเงินทุนที่เหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินจะ
ไดรับรายงานความเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนิ้สิน สภาพคลอง และอัตราดอกเบี้ยในตลาดรายสัปดาห โดยมีการ
ประชุมอยางสม่ําเสมออยางนอยเดือนละครั้ง และมีการประชุมวาระพิเศษกรณีเรงดวนที่ตองพิจารณาเพื่อใหมีความพรอม
ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธดานสภาพคลองของธนาคาร และดําเนินการไดทันตอเหตุการณ
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การวิจัยและพัฒนา

ธนาคารไดตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยและพัฒนา อันเปนเครื่องมือนําไปสูความสําเร็จขององคกรโดยรวม
โดยธนาคารไดมุงเนนการวิจัยและพัฒนาในดานตาง ๆ ดังนี้

4.1

การวิจัยดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

ธนาคารมีการติดตาม วิเคราะห และคาดการณ ทิศทางภาวะเศรษฐกิจ การเงินและภาวะธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งของ
ประเทศไทยและตางประเทศ รวมทั้งมีการประเมินผลกระทบของการปรับเปลี่ยนนโยบาย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของ
กฎระเบียบตาง ๆ ของภาครัฐ และภาคเอกชน ที่จะสงผลกระทบตอทิศทางเศรษฐกิจและธุรกิจ เพื่อเปนขอมูลใหฝายจัดการ
พิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบาย และกลยุทธของธนาคารในการดําเนินธุรกิจไดทันเหตุการณ
นอกจากนี้ ยังมีการจําลองเหตุการณความผันผวนดานเศรษฐกิจ การเงิน เพื่อศึกษาถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
ธุรกิจของลูกคา จนสงผลกระทบตอเนื่องตอฐานะทางการเงินและความเพียงพอของทุนของธนาคารเปนระยะ ๆ เพื่อ
นําเสนอตอฝายจัดการ และผูเกี่ยวของในการเตรียมแผน และหามาตรการรองรับผลกระทบดังกลาว

4.2

การวิจัยและพัฒนาตลาดรายยอย

ธนาคารมีการติดตามและวิเคราะหภาพรวมของธุรกิจตลาดรายยอยและคูแขงขัน ทั้งที่เปนธนาคารพาณิชย และ
สถาบันการเงินที่มิใชธนาคารพาณิชย และมีการสํารวจพฤติกรรม ความพึงพอใจ และความตองการใชบริการทางการเงิน
ของลูกคา ตลอดจนความคิดเห็นของลูกคา ประชาชนทั่วไป และพนักงานสาขาที่มีตอบริการทางการเงิน ทั้งนี้ เพื่อเปน
ขอมูลในการออกแบบผลิตภัณฑและบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในกลุมตาง ๆ

4.3

ดานเทคโนโลยี

ธนาคารมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพทางดานเทคโนโลยี อยูบนพื้นฐานความตองการทางดานธุรกิจและลูกคา
สถาปตยกรรมในการพัฒนาโปรแกรมธุรกิจ ระบบโครงสรางพื้นฐาน ถูกออกแบบใหมีความยืดหยุน คลองตัว พรอม
ปรับเปลี่ยนไปตามแผนธุรกิจและสถานการณตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดในปจจุบันและอนาคต การบริหารจัดการขอมูลถูก
นํามาใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะหและกําหนดแนวทางในการบริหารองคกร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน และ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ธนาคารประสบความสําเร็จในการใชระบบการใหบริการลูกคา (Core Banking System) ของธนาคารในเดือน
ตุลาคม 2545 และปรับเปลี่ยนระบบงานสาขาเปนเทคโนโลยีใหมในเดือนกรกฎาคม 2546 โดยภายหลังการควบรวมกิจการ
ธนาคารสามารถขยายประสิทธิภาพทางเทคโนโลยีไดอยางมีนัยสําคัญ โดยประสบความสําเร็จในการรวมระบบเทคโนโลยี
ของธนาคารเขากับธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ และบรรษัทเงินทุนฯ ธนาคารไดมีการพัฒนาทางดานไอทีภิบาล (IT Governance)
การจัดการโครงการ และความมั่นคงปลอดภัยทางดานเทคโนโลยี (IT Security) รวมทั้งมีการใชเทคโนโลยีการทําขอมูลให
สอดคลองกัน (Synchronization Technology) แบบ real time ระหวางศูนยคอมพิวเตอรหลักที่สํานักงานใหญ เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร และศูนยคอมพิวเตอรสํารองในสถานที่แยกตางหากจากกัน ในกรุงเทพมหานคร โดยศูนยคอมพิวเตอร
สํารองนี้ไดกอตั้งขึ้นโดยธนาคารเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจของธนาคาร กรณีที่เกิดเหตุการณ
รายแรง 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 รองรับการเชื่อมตอของระบบตาง ๆ ที่มีความซับซอน
และดวยคุณสมบัติการนํา Service/Application กลับมาใชใหม ทําใหการพัฒนาโปรแกรมธุรกิจเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมสําหรับการทํา Business Process Improvement และการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม ๆ ที่มีความซับซอน
การวางระบบโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีทางดาน Enterprise Content Management (ECM) เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการปรับกระบวนการทางดานธุร กิจใหมี ประสิทธิภาพ และเป นแบบ End-to-End
Process Management และเปนการสนับสนุนโครงการ Branch Transformation พรอมทั้งรองรับการ
ทํางานแบบ Paperless เพื่อลดคาใชจายในการดําเนินงาน และรักษาสิ่งแวดลอมตามนโยบาย Corporate
Social Responsibility ของธนาคาร
การวางโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยี (IT Infrastructure) เปนแบบ Virtualization เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริ หารทรั พยากรให สามารถปรั บเปลี่ ยนได ตามความต องการทางธุ รกิ จ รวมถึ งการใช On-Demand
Technology สําหรับระบบ Mainframe
การทํา Server Consolidation โดยใช Blade Technology เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
Server และศูนยคอมพิวเตอร ทําใหสามารถรองรับการขยายตัวของระบบงานที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
รวมทั้งชวยลดความยุงยากและคาใชจายในการติดตั้งระบบไฟฟาและระบบสื่อสาร รวมถึงประหยัด
คาใชจายในการขยายศูนยคอมพิวเตอร
การเปลี่ยนระบบเครือขายสื่อสารระหวางสํานักงานใหญ และ สาขา ศูนยธุรกิจ รวมถึง ศูนยแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ จาก Leased Line เปน MPLS ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่เพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของธนาคารไดอยางมาก เนื่องจากมีเสถียรภาพสูง สามารถรองรับ Applications รูปแบบใหม ๆ
และมีคาใชจายในการดําเนินการและคาเชาเครือขายลดลงจากเดิมมาก
การปรับปรุงศูนยคอมพิวเตอรสํารองใหครอบคลุมทุกระบบงานของธนาคาร เพื่อใหสามารถใหบริการ
ธุรกิจไดอยางตอเนื่องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Network สําหรับเครื่อง ATM นอกสถานที่ โดยเปลี่ยนจาก Leased Line
เปน Mobile Network (GPRS) เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการติดตั้ง ลดขอจํากัดเรื่องการครอบคลุมของ
เครือขายของสถานที่ติดตั้ง และมีคาใชจายในการดําเนินการและคาเชาเครือขายลดลงจากเดิมมาก

2. ดานการปรับปรุงกระบวนการทํางานและบริหารจัดการ มีการดําเนินการ ดังนี้


การพัฒนา Straight Thru Process สําหรับงานอนุมัติสินเชื่อรายยอย และงาน Advanced Payroll เพื่อลด
ความซ้ําซอนในการบันทึกขอมูล ทําใหประหยัดเวลา คาใชจาย และลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
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การจัดทําระบบ Debt Manager ซึ่งเปนระบบติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการจัด
แบงกลุมตามประเภทการติดตาม พรอมทั้งมีการทํางานรวมกับระบบ Automatic Dialer เพื่ออํานวย
ความสะดวก ลดเวลาและภาระของพนักงานในการติดตอกับลูกคา
การจัดทําระบบ KYC/CDD (Know Your Customer/Customer Due Diligence) เพื่อประเมินความเสี่ยง
ของลูกคาตามกฎเกณฑของทางการ ในการปองกันการฟอกเงินและการกอการราย
การจัดทําระบบ Business Intelligence ซึ่งเปนการนําเอาเครื่องมือ และโปรแกรมแอพพลิเคชั่นในการ
บริหารจัดการ และวิเคราะหขอมูล ซึ่งไดแก ระบบ Datawarehouse ระบบ Datamart และ ระบบ OLAP
ซึ่ ง เป น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ข อ มู ล ในหลายมิ ติ มาประยุ ก ต ใ ช ใ นการสร า ง Executive
Dashboard และ Customer Segmentation เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการใชขอมูลสารสนเทศที่ทันสมัยใน
การวิเคราะหขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผนสําหรับการบริหารและการดําเนินธุรกิจได
ทันตอเหตุการณ
การจัดทําระบบ Behavior Scoring เพื่อใชเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะหขอมูลลูกคาสําหรับการ
ประเมินความเสี่ยงทางดานเครดิตสําหรับลูกคารายยอย
การจัดทําระบบ Consumer Sales Tools เพื่อเปนเครื่องมือสนับสนุนใหกับพนักงานสาขาในการวิเคราะห
ลูกคา เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ พรอมทั้งเปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการบริหารจัดการทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ
การติดตั้ง Financial Model เพื่อทําการวิเคราะหทางดานการเงิน และผลการดําเนินธุรกิจในแตละ
มุมมองเพื่อใหสามารถติดตาม และปรับแผนการดําเนินงานไดตามสถานการณ
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ HR ทางดานการวิเคราะห และติดตามผลการปฏิบัติงาน พรอมทั้งพัฒนา
ระบบ HR Self-service เพื่อลดภาระงาน และคาใชจาย โดยเปลี่ยนรูปแบบการทํางานจาก Paper-based
เปน Electronic-based
การจัดทําระบบ ATM Screen Auto Download เพื่อใหการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการโฆษณา
ประชาสัมพันธบนหนาจอตูเอทีเอ็มเปนไปอยางอัตโนมัติ ทันเวลา และสอดคลองกับการดําเนินการทาง
ธุรกิจ
การจัดทําระบบโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บขอมูลจราจรในการติดตอกัน
ระหวางธนาคารกับลูกคา และองคกรภายนอก เพื่อใหรองรับ พ.ร.บ.วาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร และปองกันความเสี่ยงทางดานกฎหมาย และชื่อเสียงของธนาคาร

3. ทางด า นผลิ ต ภั ณ ฑ /บริ ก าร นอกเหนื อ จากการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ /บริ ก ารทางด า นเงิ น ฝาก และสิ น เชื่ อ ที่
หลากหลายแลว ธนาคารไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑ/บริการใหม ๆ ออกสูตลาดอยางตอเนื่อง ซึ่งไดแก


การจัดทําระบบ Mobile Banking ที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหมตางจากคูแขงโดยลูกคาไมตองเปลี่ยน SIM
Card และ เบอรโทรศัพทมือถือ เพื่อตอบสนอง Life Style ใหกับลูกคาในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทใน
ชีวิตประจําวันมากขึ้น
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การเพิ่มศักยภาพระบบ Core Banking ใหสามารถใหบริการไดตลอดเวลา (7 X 24 hrs) เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการให บริ การลู กค าที่ มี ความต องการในการทํ าธุ รกรรมกั บธนาคารจากช องทางการ
ใหบริการและชวงเวลาที่แตกตางกัน
การจัดทําระบบสมัคร Internet Banking และ Mobile Banking ทาง Website และทางเครื่อง ATM เพื่อ
เพิ่มชองทางและความสะดวกใหกับลูกคา ในการขอใชบริการกับทางธนาคาร
การจัดทําระบบ Cash Management ซึ่งเปนธนาคารอิเล็กทรอนิกสครบวงจรสําหรับลูกคาในกลุมธุรกิจ
ขนาดใหญ และลูกคาในกลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในการบริหารบัญชีจายเงิน/รับเงิน และ
ธุรกิจตางประเทศ
การจัดทําระบบ Corporate eBanking หรือ “TMB BizDirect” ซึ่งเปนชองทางอิเล็กทรอนิกสทางหนึ่ง
สําหรับลูกคาองคกรธุรกิจในการจัดการและทําธุรกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับองคกรธุรกิจจากที่
เดียว ปจจุบันผลิตภัณฑที่อยูภายใต TMB BizDirect ประกอบดวย Cash Management และบริการเล็ต
เตอรออฟเครดิต
การเชื่อมตอเครือขายบริการเอทีเอ็มกับสถาบันการเงินตางประเทศที่เปนสมาชิกของ China Union
Payment และ Malaysian e-Payment ตามโครงการ Asian e-Payment
การขยายผลิตภัณฑและบริการของบัตรเครดิต เพื่อสนองความตองการของธุรกิจบัตรเครดิตที่เพิ่มขึ้น
ไดแก การออกบัตรเครดิตแพลทตินั่ม การปรับปรุงเครื่องรูดบัตรใหรองรับสกุลเงินตาง ๆ ของผูถือบัตร
การปรับปรุงบริการบัตรเครดิตน้ํามัน ระบบการใหคะแนนสะสมที่สามารถกําหนดเงื่อนไขไดหลากหลาย
รวมถึงการเพิ่มชองทางการชําระเงินผานเคานเตอรเซอรวิส เพื่อเพิ่มความสะดวกใหแกลูกคา
การขยายบริ ก ารรั บ ชํ า ระเงิ น กั บ บริ ษั ทคู ค า และหน ว ยงานภายนอก ผ า นเครื่ อ งเอที เ อ็ ม และบริ ก าร
อินเทอรเน็ต ไดแก การลงทะเบียนและชําระคาเลาเรียนผานทางเครื่องเอทีเอ็ม (Online Course Booking/
Tuition Payment) การชําระคาโดยสารเครื่องบินผานเครื่องเอทีเอ็ม และบริการรับชําระคาภาษีบุคคล
ผานทางอินเทอรเน็ต (Revenue e-Pay)
การเพิ่มบริการโอนเงินขามธนาคาร ทาง Internet Banking (i-Banking ORFT) เพื่อเพิ่มชองทางในการ
ทําธุรกรรมใหกับลูกคา
การเพิ่มบริการแจงเตือนการเคลื่อนไหวทางดานบัญชี (SMS Alert for Deposit Account) เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยและความสะดวกใหกับลูกคา
การนําอุปกรณ Token มาใชเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบตัวตนลูกคา (Two Factor Authentication)
สําหรับธุรกรรมทางอินเทอรเน็ต รวมทั้งการมีระบบ Anti Phishing Tracking สําหรับคอยตรวจสอบ
ความความเคลื่อนไหว Website ของผูไมประสงคดีที่พยายามปลอมแปลง Website ของธนาคาร เพื่อให
ลูกคาเกิดความมั่นใจในการทําธุรกรรมบนอินเทอรเน็ตของธนาคาร
การเพิ่มระบบความปลอดภัยในการใหบริการ Credit Card โดยการจัดทําระบบเขารหัสขอมูลในการ
รับสงขอมูลจากเครื่องรูดบัตรเครดิต (EDC Line Encryption)
การเพิ่มศักยภาพธุรกิจทางดานการเปนตัวแทนซื้อขายผลิตภัณฑ/บริการตาง ๆ เชน กองทุนรวม ใหกับ
บริษัทในเครือ และบริษัทคูคาตาง ๆ โดยการจัดทําระบบตัวแทนซื้อขายผลิตภัณฑ (Selling Agent)
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4.4

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การจัดทําระบบนายหนาขายประกันชีวิต (Bancassurance) บริษัท ING Life Insurance สําหรับชองทาง
จําหนายผานสาขาธนาคาร เพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจธนาคาร ทางดานผลิตภัณฑและบริการที่หลากหลาย
การจัดทําระบบบริการรับชําระคาสินคา/บริการ ดวยบัตรเครดิตผานรานคาที่ทําธุรกรรมบนอินเทอรเน็ต
(E-Commerce)

รายจายในการวิจัยและพัฒนาของธนาคารในชวง 3 ปที่ผานมา

ในป 2551 ธนาคารไดมีการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการขยายขอบขายการใหบริการใหเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มรายได
ที่มิใชดอกเบี้ย ปรับปรุงกระบวนการอํานวยสินเชื่อ ลดขั้นตอนใหมีความกระชับ รวดเร็วขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
เชน การแจงผลการอนุมัติสําหรับสินเชื่อไมมีหลักประกันกรณีมีเอกสารครบถวนไดภายใน 1 วัน (One day approval process)
เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา และเพื่อเพิ่มรายไดดอกเบี้ย พัฒนาเครื่องมือ Consumer Sale Tool ที่มีขอมูลผลิตภัณฑดาน
Consumer ที่ครบถวนทันสถานการณ เพื่อสงเสริมใหพนักงานสาขาทั่วประเทศ สามารถนําเสนอผลิตภัณฑสินเชื่อและบริการ
ตาง ๆ ใหแกลูกคาไดสะดวก รวดเร็วและเหมาะสมในแตละกลุมลูกคา ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีหลักใหสามารถรองรับการใช
งานที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการขยายธุรกิจของธนาคารตลอดจนรองรับมาตรฐานของ Basel II และ ธปท.
นอกจากนี้ มีการพัฒนาระบบงานในการปฏิบัติงานตาง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน หรือลดระยะเวลา/ตนทุน
ในการดําเนินงาน โดยธนาคารมีคาใชจายสําหรับโครงการพัฒนาเทคโนโลยี ดังนี้
สิ้นสุด ณ วันที่

จํานวนโครงการ

จํานวนเงิน (ลานบาท)
เงินลงทุน

คาใชจาย

รวม

31 ธันวาคม 2549

67

1,091.08

20.89

1,111.97

31 ธันวาคม 2550

76

777.47

69.25

846.72

31 ธันวาคม 2551

65

307.65

46.82

354.47
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

5.

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
กรรมสิทธิ์เหนือที่ดินและอาคารในสาขาบางแหงของธนาคาร
ทั้งนี้ สินทรัพยถาวรหลักของธนาคารและบริษัทยอยที่ใชในการประกอบธุรกิจ โดยธนาคารและบริษัทยอยเปน
เจาของ และไมติดภาระจํานอง/จํานํา มีมูลคาสุทธิหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม และหักคาเผื่อการดอยคา สําหรับรอบปบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549-2551 มีรายละเอียดตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)
รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รายการ
2551
2550
2549
1. ที่ดิน
8,196
6,973
7,002
2. อาคาร
8,423
6,806
6,606
3. อุปกรณ
7,499
8,747
8,411
4. อื่นๆ
2
31
รวม
24,118
22,528
22,050
หัก คาเผื่อราคาสะสม
8,994
8,787
8,660
คาเผื่อการดอยคา
736
674
695
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ
14,388
13,067
12,695

5.2

สิทธิการเชา

1. สัญญาเชาระยะยาว ธนาคารเชาพื้นที่ อาคาร ตึกแถว จากหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อใชเปน
ที่ทําการของสํานักงานภาค สาขา สาขายอย สํานักงานแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ที่จอดรถ และติดตั้งตูเอทีเอ็ม รวม
1,594 แหง โดยมีอายุตามสัญญาเชา 1-30 ป มีภาระคาเชาที่ตองจายตามสัญญาเชาปละประมาณ 256.56 ลานบาท
2. สิทธิตามสัญญาเชา สิทธิตามสัญญาเชาเปนกรรมสิทธิ์ของธนาคารตามอายุสัญญาเชา รวม 5 แหง เปนจํานวนเงิน
88.30 ลานบาท ระยะเวลาการเชา 10-30 ป โดยใชเปนที่ทําการของสาขา
รายละเอียดสัญญาเชาระยะยาว ที่ดิน และอาคารสํานักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารไดทําการเชาที่ดินและอาคาร จากหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
รวมทั้งสิ้น 1,594 แหง โดยแบงเปนสถานที่เชาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 811 แหง ตางจังหวัด 783 แหง โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง

คูสัญญา

อายุสัญญา

กรุงเทพและเขต
ปริมณฑล (แหง)

ตางจังหวัด (แหง)

665

567

1-3 ป

- สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย

-

-

-

- กรมธนารักษ

20

59

1-3 ป

- หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

29

28

1-3 ป

714

654

63

99

1-30 ป

- สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย

3

2

1-3 ป

- กรมธนารักษ

23

25

1-30 ป

- หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

8

3

1-30 ป

รวม (2)

97

129

รวมทั้งสิ้น (1)+(2)

811

783

1. ที่ดิน (ATM)
1.1 บุคคลภายนอก
1.2 บุคคลที่มีผลประโยชนรวม

รวม (1)
2. อาคาร (สาขา)
2.1 บุคคลภายนอก
2.2 บุคคลที่มีผลประโยชนรวม

5.3

1,594

สินทรัพยไมมีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารไดมีการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายการคา กับกรม
ทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย โดยการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายการคาดังกลาวนี้ มีอายุ 10 ป
นับแตวันที่จดทะเบียน และอาจตออายุไดทุก ๆ 10 ป โดยรายละเอียดของเครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายการคาที่สําคัญ
มีดังนี้
รูปแบบเครื่องหมาย

ประเภทเครื่องหมาย

รายการสินคา/บริการ

วันที่จดทะเบียน

วันสิ้นอายุ

เครื่องหมายบริการ

ธนาคารพาณิชย

4 พฤศจิกายน 2548

3 พฤศจิกายน 2558

เครื่องหมายการคา

บัตรที่มีแถบแมเหล็ก

4 พฤศจิกายน 2548

3 พฤศจิกายน 2558

เครื่องหมายบริการ

ธนาคารพาณิชย

19 ตุลาคม 2548

18 ตุลาคม 2558

เครื่องหมายการคา

บัตรที่มีแถบแมเหล็ก

15 มกราคม 2550

14 มกราคม 2560
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

5.4

นโยบายที่เกี่ยวเนื่องกับการใหสินเชื่อ

5.4.1

นโยบายการจัดชั้นสินทรัพย และการกันเงินสํารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ธนาคารไดจัดชั้นสินทรัพยและกันสํารองตามแนวทางการปฏิบัติของธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง สินทรัพยที่
ไมมีราคาหรือเรียกคืนไมได และสินทรัพยที่สงสัยวาจะไมมีราคาหรือเรียกคืนไมไดของธนาคารพาณิชย ซึ่งรวมถึงการจัด
ชั้นในเชิงคุณภาพ โดยมีแนวปฏิบัติในการจัดชั้นหนี้สินเชื่อเชิงพาณิชย (Commercial Loan) เปนรายลูกหนี้ สวนหนี้สิน
อุปโภคบริโภค หรือลูกหนี้รายยอย (Retail Loan) จะทําการจัดชั้นเปนรายบัญชีตามระยะเวลาคางชําระ แตหากลูกหนี้ราย
ใดใชสินเชื่อทั้ง 2 ประเภทจะทําการจัดชั้นเปนรายลูกหนี้ตามแหลงที่มาของรายไดหลักของลูกหนี้รายนั้น เพื่อใหสะทอน
ถึงคุณภาพของสินทรัพยที่แทจริงและกันสํารองคาเผื่อหนี้สูญไดอยางพอเพียง
นอกเหนือจากการกันสํารองตามแนวทางของธนาคารแหงประเทศไทยดังกลาวขางตน ธนาคารไดมีการกันสํารอง
เปนกลุมลูกหนี้ (Collective Approach) เพิ่มเติมสําหรับลูกหนี้ที่จัดชั้นปกติและจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ โดยพิจารณากันเงิน
สํารองกลุมลูกหนี้ดังกลาวตามระดับความเสี่ยงแตละระดับตามนโยบายของธนาคาร
เนื่องจากในป 2551 ธนาคารมีแผนเรงรัดในการบริหารจัดการลดสินเชื่อดอยคุณภาพ โดยไดคัดเลือกพอรตสินเชื่อ
ดอยคุณภาพจํานวนหนึ่งเพื่อนําออกประมูลขาย ธนาคารจึงไดวาจางที่ปรึกษาทางการเงินใหประเมินมูลคาที่คาดวาจะไดรับ
จากการขายหนี้ดอยคุณภาพใหแกนักลงทุน ซึ่งรวมถึงผลตอบแทนที่คาดหวังของนักลงทุน และธนาคารไดตั้งสํารองเผื่อ
ขาดทุนจากการขายบนหนี้ดอยคุณภาพที่นําออกขายดังกลาว
สินทรัพยจัดชั้น ซึ่งหมายรวมถึง เงินลงทุนในหลักทรัพย เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ (รวมเงินใหสินเชื่อแก
ธนาคารและตลาดเงิน ) ทรัพยสินรอการขาย ที่ดินและอาคาร และสินทรัพยอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่
ปรากฏในงบการเงินรวมของธนาคาร จําแนกตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไดดังนี้
หนวย : ลานบาท

จัดชั้น ปกติ
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
5.4.2

เงินลงทุนใน เงินใหสินเชื่อและ ทรัพยสินรอ ที่ดินและ
สินทรัพยอื่น
หลักทรัพย ดอกเบี้ยคางรับ การขาย
อาคาร
366,850
53,729
9,229
7,505
3,134
53,836
4,319
736
520
3,134
491,149
4,319
736
520

รวม
366,850
53,729
9,229
7,505
62,545
499,858

นโยบายการกันสํารองสําหรับรายการนอกงบดุล

ธนาคารมีการประมาณการหนี้สินจากรายการภาระนอกงบดุลทุกไตรมาส ซึ่งเปนการกันสํารอง ตามประกาศ
ธนาคารแหงประเทศไทย เรื่องแนวปฏิบัติในการกันเงินสํารองสําหรับรายการนอกงบดุล ฉบับลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548
ในการกันเงินสํารองภาระผูกพันนอกงบดุล ดังตอไปนี้
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1. รายการกันสํารองภาระนอกงบดุลที่มีความเสี่ยงดานเครดิตในระดับสูง ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดคา
แปลงสภาพ (Credit Conversion Factor) ในการคํานวณเงินกองทุนที่ตองดํารงเทากับ 1.0
1.1. กรณีเปนรายการนอกงบดุลของลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้นเปนสินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะ
สูญ และสูญ ตามหลักเกณฑการจัดชั้นสินทรัพยที่กําหนดไวในประกาศธนาคารแหงประเทศไทย โดยกัน
เงินสํารองในอัตราเดียวกันกับอัตราการกันเงินสํารองของลูกหนี้รายเดียวกันที่ปรากฏในงบดุล
1.2 กรณีเปนรายการนอกงบดุลที่ไมเปนลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้นเปนสินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน สงสัย สงสัย
จะสูญ และสูญ ธนาคารพิจารณากันเงินสํารองภาระผูกพันจากยอดประมาณการความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้น โดยการกันสํารองเปนกลุมลูกหนี้ (Collective Approach) เพิ่มเติมของภาระผูกพันดังกลาว
2. กรณีเปนรายการนอกงบดุลที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดคาแปลงสภาพนอยกวา 1.0 และเปนลูกหนี้ที่จัด
ชั้นปกติและจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ ธนาคารไดมีการกันสํารองภาระผูกพันเปนกลุมลูกหนี้ (Collective Approach) เพิ่มเติม
ของภาระผูกพันเชนเดียวกัน
3. ธนาคารไดประมาณการหนี้สินอื่น ๆ นอกเหนือจากขอ 1. และ ขอ 2. สําหรับหนี้สินที่มีภาระผูกพันและมี
ความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่ธนาคารจะตองสูญเสียตามภาระผูกพันดังกลาว
5.4.3

นโยบายการปรับโครงสรางหนี้

ตั้งแตเดือนมกราคม 2551 ธนาคารไดปรับเปลี่ยนองคกร และขบวนการบริหารงานดานสินเชื่อใหมีบทบาทในเชิง
รุกมากขึ้น โดยใหการบริหารสินเชื่อมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจนในลักษณะ End to End Accountability โดยจัดแยกสายงาน
สินเชื่อออกเปนสายงานสินเชื่อรายยอย (Retail Credit Group) และสายงานสินเชื่อธุรกิจ (Commercial Credit Group) เพื่อ
รองรับและสนับสนุนแผนธุรกิจตามกลุมลูกคา ไดแก กลุมธุรกิจขนาดใหญ กลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และกลุม
ธุรกิจรายยอย (Corporate, SME, Consumer) นอกจากนี้ กลุมสายงานสินเชื่อมีความรับผิดชอบตั้งแตการวิเคราะหความเสี่ยง
สินเชื่อ อนุมัติสินเชื่อ รวมถึงบทบาทการรักษาคุณภาพสินทรัพยและปองกันมิใหสินเชื่อดอยคุณภาพลง และการจัดการกับ
หนี้ดอยคุณภาพ โดยจัดการบริหารแยกตามฝายงานใหมีผูรับผิดชอบโดยตรง
ในการใหสินเชื่อ เมื่อมีการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแลว ธนาคารจะประเมินความเสี่ยงของลูกหนี้อยางสม่ําเสมอ โดย
ผานการทบทวนคุณภาพลูกหนี้ประจําป (Annual review) หรือติดตามขอมูลจากรายงานตาง ๆ เชน รายงานการชําระหนี้
เกินกําหนด รายงานลูกหนี้ที่ตองเฝาระวังเปนพิเศษ เปนตน สิ่งเหลานี้จะเปนสัญญาณเตือนเบื้องตนซึ่งเปนเครื่องมือที่สําคัญ
ที่ใชในการประเมินขอบเขตความเสี่ยงของลูกหนี้ เมื่อใดก็ตามที่มีการประเมินวาลูกหนี้มีความเสี่ยงเกิดขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ลูกหนี้รายนั้นจะถูกจัดอยูในสถานะลูกหนี้ที่ตองเฝาระวัง (Watch-list status) และตองไดรับการติดตามดูแลกอนที่จะ
กลายเปนสินเชื่อที่มีปญหา
อยางไรก็ตาม หากเกิดสินเชื่อที่มีปญหาซึ่งมีความเปนไปไดที่ธนาคารจะเกิดการสูญเสีย ถาธนาคารไมเขาไป
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งกับสินเชื่อนั้น ๆ ธนาคารจึงไดกําหนดนโยบาย และกระบวนการ สําหรับผูที่เกี่ยวของในการ
ปฏิบัติงานหลัก ๆ ซึ่งไดแก ผูจัดการความสัมพันธลูกคาธุรกิจ (Relationship Manager - RM), เจาหนาที่สินเชื่อ (Credit
Office - CO) และ เจาหนาที่พัฒนาสินทรัพย (Commercial Asset Management Officer - CAMO) เพื่อใหมีความเขาใจ
รวมกันในบทบาทหนาที่ในการรับผิดชอบตอลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงและลูกหนี้ที่มีปญหา ซึ่งจะทําใหสามารถปองกันและ
แกไขหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (Non-performing loan - NPL) ไดอยางเหมาะสม ทันตอเวลา และเปนมาตรฐานเดียวกัน
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สําหรับสินเชื่อธุรกิจไดจัดตั้งฝายพัฒนาสินทรัพย ทําหนาที่หลักในการดูแลสินเชื่อที่มีปญหา (Problem loan)
การจัดการสินเชื่อที่มีปญหา (Manage problem loan) - ในขั้นนี้ลูกหนี้ที่มีปญหาถูกโอนมาอยูในความดูแลของฝาย
พัฒนาสินทรัพย ซึ่งจะมีขั้นตอนในการดําเนินการกับลูกหนี้ ดังนี้:1. การปรับตารางการชําระหนี้ (Rescheduling) หรือการปรับโครงสรางหนี้ (Restructuring) เปนการดําเนินการ
ทางการเงินและ/หรือทางธุรกิจของลูกหนี้ใหดีขึ้น เพื่อใหสินเชื่อที่มีปญหาสามารถกลับไปเปนสินเชื่อที่
กอใหเกิดรายได
2. สําหรับรายที่มีปญหาเรื้อรัง ธนาคารจะทําการปรับโครงสรางหนี้ของลูกหนี้ที่มีปญหาดังกลาว ซึ่งในบาง
กรณีอาจตองใชเวลานาน และธนาคารอาจตองรับชําระหนี้ในคราวเดียวโดยธนาคารมีสวนสูญเสียในระดับ
ที่ยอมรับได
นอกจากนี้ ฝายพัฒนาสินทรัพย ยังมีหนาที่ในการใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานสินเชื่อ เกี่ยวกับลูกหนี้ที่มี
ความเสี่ยงสูง ซึ่งเปนการดําเนินการในเชิงปองกันอีกดวย
5.4.4

นโยบาย/เงื่อนไขการรับรูรายไดตามเกณฑของธนาคาร และตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล

กลุมธนาคารใชเกณฑคงคางในการรับรูรายไดดอกเบี้ยและสวนลดจากเงินใหสินเชื่อ โดยธนาคารระงับการรับรู
รายไดดอกเบี้ยสําหรับเงินใหกูยืมที่คางชําระเกินกําหนด 3 เดือนนับจากวันที่ครบกําหนดชําระไมวาจะมีหลักประกันคุม
หรือไม การบันทึกรายไดดอกเบี้ยหลังจากนั้นจะใชเกณฑเงินสดตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารบันทึกยกเลิกรายไดดอกเบี้ยคางรับของเงินใหสินเชื่อที่ไดบันทึกเปนรายไดออกจากบัญชีสําหรับลูกหนี้ที่
คางชําระดอกเบี้ยเกินกวา 3 เดือนนับจากวันที่ครบกําหนดชําระดอกเบี้ยตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย
เงินปนผลรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนในวันที่กลุมธนาคารมีสิทธิไดรับเงินปนผล
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ (ประเภทการจัดการกองทุนรวม การคาหลักทรัพย นายหนาซื้อขายหลักทรัพย
การเปนที่ปรึกษาการลงทุน และการจัดจําหนายหลักทรัพย) รับรูเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแลว

5.5

เงินลงทุนในหลักทรัพย
1. นโยบายการลงทุน

ปรัชญาในการบริหารเงินลงทุนของธนาคาร คือการลงทุนและการจัดการหลักทรัพย โดยยึดหลักความ
โปรงใส การมีจรรยาบรรณ การคํานึงถึงผลประโยชนและความมั่นคงของธนาคาร สอดคลองกับเปาหมายหลักของธนาคาร
และถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับของหนวยงานตาง ๆ ที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคาร โดยมีการกําหนด
แนวทางการทํางาน และการวางกลยุทธการลงทุน และการจัดการหลักทรัพยใหเปนไปแบบระมัดระวัง เนนการควบคุมและ
บริหารความเสี่ยง โดยมีการคัดเลือกหลักทรัพย การกําหนดสัดสวนการลงทุนในหลักทรัพยแตละประเภท และแตละผูออก
หลักทรัพย การกําหนดวัตถุประสงคการลงทุนในหลักทรัพยแตละประเภทอยางชัดเจน ทั้งนี้ การบริหารการลงทุนของ
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ธนาคารจะอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการลงทุน (Investment Committee) ซึ่งจะมีการจัดประชุมเพื่อหารือกัน
เปนประจํา อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และเนื่องจากคณะประธานเจาหนาที่บริหารไดมีคําสั่งยกเลิกคณะกรรมการลงทุนใน
เดือนธันวาคม 2551 และใหโอนบทบาท ภาระหนาที่ และความรับผิดชอบไปยังคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน
(ALCO Committee) ดังนั้น การบริหารการลงทุนของธนาคารจึงโอนมาอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร
สินทรัพยและหนี้สิน ตั้งแตเดือนธันวาคม 2551 เปนตนมา
ธนาคารไดจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพยสําหรับตราสารหนี้และตราสารทุน โดยแบงเปน 1. เงินลงทุน
ชั่วคราว ประเภทเพื่อคา เผื่อขาย และถือจนครบกําหนด 2. เงินลงทุนระยะยาวประเภทเผื่อขาย และถือจนครบกําหนด
รวมทั้งเงินลงทุนทั่วไปตามมาตรฐานการบัญชี นอกจากนี้ ธนาคารยังไดกําหนดวัตถุประสงคของการลงทุน และแบงสาย
งานรั บผิ ด ชอบในการลงทุ น ให ส อดคล อ งกั บวั ต ถุ ป ระสงค ไว อ ย า งชั ด เจน โดยตราสารหนี้ ป ระเภทเงิน ลงทุ นเพื่ อ ค า
(Trading Book) อยูภายใตการดูแลของสายงานบริหารธุรกิจตลาดเงิน ขณะที่ประเภทเงินลงทุนเพื่อธนาคาร (Banking
Book) อยูภายใตการดูแลของสายงานบริหารเงิน สวนการลงทุนในตราสารทุนอยูภายใตการดูแลของสายงานวาณิชธนกิจ
ทั้งนี้ เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflicts of interest) และการใชขอมูลภายใน
เกณฑการพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพยของธนาคาร คํานึงถึงปจจัยทางดานความเสี่ยงเปนหลัก ทั้งความ
เสี่ยงดานเครดิต สภาพคลอง และสกุลเงิน จากนั้นจึงจะประเมินอายุหลักทรัพย ผลตอบแทนจากหลักทรัพย และระยะเวลา
การลงทุน เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับวัตถุประสงคในการลงทุนและการดําเนินธุรกิจหลักของธนาคาร ตลอดจน
สอดคลองกับทิศทางและสภาวะตลาดเงินตลาดทุน
2. การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน
ธนาคารยึดแนวทางการบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีระบบการควบคุมที่
รัดกุม โดยนอกเหนือจากการจัดองคกรใหมีการแยกการทํางานดานการลงทุนออกเปนสวน คือ งานดานการลงทุน การ
วิเคราะห และงานทางดานปฏิบัติการ เพื่อใหมีการตรวจสอบซึ่งกันและกันแลว ธนาคารยังไดนําการกําหนดขอบเขตการทํา
ธุรกรรม (Limit) ตาง ๆ และวางระบบการรายงานผลกระทบจากการลงทุนเพื่อเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแลความเสี่ยง
ตลอดจนนํากลยุทธและเครื่องมือทางการเงินมาใชในการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบหรือจํากัดความเสี่ยงในการ
ลงทุน พรอมทั้งมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของมีหนาที่ติดตามดูแลการทําธุรกรรมใหเปนไปตามขอบเขตที่กําหนดไว
รวมถึงการจัดทํารายงานความเสี่ยงตอผูบริหารตามลําดับขั้นเพื่อแจงใหทราบในกรณีที่การทําธุรกรรมใกลถึงขอบเขตที่
กําหนด ทั้งนี้ เพื่อใหดําเนินการปองกันหรือแกไขกอนที่จะเกิดความเสียหายตอธนาคาร
3. การตั้งสํารองคาเผื่อการดอยคา
ธนาคารกําหนดนโยบายการดอยคาของเงินลงทุน โดยแบงออกเปน นโยบายการดอยคาของเงินลงทุนในตรา
สารทุน และนโยบายการดอยคาของเงินลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดมาตรฐานของธนาคารสําหรับ
การประเมินการดอยคาและการตั้งสํารองคาเผื่อการลดคาของเงินลงทุน โดยกําหนดหลักเกณฑใหเปนไปตามนโยบายการ
บัญชี (Accounting Policy) ของธนาคาร และสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี กฎเกณฑของทางการ และนโยบายภายในของ
ธนาคารที่เกี่ยวของ
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ธนาคารจะดําเนินการประเมินการดอยคาของเงินลงทุนอยางนอยปละ 1 ครั้ง ณ สิ้นงวดบัญชี หรือเมื่อเงิน
ลงทุนดังกลาวมีขอบงชี้การดอยคา โดยการประเมินจะพิจารณาจากขอบงชี้การดอยคาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 และ
การประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนในอนาคตตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 ทั้งนี้ เมื่อมีขอบงชี้วาเงินลงทุนนั้นเกิด
การดอยคา หรือเขาหลักเกณฑการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินตามที่กําหนดไวในนโยบายการบัญชี (Accounting Policy)
เชน ราคาตลาดของสินทรัพยลดลงอยางเปนสาระสําคัญ มีการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบทางลบตอกิจการที่ลงทุนอยางเปน
สาระสําคัญ มีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่ธนาคารจะไมสามารถเรียกเก็บเงินตน หรือดอกเบี้ยทั้งหมดหรือบางสวน อัน
เปนผลทําใหราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ธนาคารจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาของ
เงินลงทุนในงบกําไรขาดทุน

5.6

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม

ธนาคารมี นโยบายในการเขา รวมลงทุ นในบริษัท ยอยและบริษัทรวม ที่ดําเนิน ธุรกิจดานการเงินและธุร กิจ ที่
สนับสนุน ธุร กิจของธนาคาร การบริการทางการเงิ นของธนาคาร เปนไปอยางครบวงจร และสามารถเอื้อประโยชน
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจซึ่งกันและกันไดอยางเหมาะสม โดยธุรกิจที่ธนาคารลงทุนจะตองเปนธุรกิจที่มีแนวโนมที่ดี มี
ความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได ทั้งนี้ ในการรวมลงทุน ธนาคารมุงหวังที่จะเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย และ
แนวทางในการดําเนินงานของบริษัทที่ธนาคารจะเขาลงทุน เพื่อใหสอดคลองกับแผนธุรกิจของธนาคารโดยขนาดของเงิน
ลงทุนจะมีจํานวนไมเกินวงเงินหรือสัดสวนตามกฎระเบียบขอบังคับที่ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมีสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมทั้งหมดตอสินทรัพยรวม ตามที่
ปรากฏในงบการเงินเฉพาะของธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการ
(งบเฉพาะธนาคาร)

มูลคาเงินลงทุนทั้งสิ้น
(ลานบาท)

สัดสวนเงินลงทุน
ตอสินทรัพยรวม (รอยละ)

เงินลงทุนในบริษัทรวม

2,034.74

0.36

เงินลงทุนในบริษัทยอย

188.24

0.03

2,222.98

0.39

599,389.40

100.00

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย
สินทรัพยรวม

5.7

นโยบายการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวมของธนาคาร
ขอบเขต อํานาจในการควบคุม/การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายที่สําคัญตอการดําเนินธุรกิจ

ธนาคารมีการกําหนดโดยยึดหลักการปฏิบัติตามแนวทางหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม ที่ธนาคารแห ง
ประเทศไทยจัดทําขึ้นเพื่อกําหนดใหธนาคารพาณิชยภายใตการกํากับดูแลดําเนินการ โดยขอบเขตการกํากับดูแลของ
ธนาคารจะแบงการกํากับดูแลออกเปนดานตาง ๆ 6 ดาน เพื่อใหครอบคลุมการดําเนินการของบริษัทในกลุมธุรกิจการเงิน
ของธนาคารโดยรายละเอียดขอบเขตนโยบายการกํากับดูแลในดานตาง ๆ สามารถสรุปไดดังนี้
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1. นโยบายดานการบริหารจัดการและควบคุม
เปนการกําหนดนโยบายในดานบริหารจัดการและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินของ
ธนาคาร เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายหลักของธนาคาร ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดทําแผนกลยุทธ การจัดทํานโยบายการบริหาร
ความตอเนื่องทางธุรกิจตามแนวทางของธนาคาร และการแตงตั้งกรรมการผูแทน เพื่อเขาไปมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
บริษัทในกลุมธุรกิจการเงินของธนาคาร รวมถึงการจัดองคกรภายในของธนาคาร เพื่อรับผิดชอบดูแลบริษัทในกลุมธุรกิจ
การเงินของธนาคารตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เฉพาะในสวนของหลักเกณฑการแตงตั้งกรรมการผูแทน ธนาคารไดมีการ
กําหนดแนวทางในการแตงตั้งไวโดยครอบคลุมถึงเงินลงทุนในกลุมธุรกิจการเงินและเงินลงทุนทั่วไปทั้งหมดของธนาคาร
2. นโยบายดานการรายงานทางการเงิน
เปนการกําหนดนโยบายดานการบัญชีและการจัดทํารายงานทางการเงิน เพื่อใหธนาคารสามารถรวบรวม
ขอมูลที่เกี่ยวของในการจัดทํางบการเงินรวมสําหรับบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินของธนาคารไดอยางถูกตองเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน และเปนไปตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด รวมถึงการนําขอมูลทางการเงินและบัญชี
ดังกลาวมาเปนขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินไดอยาง
ถูกตองและทันเวลา เพื่อประโยชนในการควบคุม และติดตามผลการดําเนินงาน
3. นโยบายดานการบริหารความเสี่ยง
เปนการกําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในกลุมธุรกิจการเงิน โดยครอบคลุมความเสี่ยง
ในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท คือ การบริหารจัดการความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk) การบริหาร
จัดการความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) การบริหารจัดการความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk) รวมถึงการ
บริหารจัดการความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) ซึ่งสงผลตอความมั่นคงของบริษัทในกลุมได
4. นโยบายดานการกํากับดูแลและบรรษัทภิบาล
เปนการกําหนดนโยบายใหบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินของธนาคารถือปฏิบัติ เพื่อใหการดําเนินการของ
บริษัทเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลของธนาคาร และการปฏิบัติตามกฎเกณฑทางการในเรื่องตาง ๆ ไดแก นโยบาย
การทําธุรกิจกับผูมีผลประโยชนเกี่ยวของหรือเกี่ยวโยงกัน นโยบายการใชขอมูลระหวางกัน และการดําเนินการ/ธุรกรรมที่
บริษัทในกลุมธุรกิจของธนาคารตองขอความเห็นชอบจากธนาคารกอนการดําเนินการ
5. นโยบายดานภาพลักษณองคกร
เปนการกําหนดนโยบายเพื่อใหบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินของธนาคารถือเปนแนวทางในการดําเนินการ
เพื่อใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน และสงเสริมภาพลักษณของธนาคารซึ่งเปนสถาบันการเงินทั้งในดานของการใชชื่อและ
เครื่องหมายการคา และการเปดเผยสารสนเทศของบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินของธนาคาร
6. นโยบายดานการตรวจสอบ
เปนการกําหนดนโยบายเพื่อการตรวจสอบความถูกตองและเหมาะสมในการดําเนินงานของบริษัทในกลุม
ธุรกิจการเงินของธนาคาร เพื่อการประเมินประสิทธิภาพของบริษัทในการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของบริษัท
รวมถึงการดําเนินการตามนโยบายการกํากับแบบรวมกลุมที่ธนาคารจัดทําขึ้น
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6.

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

โครงการในอนาคต

ธนาคารมีการเตรียมความพรอมและดําเนินการในโครงการสําคัญในอนาคต โดยเรงดําเนินการโครงการตาง ๆ ดัง
รายละเอียดสรุปได ดังนี้

6.1.

โครงการพัฒนาธนาคาร

ธนาคารมีแนวทางในการปรับทิศทางการทํางานโดยรวมภายใตแนวคิด Customer Centricity the TMB Way เพื่อ
กําหนดเปาหมายใหลูกคาเปนจุดศูนยกลางในการดําเนินงานทุกอยางของธนาคาร อันนําไปสูการเปลี่ยนแปลงองคกรครั้ง
สําคัญเพื่อตอบโจทยในการทําใหลูกคาพึงพอใจที่ไดรับผลิตภัณฑ/บริการที่มีคุณภาพและสามารถตอบสนองความตองการ
ของลูกคาแตละกลุมเปาหมายไดอยางครบถวน แนวคิดดังกลาวนําไปสูโครงการพัฒนาธนาคารหลายโครงการเพื่อสราง
การเปลี่ยนแปลงและนําธนาคารไปสูเปาหมายที่วางไวโดยมี Core Initiatives สําคัญ สรุปไดดังนี้
กลุมโครงการเพื่อภาพรวมของธนาคาร อันไดแก การสรางภาพลักษณที่สะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของ
ธนาคาร ควบคูกับการสรางประสบการณในการไดรับบริการที่ดีใหแกลูกคา โดยมีการกําหนดกลยุทธของการดําเนินธุรกิจ
แบบกลุมซึ่งประกอบดวยประเภทธุรกิจที่เหมาะสมสําหรับการใหบริการอยางเต็มรูปแบบของสถาบันการเงิน และสราง
การรวมมืออยางใกลชิดกับผูถือหุนหลักซึ่งเปนบริษัทชั้นนําอยาง ING Groupในการพัฒนาศักยภาพของธนาคารอยางเต็มที่
กลุมโครงการเพื่อธุรกิจและการใหบริการ อันไดแก การขยายสาขาและพัฒนารูปแบบการใหบริการของสาขาใหมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของลูกคาอยางดีที่สุด นอกจากนั้น ยังมีการแบงแยกสายงานธุรกิจตามกลุมลูกคา
อยางชัดเจนและมีการศึกษาความตองการของลูกคาแตละกลุมจนเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้ง เพื่อนํามาพัฒนาผลิตภัณฑและ
บริการของธนาคารใหตอบสนองความตองการเหลานั้นไดอยางครบถวนผานชองทางการใหบริการรูปแบบตาง ๆ อยาง
เหมาะสมและสะดวกสบาย โดยพัฒนารวมกับทักษะการวิเคราะหความเสี่ยงดานตาง ๆ ของพนักงานที่เกี่ยวของเพื่อสราง
การเติบโตอยางยั่งยืนของธนาคาร
กลุ มโครงการเพื่ อ พื้ น ฐานที่ยั่ งยื น อัน ไดแ ก การปรั บเปลี่ย นโครงสรา งองคก รให เอื้ อ อํา นวยตอ การพัฒ นา
วัฒนธรรมองคกรที่มุงเนนผลการปฏิบัติงานซึ่งมีการวัดผลอยางเปนธรรมและโปรงใส การปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ปฏิบัติงานในลักษณะ End-To-End Process รวมถึงการมุงพัฒนาศักยภาพดานตาง ๆ ของพนักงานอยางตอเนื่อง โดยให
พนักงานทุกระดับมีโอกาสทํางานที่ถนัดและเปนกําลังสําคัญในการสรางความเปลี่ยนแปลงในองคกร เพื่อสรางความ
ภาคภูมิใจและผูกพันตอธนาคาร นอกจากนี้ ยังรวมถึงการพัฒนาระบบขอมูลและระบบบัญชีที่สอดคลองและเอื้อตอการ
เติบโตของธนาคาร

6.2

โครงการเสริมสรางภาพลักษณ

ธนาคารมุงในการสรางภาพลักษณ เพื่อใหผูใชบริการรับรูถึงการเปลี่ยนแปลงการใหบริการของธนาคาร โดยเนน
ถึงความเปน Understanding Partner ที่สามารถใหบริการอยางรวดเร็วพรอมไปกับผลิตภัณฑที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความ
ต อ งการของลู ก ค า แต ล ะกลุ ม ได อ ย า งตรงตามความต อ งการ ทั้ ง นี้ ธนาคารได จั ด กิ จ กรรม และจั ด ทํ า สื่ อ โฆษณาเพื่ อ
เสริมสรางภาพลักษณของธนาคารกับกลุมลูกคาและสาธารณชน โดยเนนที่ทั้งองคกรและผลิตภัณฑทางการเงินที่ธนาคาร
นําเสนอตอลูกคา เพื่อสรางภาพลักษณที่ดี ตลอดจนความนาเชื่อถือและมั่นใจในผลิตภัณฑและบริการของธนาคาร
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6.3.

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีและระบบงาน

ธนาคารไดดําเนินการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขัน และใหสามารถรองรับความตองการของลูกคา และสนับสนุนการใหบริการใหมแกลูกคาอยางมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น โดยมีโครงการหลัก ๆ ในป 2552 ที่สําคัญดังนี้
1. ใชเทคโนโลยีชวยในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพขบวนการทางธุรกิจและการใหบริการลูกคา ลดการ
ทํางานที่ซ้ําซอน พรอมทั้งลดความเสี่ยงและตนทุนจากการดําเนินงาน โดยใชประโยชนจากสถาปตยกรรมและ
ระบบโครงสรางทางเทคโนโลยีพื้นฐานหลักที่มีประสิทธิภาพสูงของธนาคาร (ECM, ESB, SOA)
2. จัดทําระบบ Wealth Management เพื่อเพิ่มศักยภาพทางดานผลิตภัณฑและบริการที่หลากหลาย ตามแนวทาง
Universal Banking ของธนาคาร
3. ขยายขอบเขตบริการของระบบ Cash Management เพื่อใหการบริหารจัดการดานการเงินของลูกคาระดับ
องคกรมีประสิทธิภาพและครบวงจร

6.4.

โครงการพัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน

ธนาคารมุงใหความสําคัญกับการพัฒนาพนักงาน เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานแสวงหาความรูใหม ๆ โดยอาศัย
การอบรมในหองเรียน 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
ธนาคารไดนําระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและระบบผลตอบแทนที่คํานึงถึงผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
เปนหลัก (Performance Management) มาใชในการวัดผลการดําเนินงานของผูบริหารระดับสูงนับตั้งแตป 2548 และในป
2549 ธนาคารไดจัดทําแผนแมบทการวัดผลการปฏิบัติงานขึ้น เพื่อที่จะพัฒนาและนําระบบการบริหารการปฏิบัติงาน
ดังกลาวมาใชอยางครอบคลุมทั่วทั้งองคกรตอไปในอนาคต โดยในป 2550 ระบบการวัดผลการปฏิบัติงานตามเปาหมายได
เริ่มนํามาใชกับระดับผูบริหารระดับกลางและจะนํามาใชกับผูบริหารในระดับตนตอไป เพื่อใหเกิดการบริหารและจัดการ
บุคลากรอยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด และในป 2551 ธนาคารมุงเนนการบริหารผลการปฏิบัติงานที่นําไปสู
การพัฒนาศักยภาพของพนักงานธนาคารและมีการบริหารระบบผลตอบแทนโดยคํานึงถึงผลการดําเนินงานที่ทําไดตาม
เปาหมายเปนหลัก ซึ่งในป 2552 ธนาคารจะพัฒนาระบบการประเมินผลงานของพนักงานใหเปนแบบ Online เพื่อความ
ถูกตอง รวดเร็ว และจะนําไปสูการบริหารระบบผลตอบแทนที่คํานึงถึงผลการปฏิบัติงานเนนผลการปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมายเปนสําคัญ
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7.

ขอพิพาททางกฎหมาย

7.1

ขอพิพาทที่ธนาคารทหารไทยเปนจําเลย

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารทหารไทย หรือบริษัทยอยของธนาคารทหารไทย มีขอพิพาททางกฎหมายที่ยัง
ไมสิ้นสุด ซึ่งอาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของธนาคาร ที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุนของ
ธนาคาร ตามงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 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 ไดออกหนังสือค้ําประกัน (L/G) ของ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ เพื่อให หจก.หลวงบํารุง นําไปค้ํา
ประกันการซื้อขายน้ํามันกับ บมจ.บางจากฯ ภายในวงเงิน 200 ลานบาท แตตอมา บมจ.บางจากฯ แจงตอ หจก.หลวงบํารุง
วาไมสามารถเปดบัญชีการคาเพื่อซื้อขายน้ํามันกับ หจก.หลวงบํารุงได เนื่องจากมีการตรวจสอบหนังสือค้ําประกันแลว
ปรากฏวา ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ มิไดเปนผูออกหนังสือค้ําประกัน ตอมา ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ไดขอหนังสือค้ํา
ประกันคืน เพื่อนําไปดําเนินคดีอาญากับพนักงานของ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ทั้งนี้ หจก.หลวงบํารุง จึงเห็นวาการที่
ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ปฏิเสธวามิไดเปนผูออกหนังสือค้ําประกันถือวาเปนผูผิดนัดและผิดสัญญากับ หจก.หลวงบํารุง ทํา
ให หจก.หลวงบํารุงเสียหาย
ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ใหการตอสูคดีวาหนังสือค้ําประกันดังกลาวเปนเอกสารปลอมที่ หจก.หลวงบํารุง ใหนาง
ภาณีฯ ผูชวยผูจัดการสาขาของ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ทําขึ้น โดยธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ ไมไดมอบอํานาจใหนางภาณีฯ
ออกหนังสือค้ําประกันดังกลาวแตอยางใด อีกทั้งในคดีที่ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ รวมกับพนักงานอัยการเปนโจทกฟองนาง
ภาณีฯ เปนคดีอาญานั้น คดีดังกลาวไดถึงที่สุดโดยศาลพิพากษาวาหนังสือค้ําประกันดังกลาวเปนเอกสารปลอม ดังนั้น การที่
ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ แจงแก บมจ.บางจากฯ วา ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ มิไดเปนผูออกหนังสือค้ําประกัน จึงไมไดเปน
การผิดสัญญาและมิไดทําให หจก.หลวงบํารุง เสียหายแตอยางใด
ในวันที่ 29 ธันวาคม 2547 ศาลแพงกรุงเทพใต ไดมีคําพิพากษาเปนคดีหมายเลขแดงที่ 10000/2547 วาหนังสือค้ํา
ประกันฉบับที่ หจก.หลวงบํารุง นํามาฟองรองเปนหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยนางภาณีฯ โดยการทําปลอมขึน้ ธนาคารดีบเี อส
ไทยทนุ มิไดมอบอํานาจใหนางภาณีฯ กระทําการออกหนังสือค้ําประกันเชนนั้นได ตลอดจนคดีอาญาที่ธนาคารดีบีเอส
ไทยทนุ รวมกับพนักงานอัยการเปนโจทกฟองนางภาณีฯ เปนคดีอาญานั้น คดีดังกลาวไดถึงที่สุดแลว โดยศาลพิพากษาวา
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หนังสือค้ําประกันดังกลาวเปนเอกสารปลอม ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ มิไดออกหนังสือค้ําประกันตามฟองใหแกหจก.หลวง
บํารุง ดังนั้น ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จึงไมตองรับผิดตามหนังสือค้ําประกันตอ หจก.หลวงบํารุง ศาลแพงกรุงเทพใตจึง
พิพากษายกฟอง
ตอมาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2548 หจก.หลวงบํารุง ไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาศาลชั้นตน และเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม
2548 ธนาคารไดยื่นคําแกอุทธรณ ทั้งนี้ ปจจุบันคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ
อนึ่ง ฝายบริหารของธนาคารเห็นวาการยื่นอุทธรณดังกลาวของโจทกไมมีเหตุผลสนับสนุนเพียงพอและเปนไปได
ยากที่ หจก.หลวงบํารุง จะชนะคดี ฝายบริหารจึงเชื่อวาธนาคารจะไมมีความรับผิดใด ๆ ในกรณีนี้

7.2

ขอพิพาทที่ธนาคารทหารไทยเปนโจทก

นอกจากคดีดังกลาวขางตน ธนาคารทหารไทยมีขอพิพาททางกฎหมาย จํานวน 1 คดี โดยในคดีนี้ ธนาคารมีฐานะ
เปนโจทก ซึ่งธนาคารเห็นวาควรแจงใหผูลงทุนทราบ โดยรายละเอียดของคดีสรุปไดดังนี้
คดีพิพาทระหวางธนาคารทหารไทยกับบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (“บสท.”)
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 ธนาคารไดยื่นฟองบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (“บสท.”) และกองทุนฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน (“กองทุนฟนฟูฯ”) เปนจําเลยที่ 1 และจําเลยที่ 2 ตามลําดับตอศาลแพง ในขอหา ผิดสัญญา ละเมิด ตั๋ว
เงิน อาวัล โดยมีทุนทรัพยที่ฟองรองจํานวนประมาณ 7,196 ลานบาท
ขอพิพาทในคดีนี้สืบเนื่องจากกรณีที่ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยได
ทําสัญญาโอนสินทรัพยกับ บสท. ตอมาเมื่อมีการควบรวมกิจการกันระหวางธนาคารทหารไทย ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ และ
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สิทธิและหนาที่ทั้งหมดภายใตสัญญาดังกลาวจึงเปนของธนาคารทหารไทย
ตอมา บสท. ไดมีหนังสือเพื่อขอปรับลดราคารับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพที่มีเครื่องจักรและ/หรือสินทรัพยอื่นที่
ไดมีการจํานําเปนประกัน 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
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เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 ธนาคารจึงไดยื่นฟอง บสท. และกองทุนฟนฟูฯ ตอศาลแพงเพื่อใหศาลมีคําพิพากษา โดย
มีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
1. ให บสท. ออกตั๋วสัญญาใชัเงินจํานวนประมาณ 4,432 ลานบาท มีกําหนดวันถึงกําหนดใชเงินวันที่ 31
ธันวาคม 2555 และชําระดอกเบี้ย ณ วันทําการสุดทายของทุกปโดยมีกองทุนฟนฟูฯ เปนผูอาวัล และสงมอบ
ใหธนาคารในฐานะผูรับเงิน หากไมดําเนินการให บสท. และกองทุนฟนฟูฯ รวมกันชําระเงินจํานวนดังกลาว
พรอมดอกเบี้ยนับแตวันฟองเปนตนไป
2. ให บสท. ออกตั๋วสัญญาใชเงินจํานวนประมาณ 2,027 ลานบาท มีกําหนดวันถึงกําหนดใชเงินวันที่ 31 ตุลาคม
2554 และชําระดอกเบี้ย ณ วันทําการสุดทายของทุกป โดยมีกองทุนฟนฟูฯ เปนผูอาวัล และสงมอบให
ธนาคาร ในฐานะผูรับเงิน หากไมดําเนินการให บสท. และกองทุนฟนฟูฯ รวมกันชําระเงินดังกลาวพรอม
ดอกเบี้ยนับแตวันฟองเปนตนไป
3. ให บสท. ออกตั๋ ว สั ญ ญาใช เ งิ น จํ า นวนประมาณ 12 ล า นบาท มี กํ า หนดวั น ถึ ง กํ า หนดใช เ งิ น วั น ที่ 28
กุมภาพันธ 2556 และชําระดอกเบี้ย ณ วันทําการสุดทายของทุกปโดยมีกองทุนฟนฟูฯ เปนผูอาวัล และสง
มอบใหธนาคารในฐานะผูรับเงิน หากไมดําเนินการให บสท. และกองทุนฟนฟูฯ รวมกันชําระเงินจํานวน
ดังกลาวพรอมดอกเบี้ยนับแตวันฟองเปนตนไป
4. ให บสท. และกองทุนฟนฟูฯ รวมกันชําระเงินจํานวนประมาณ 520 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยคํานวณจาก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากโดยเฉลี่ยจนถึงวันที่ยื่นฟองคดีเปนเงินประมาณ 15 ลานบาท รวมเปนเงินประมาณ 535
ลานบาท พรอมดอกเบี้ยนับแตวันฟองเปนตนไป
ปจจุบัน คดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาลแพง
ทั้งนี้ หากในทางกลับกัน ธนาคารเปนฝายแพคดี ธนาคารจะถูกปรับลดราคาโอนสินทรัพยดอยคุณภาพเปนจํานวนเงิน
ประมาณ 4,341 ลานบาท ซึ่งธนาคารไดบันทึกประมาณการหนี้สินสําหรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นทั้งจํานวนแลว
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8.

โครงสรางเงินทุน

8.1

หลักทรัพยของธนาคาร

8.1.1

ทุนของธนาคาร

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2551 ธนาคารมี ทุ น จดทะเบี ย นจํ า นวน 437,087,384,790 บาท เรี ย กชํ า ระแล ว
435,287,384,790 บาท แบงเปน
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ หมวด ข. จํานวน
8.1.2

41,536,741,279 หุน

มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท

1,991,997,200 หุน

มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท

ลักษณะของหุนบุริมสิทธิ

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


ลักษณะของหุนบุริมสิทธิหมวด ข.

หุนบุริมสิทธิหมวด ข. เปนประเภทมีสิทธิออกเสียง ไมสะสมเงินปนผล และมีสิทธิเหนือหุนสามัญ ในการรับ
เงินปนผลกอนหุนสามัญ ออกจําหนายแกกระทรวงการคลังตามโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุน ชั้นที่ 1


สิทธิและผลประโยชนของหุนบุริมสิทธิหมวด ข.
1. มีสิทธิรับเงินปนผลกอนหุนสามัญในอัตรารอยละ 3.75 ตอป หากปใดที่ธนาคารจายเงินปนผลใหแกหุน
สามัญในอัตราที่สูงกวาอัตราเงินปนผลของหุนบุริมสิทธิหมวด ข. แลว ธนาคารจะตองจายเงินปนผลใหแก
หุนบุริมสิทธิหมวด ข. เพิ่มขึ้นจนเทากับอัตราที่จายใหแกผูถือหุนสามัญ
2. กรณีที่เงินกําไรมีจํานวนไมเพียงพอที่จะจายเงินปนผลใหแกหุนบุริมสิทธิหมวด ข. ไดตามอัตราที่กําหนด
ไว ธนาคารจะจายเงินปนผลใหแกหุนบุริมสิทธิหมวด ข. ตามจํานวนกําไรเทาที่มีอยูและสามารถจายได
3. ในกรณีที่มีการลดทุน เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานอันเนื่องมาจากสินทรัพยที่มีอยูกอ น
กระทรวงการคลังเขาเพิ่มเงินกองทุน และมีความจําเปนตองลดทุน ใหธนาคารลดทุนในสวนของหุน
สามัญ หุนบุริมสิทธิและสวนล้ํามูลคาของหุนบุริมสิทธิ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของตราสารที่มีคุณสมบัติเปน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 และหุนกูดอยสิทธิ ซึ่งเปนสวนประกอบในการจําหนายตราสารที่มีคุณสมบัติเปน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 กอนหุนบุริมสิทธิหมวด ข. แตจะไมเกินยอดขาดทุนสะสม ณ วันที่กระทรวงการคลัง
เขาเพิ่มเงินกองทุนรวมกับสวนเสียหายที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง อันเนื่องมาจากสินทรัพยที่มีอ ยูกอ น
กระทรวงการคลังเขาเพิ่มเงินกองทุน
ในกรณีที่มีการลดทุนเนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานอันเนื่องมาจากสินทรัพยที่มีขึ้นหลังจาก
กระทรวงการคลังเขาเพิ่มเงินกองทุน ใหธนาคารลดทุนตามสัดสวนการถือหุนของหุนสามัญและหุน
บุริมสิทธิหมวด ข.
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

4. ในกรณีที่มีการชําระบัญชีเลิกธนาคาร หุนบุริมสิทธิหมวด ข. จะอยูในลําดับขั้นของการชําระหนี้เดียวกัน
กับหุนบุริมสิทธิหมวดอื่น ๆ และมีบุริมสิทธิเหนือหุนสามัญในการรับสวนแบงคืนทุน
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
ธันวาคม ของแตละป
8.1.3

การออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพใหกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนซึ่งเปนคนตางดาว (Thai Trust Fund)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารทหารไทย ไมมีการออก Thai Trust Fund

8.1.4

จํานวนหุนหรือผลกระทบตอสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนจากการออกตราสารแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิด
จากหลักทรัพยอางอิงไทย (NVDR)

NVDR คือ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย ออกโดย “บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
(Thai NVDR Company Limited)” ซึ่งเปนบริษัทยอยที่จัดตั้งขึ้นโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูถือ NVDR สามารถ
รับสิทธิประโยชนทางการเงิน (Financial Benefit) ไดเสมือนลงทุนในหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนทุกประการไมวาจะ
เปนเงินปนผล สิทธิในการจองซื้อหุนเพิ่มทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญ (Warrant) แตจะไมสามารถใช
สิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุน ยกเวนกรณีการใชสิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุนออกจากการเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Delisting) ดังนั้น หากมีการนําหุนของธนาคารไปออก NVDR เปนจํานวนมาก
จะทําใหจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงของธนาคารลดลง และสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนรายอื่นเพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 4 เมษายน 2551 ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนครั้งหลังสุด บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด มีหุน
ของธนาคารเปนหลักทรัพยอางอิงสําหรับการออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย (NonVoting Depository Receipt: NVDR) จํานวน 2,975,491,074 หุน หรือคิดเปนรอยละ 6.84 ของหุนสามัญที่ออกและชําระ
แลวของธนาคาร อนึ่ง จํานวนหุนของธนาคารที่นําไปออก NVDR ไมอยูในความควบคุมของธนาคาร ผูลงทุนสามารถ
ตรวจสอบขอมูลจํานวนหุนที่ถือโดย NVDR ไดจากเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่ www.set.or.th/nvdr
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8.1.5

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

หลักทรัพยอื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารทหารไทย มีหลักทรัพยอนื่ ๆ โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้

ประเภทหลักทรัพย

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)

1. หุนกูดอยสิทธิ
รอยละ 5 ตอป
(วันที่ออก: 20 กันยายน 2542
จํานวน 742 ลานบาท)
2. หุนกูดอยสิทธิ
รอยละ 4.25 ตอป
(วันที่ออก: 18 มกราคม 2543
จํานวน 1,077 ลานบาท)
3. หุนกูดอยสิทธิ
รอยละ 3.5 ตอป
(วันที่ออก: 28 ธันวาคม 2543
จํานวน 260 ลานบาท)
4. หุนกูดอยสิทธิ
รอยละ 3.5 ตอป
(วันที่ออก: 28 ธันวาคม 2543
จํานวน 545 ลานบาท)
5. หุนกูดอยสิทธิ
อัตราดอกเบี้ย 5 ปแรก รอยละ 18.02 ตอป
(วันที่ออก: 30 กรกฎาคม 2546 และ 5 ปหลัง อัตราดอกเบี้ยลอยตัว MLR
เฉลี่ย ของ ธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย กสิกร
จํานวน 2,000 ลานบาท)
ไทย และไทยพาณิชย ลบรอยละ 2.00 โดย
ไมต่ํากวารอยละ 3.23 ตอป

ครบกําหนด
ไถถอน

หลักประกัน

จํานวนและมูลคา
ที่ยังไมไดไถถอน
(ณ 31ธันวาคม 2551)
742 หนวย
742 ลานบาท

ผูแทนผูถือหุนกู

เงื่อนไขอื่น ๆ

กันยายน 2552

ไมมีหลักประกัน

-

ไมมีเงื่อนไขไถถอนกอนกําหนด

มกราคม 2553

ไมมีหลักประกัน

1,077 หนวย
1,077 ลานบาท

-

ไมมีเงื่อนไขไถถอนกอนกําหนด

ธันวาคม 2553

ไมมีหลักประกัน

260 หนวย
260 ลานบาท

-

ไมมีเงื่อนไขไถถอนกอนกําหนด

ธันวาคม 2553

ไมมีหลักประกัน

545 หนวย
545 ลานบาท

-

ไมมีเงื่อนไขไถถอนกอนกําหนด

กรกฎาคม 2556

ไมมีหลักประกัน

2 ลานหนวย
2,000 ลานบาท

-

ในวันที่หุนกูมีอายุครบ 5 ป (วันที่ 30 กรกฎาคม 2551)
ธนาคารมีสิทธิไถถอนหุนกูกอนครบกําหนดไดทุกงวดชําระ
ดอกเบี้ยตลอดอายุที่เหลืออยูไดในราคาเทากับมูลคาที่ตราไว
ของหุนกู (หนวยละ 1,000 บาท) ภายใตเงื่อนไขวาการไถถอน
หุนกูกอนกําหนดเฉพาะบางสวนจะกระทํามิได และธนาคาร
ไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย ใหทําการไถถอน
หุนกูกอนกําหนดได
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ประเภทหลักทรัพย

6. หุนกูดอยสิทธิ
(วันที่ออก: 9 มีนาคม 2548
จํานวน 8,000 ลานบาท)

7. หุนกูดอยสิทธิคลายทุน
(วันที่ออก: 20 มีนาคม 2546
จํานวน 250 ลานบาท)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบี้ย (รอยละ)

ครบกําหนด
ไถถอน

หลักประกัน

ปที่ 1-5 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว เทากับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน ประเภท
ลูกคาทั่วไปของธนาคารบวกดวยรอยละ 2
ตอปหรืออัตราดอกเบี้ยรอยละ 4 ตอป
แลวแตอัตราใดจะสูงกวา
ปที่ 6-10 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว เทากับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน ประเภท
ลูกคาทั่วไปของธนาคาร บวกดวยรอยละ 2
ตอป หรือรอยละ 5 ตอป แลวแตอัตราใดจะ
สูงกวา
5 ปแรก รอยละ 4.625 ตอป และ 5 ปหลัง
MLR เฉลี่ยของ ธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย
กสิกรไทย และไทยพาณิชย ลบรอยละ 1.50

มีนาคม 2558

ไมมีหลักประกัน

มีนาคม 2556

ไมมีหลักประกัน

จํานวนและมูลคา
ที่ยังไมไดไถถอน
(ณ 31ธันวาคม 2551)
8 ลานหนวย
8,000 ลานบาท

250,000 หนวย
250 ลานบาท
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เงื่อนไขอื่นๆ

ธนาคารไทยธนาคาร

ธนาคารอาจไถถอนหุนกูทั้งจํานวนกอนวันครบกําหนดไถ
ถอนไดหากไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย
ภายใตเงื่อนไข ดังนี้
1. กอนวันครบรอบ 5 ป นับแตวันออกหุนกู หากหุนกูนี้ไม
ถูกจัดใหเปนตราสารที่สามารถนับเขาเปนเงินกองทุนชั้นที่
2 ของธนาคารได หรือหุนกูนี้สามารถใชนับเปนเงินกองทุน
ขั้นที่ 2 ไดต่ํากวารอยละ 50 ของเงินกองทุนขั้นที่ 1 ของ
ธนาคาร หรือ
2. ณ วันครบรอบ 5 ป นับแตวันออกหุนกู หรือ ณ วันชําระ
ดอกเบี้ยใดๆ หลังจากวันครบรอบ 5 ป นับแตวันออกหุนกู
ธนาคารมีสิทธิไถถอนหุนกูดอยสิทธิคลายทุนกอนกําหนด
ภายหลัง 5 ป นับแตวันออกหุนกูไดในวันชําระดอกเบี้ย
งวดใดงวดหนึ่งหลังจากหุนกูมีอายุครบ 5 ป และเปนการ
ไถถอนทั้งจํานวนโดยตองไดรับอนุญาตจากธนาคารแหง
ประเทศไทย ในกรณีไถถอนกอนกําหนดเพราะเลิกกิจการ
หุนกูดอยสิทธิคลายทุนมีสิทธิในการไดรับชําระหนี้อยูใน
ลําดับหลังจากสิทธิของเจาหนี้ดอยสิทธิทั่วไป

-
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ประเภทหลักทรัพย

อัตราดอกเบี้ย (รอยละ)

8. ตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะ 10 ปแรก เปนอัตราคงที่ รอยละ 7.75 ตอป
คลายทุน Hybrid Tier 1
และปที่ 11 เปนตนไป เปนอัตราดอกเบี้ย
(วันที่ออก: 3 พฤษภาคม 2549 ลอยตัวที่ Libor USD 3 เดือน บวกรอยละ
3.13
จํานวน 200 ลานเหรียญ

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ครบกําหนด
ไถถอน

หลักประกัน

จํานวนและมูลคา
ที่ยังไมไดไถถอน
(ณ 31ธันวาคม 2551)

ไมมีกําหนด
ระยะเวลาในการ
ชําระคืน เวนแต
เมื่อเลิกกิจการ

ไมมีหลักประกัน

200 ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา

ผูแทนผูถือหุนกู

Deutsche Bank สาขา
ฮองกง

เงื่อนไขอื่นๆ

ธนาคารมีสิทธิขอไถถอนคืนกอนกําหนดโดยตองไดรับ
ความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย โดยการชําระ
คืนกอนกําหนดเปนไปตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
1. หลังจากปที่ 10 เปนตนไปทุกวันที่จายชําระดอกเบี้ย

สหรัฐอเมริกา)

2. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีในประเทศไทย
หรือที่หมูเกาะเคยแมน การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
หรื อ หน ว ยงานที่ มี อํ า นาจหน า ที่ ด า นภาษี ซึ่ ง มี
ผลกระทบตอภาระหนี้ตราสารหนี้ดอยสิทธิคลายทุน
ของธนาคาร
3. กรณีที่ธนาคารแหงประเทศไทยเปลี่ยนหลักเกณฑการ
นับเงินกองทุนและตราสารหนี้ดอยสิทธิกึ่งทุน Hybrid
Tier 1 ของธนาคารโดยไมสามารถนับเปนเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ไดอีกตอไป

9. หุนกูภายใตโครงการ
หุนกูระยะสั้น 50,000 ลาน
บาท ของธนาคารทหารไทย

3.60 – 4.05

ภายใน 270 วัน
นับจากวันออก
หุนกู

ไมมีหลักประกัน

10,218 ลานบาท

-

-

10. หุนกูไมดอยสิทธิ

4.00 – 10.25

2552-2553

ไมมีหลักประกัน

2,743 ลานบาท

-

-

11. ตั๋วแลกเงิน

2.00 – 5.50

2552-2554

-

24,740 ลานบาท

-

-
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

นอกจากนี้ ธนาคารยังไดมีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของธนาคารทหารไทย เพื่อ
เสนอขายใหแกพนักงานของธนาคาร โดยลักษณะของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของธนาคาร สามารถสรุปไดดังนี้
ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวนเสนอขาย
ราคาเสนอขาย
อัตราการใชสิทธิ
ราคาการใชสิทธิ
จํานวนหุนสามัญที่รองรับการใชสิทธิ
วันกําหนดการใชสิทธิ

ชนิดระบุชื่อผูถือ และโอนเปลี่ยนมือไมได เวนแตโอนทางมรดก
1 กุมภาพันธ 2549
5 ป นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
68,158,000 หนวย
หนวยละ 0 บาท
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1.051 หุน (เวนแตจะมีการปรับสิทธิ)
4.480 บาท (เวนแตจะมีการปรับสิทธิ)
หุนสามัญจํานวน 68,158,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท)
ทุกๆ 6 เดือน ในวันที่ 31 ของเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม ในแตละป
ตลอดอายุ ข องใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ โดยวั น ใช สิ ท ธิ วั น แรกคื อ วั น ที่ 31
กรกฎาคม 2551 และวันใชสิทธิครั้งสุดทายคือวันที่ 31 มกราคม 2554

8.2

ขอตกลงระหวางธนาคารทหารไทย กับ พันธมิตรทางธุรกิจ

8.2.1

ขอตกลงระหวางธนาคารทหารไทย กับ บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จํากัด ในดานธุรกิจประกันชีวิต
ในป 2550 ธนาคารไดเขาทําสัญญาเปนนายหนาจําหนายผลิตภัณฑประกันชีวิต ใหแก บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จํากัด

สรุปสัญญาแตงตั้งธนาคารเปนนายหนาจําหนายผลิตภัณฑประกันชีวิต ใหแก ING Life (“Bancassurance Product
Distribution Agreement”)
ประเภทของรายการ
วันที่ทําสัญญา
คูสัญญาที่เกี่ยวของ

การใหบริการเปนนายหนาจําหนายผลิตภัณฑประกันชีวิตผานธนาคาร
18 ธันวาคม 2550
ผูใหบริการ: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (“นายหนาประกันชีวิต”)
ผูรับบริการ: บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จํากัด (“บริษัท”)
ระยะเวลาของสัญญา
ระยะเวลาขั้นตน 10 ป นับจากวันที่สัญญามีผลบังคับใช
สาระสําคัญของสัญญานายหนา (1) การแตงตั้งนายหนาประกันชีวิต
จําหนายผลิตภัณฑประกันชีวิต
แตงตั้งใหธนาคารเปนนายหนาจัดจําหนายผลิตภัณฑประกันชีวิต และธนาคาร
ตกลงรับเปนนายหนาจัดจําหนายผลิตภัณฑประกันชีวิตตามขอกําหนดเงื่อนไข
และขอกําหนดของสัญญา
(2) หนาที่ของบริษัท
• จัดทําการวิจัยเกี่ยวกับลูกคา และพัฒนาผลิตภัณฑ
• รับประกันชีวิตของผูประกันชีวิตตามเงื่อนไขกรมธรรมของแตละผลิตภัณฑ
• สนั บ สนุ น ให ธ นาคารและพนั ก งานของธนาคารในการเป น นายหน า
จํา หน า ยผลิ ต ภั ณฑ ข องบริ ษั ทผ า นธนาคารให เป น ไปตามกฎเกณฑ ข อง
สวนที่ 2 หนา 74
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ประเภทของรายการ

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การใหบริการเปนนายหนาจําหนายผลิตภัณฑประกันชีวิตผานธนาคาร
ทางการที่เกี่ยวของทั้งหมด
• มีการจัดการฝกอบรมพนักงานของธนาคาร
• จัดโปรโมชั่นและกิจกรรมทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ
• ใหบริการดูแลลูกคาหลังการขายอยางเหมาะสม
• พัฒนาแผนดําเนินธุรกิจระยะกลางรวมกับธนาคาร
(3) หนาที่ของนายหนาประกันชีวิต
• จําหนายผลิตภัณฑประกันชีวิตผานสาขาตาง ๆ ของธนาคาร และจัดสรร
ฐานข อ มู ล ลู ก ค า ของธนาคารรวมถึ ง ข อ มู ล อื่ น ๆ ของธนาคาร และ
ผลิ ต ภั ณ ฑ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ธุ ร กิ จ นายหน า ประกั น ชี วิ ต ของธนาคาร
ให แ ก บ ริ ษั ท ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ เกณฑ ก ารรั ก ษาความลั บ ของข อ มู ล ลู ก ค า
นโยบายของธนาคารดานการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การ
ปฏิบัติตามกฏเกณฑทางการ และกฏหมายที่เกี่ยวของ
• ให ก ารสนั บ สนุ น และให ค วามร ว มมื อ กั บ บริ ษั ท ในด า นการตลาด
โปรโมชั่น และการพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อพัฒนาธุรกิจนายหนาประกันชีวิต
ผานธนาคารใหดียิ่งขึ้น
• พัฒนาแผนธุรกิจระยะกลางรวมกับบริษัท และจัดสรรทรัพยากรดานตาง ๆ
ที่ทําใหแผนธุรกิจดังกลาวประสบความสําเร็จ
(4) Operation Committee
• คูสัญญาจะจัดตั้ง Operation Committee มีหนาที่รับผิดชอบการดําเนินการ
ภายใต สั ญ ญานี้ คณะกรรมการจะมี ทั้ ง หมด 8 ท า น โดยแต ล ะคู สั ญ ญา
คัดเลือกมาฝายละ 4 ทาน
โดยสมาชิกของ Operation Committee มีหนาที่ ความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ภายใตสัญญาฉบับนี้
• Operation Committee จะมีการประชุมกันทุกเดือน
• Operation Committee จะพิจารณา และตัดสินใจในเรื่องเกณฑตาง ๆ ดังนี้
¾ อนุ มั ติ แ ละทบทวนการจั ด ทํ า แผนงานระยะกลางสํ า หรั บ การดํ า เนิ น
ธุรกิจประกันชีวิตผานธนาคาร เปนประจําทุกป และประเมินผลการ
ดําเนินงานเปนรายเดือน
¾ อนุ มั ติ ก ารนํ า เสนอขายผลิ ต ภั ณ ฑ ใ หม หรื อ การปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ
รวมถึ ง การพิ จ ารณาเรื่ อ งค า เบี้ ย ประกั น และผลตอบแทนที่ ใ ห กั บ
ธนาคารและเงื่อนไขอื่น ๆ ใหกับทางธนาคาร
¾ อนุ มั ติ ก ารส ง เสริ ม การขาย โดยรวมถึ ง การตลาด
การสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ การโฆษณา และแผนการขาย
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ประเภทของรายการ

8.2.2

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การใหบริการเปนนายหนาจําหนายผลิตภัณฑประกันชีวิตผานธนาคาร
¾ จัดใหมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
¾ การตั ด สิ น ใจในเรื่ อ งการจั ด สรรต น ทุ น และค า ใช จ า ยต า ง ๆ ในการ
ดําเนินงานระหวางธนาคารและบริษัท
(5) เงื่อนไขในการมีผลบังคับใชของสัญญา
• ตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 และ
• การอนุมัติขอตกลงนี้โดยคณะกรรมการธนาคารและผูถือหุนของธนาคาร (ใน
การประชุมสามัญผูถือหุนของธนาคารประจําป 2551) ซึ่งเปนไปตามกฎของ
การเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
• ภายหลัง ING และ ISH เขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของธนาคารเสร็จสิ้นแลว
• ทําการยกเลิกสัญญากับ TCLIFE ในการเปนตัวแทนธุรกิจประกันชิวิตผาน
ธนาคาร
(6) การยกเลิกสัญญา
สัญญาฉบับนี้ผลบังคับใช 10 ป กรณีที่ฝายหนึ่งฝายใดตองการเจรจาตอรอง
เงื่อนไขในสัญญา จะตองแจงเปนหนังสือลวงหนาอยางนอยกอนขึ้นปที่ 10 ของ
อายุสัญญา ถาเจรจาตกลงเงื่อนไขกันไมไดภายในปที่ 10 ถือวาสัญญาสิ้นสุดลง
ณ สิ้นปที่ 10 หากคูสัญญาไมมีการแจงความประสงคขอเจรจาเงื่อนไขสัญญา
กอนขึ้นปที่ 10 สัญญาจะไดรับการตออายุอัตโนมัติออกไปอีก 10 ป
(7) ขอจํากัดในการทําธุรกิจ
ธนาคารหรือกลุมของธนาคารจะไมดําเนินการในการเปนพันธมิตรดานธุรกิจ
ประกันผานธนาคาร กับบริษัทประกันชีวิตอื่น ๆ ในประเทศไทย เวนแตเปนไป
ตามขอยกเวนที่ระบุไวในสัญญา

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

ระยะเวลาของสัญญา

การใหบริการเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑประเภทกองทุน
18 ธันวาคม 2550
ผูใหบริการ: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (“ตัวแทนจําหนาย หรือ ธนาคาร”)
ผูรับบริการ: บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัท
จัดการ”)
ระยะเวลาขั้นตน 10 ป นับจากวันที่สัญญามีผลบังคับใช
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ประเภทของรายการ
การใหบริการเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑประเภทกองทุน
สาระสํ า คั ญ ของสั ญ ญาตั ว แทน (1) การแตงตั้งตัวแทนจําหนาย
จั ด จํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ ป ระเภท
บริ ษั ท จั ด การแต ง ตั้ ง ธนาคารให เ ป น ตั ว แทนในการจํ า หน า ย รั บซื้ อ คื น และ
กองทุน
สับเปลี่ยนการถือหนวยลงทุนและผลิตภัณฑหนวยลงทุน ซึ่ง ING Funds เปน
ผูบริหาร หรือใหคําปรึกษาซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขและขอกําหนดของสัญญา
ฉบั บ นี้ ทั้ ง นี้ ให เ ป น ไปตามข อ กํ า หนดของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
(2) เงื่อนไขในการมีผลบังคับใชของสัญญา
• หลังวันที่ 1 มกราคม 2551 และ
• การอนุมัติขอตกลงนี้โดยคณะกรรมการธนาคารและผูถือหุนของธนาคาร (ใน
การประชุมสามัญผูถือหุนของธนาคารประจําป 2551) ซึ่งเปนไปตามกฎของ
การเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
• ภายหลัง ING Bank N.V. และ ING Supporting Holding B.V. เขาซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนของธนาคารเสร็จสิ้นแลว (ตามสัญญาการจองซื้อ หุน
(Subscription Agreement) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550)
• ยกเลิกสัญญาการเปนตัวแทนจัดจําหนายหนวยลงทุนของที่ทํากับ บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จํากัด (“ONE”) และ บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) (“MFC”)
(3) การยกเลิกสัญญา
สัญญาฉบับนี้ผลบังคับใช 10 ป โดยคูสัญญาสามารถยกเลิกสัญญาไดในกรณีที่
ฝายหนึ่งฝายใดผิดสัญญา โดยคูสัญญาจะสงหนังสือเพื่ออธิบายถึงการผิดสัญญา
และใหฝายที่ผิดสัญญาแกไข หากไมไดรับการแกไขภายใน 30 วัน คูสัญญามี
สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญาได หรื อ กรณี ที่ ฝ า ยหนึ่ ง ฝ า ยใดต อ งการยกเลิ ก สั ญ ญา
หลังจาก 10 ปแลวนั้น จะตองแจงเปนหนังสือลวงหนาอยางนอย 3 เดือน กอน
วันที่การยกเลิกสัญญามีผลบังคับใช
(4) ขอจํากัดในการทําธุรกิจ
นับจากวันที่สัญญามีผลบังคับใชจนครบกําหนดระยะเวลา 7 ป ING Funds และ
TMBAM จะเปนผูดําเนินการในการจัดหาผลิตภัณฑกองทุนใหกับธนาคาร โดยที่
ธนาคารจะไมเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับกองทุนใหกับบุคคลที่สาม
ยกเวนผลิตภัณฑของ ONE และ MFC (จนกวาจะยกเลิกสัญญากับ ONE และ MFC)
โดยหลั งจากครบกํ าหนดระยะเวลา 7 ป ธนาคารสามารถเป นตั วแทนจํ าหน าย
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับกองทุนจากผูจัดการกองทุนอื่น ๆ (Non-Preferred Providers) ได
โดยที่ธนาคารจะแจงใหกับ ING Funds ทราบเพื่อใหสิทธิกับ ING Funds ในการจัดหา
ผลิตภัณฑที่คลายคลึงกับผลิตภัณฑที่ธนาคารจะทําการจัดจําหนายใหกับกองทุนอื่น
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8.3

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ผูถือหุน

รายชื่อผูถือหุนของธนาคารสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนครั้งลาสุด เมื่อวันที่ 4 เมษายน
2551 เพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 25 เมษายน 2551 มีดังนี้
ผูถือหุนรายใหญ

จํานวนหุนสามัญ (หุน)

จํานวนหุนบุริมสิทธิ
หมวด ข. (หุน)

คิดเปนรอยละ

1. กระทรวงการคลัง

9,372,279,805

1,991,992,200

26.11

2. ING Bank N.V.

10,970,893,359

-

25.20

3. DBS BANK A/C 003

2,977,989,892

-

6.84

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด

2,975,491,074

-

6.84

5. JPMorgan Special Situations(Mauritius) Limited

1,560,000,000

-

3.58

6. Deutsche Bank AG, London Prime Brokerage

1,393,212,978

-

3.20

7. J.P. Morgan Ireland (Nominees) Limited 564

833,118,889

-

1.91

8. กองทัพบก

596,879,860

-

1.37

9. Gerlach & Co. – Orbis Sicav

398,281,377

-

0.92

10. State Street Bank and Trust Company, For London

338,312,766

-

0.78

ที่มา : ขอมูลการปดสมุดทะเบียนลาสุด ณ วันที่ 4 เมษายน 2551 ซึ่งจัดทําโดย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
ผูถือหุนสามารถดูรายชื่อผูถือหุนไดจาก www.set.or.th
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8.4

นโยบายการจายเงินปนผล

8.4.1

นโยบายการจายเงินปนผลของธนาคาร

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ธนาคารกําหนดการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจากงบการเงินเฉพาะของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารมีนโยบายใหผูถือ
หุนไดรับผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมแกการลงทุน แตตองขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของธนาคารและเงื่อนไขตาง ๆ
ของกฎหมาย รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุนและการจัดสรรเงินสํารองตาง ๆ ของธนาคารดวย
นอกจากนี้ การจายเงิ นปนผลของธนาคารยั งคงตองเปนไปตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อ ง
หลักเกณฑการจัดชั้นและการกันเงินสํารองของสถาบันการเงิน ซึ่งกําหนดวา ในระหวางเวลาที่สถาบันการเงินยังไมไดตัด
สินทรัพยที่เสียหายออกจากบัญชีหรือยังกันเงินสํารองสําหรับสินทรัพย และภาระผูกพันที่อาจเสียหายและไมเสียหายไม
ครบทั้งจํานวน สถาบันการเงินจะจายเงินปนผลหรือเงินตอบแทนอื่นใดแกผูถือหุนมิได และตามประกาศของธนาคารแหง
ประเทศไทยเรื่อง ขอกําหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน หมวด 8 นโยบายการจายเงินปนผล กําหนดวา
สถาบันการเงินไมควรนํากําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง หรือไมมีกระแสเงินสดรับจริงมาใชในการจายเงินปนผล เชน กําไรที่เกิด
จากการตีราคาหลักทรัพยเพื่อคา (Mark to Market) และกําไรที่เกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพยทางการเงิน เปนตน
และสถาบันการเงินไมควรนํากําไรที่เกิดจากการขายทรัพยสินที่มิไดมีการซื้อขายจริง ซึ่งมีผลทําใหสถาบันการเงินมีกําไร
สูงกวาหรือขาดทุนต่ํากวากรณีปกติมาใชในการจายเงินปนผล เชน กําไรที่เกิดจากการขายทรัพยสินรอการขายของสถาบัน
การเงินที่มีเงื่อนไขใหสถาบันการเงินสามารถซื้อคืนหรือมีสิทธิซื้อคืนทรัพยสินนั้นไดในอนาคต เปนตน
ปจจุบัน ธนาคารไมมีการจายเงินปนผล เนื่องจากมีขาดทุนสะสมและสวนต่ํากวามูลคาหุน ทั้งนี้ ธนาคารจะเริ่ม
จายเงินปนผลไดเมื่อธนาคารสามารถลางขาดทุนสะสมและสวนต่ํากวามูลคาหุนไดทั้งหมด ซึ่งเปนไปตาม พ.ร.บ.บริษัท
มหาชนจํากัด และหลักเกณฑทางการอื่นที่เกี่ยวของ
8.4.2

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย

การจายเงินปนผลของบริษัทยอยจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทนั้น เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผู
ถือหุนเพื่อใหความเห็นชอบ ธนาคารไมไดมีการกําหนดอัตราสวนในการจายเงินปนผลไว โดยการจายเงินปนผลของบริษัท
ยอยจะขึ้นอยูกับผลประกอบการและแผนงานธุรกิจของแตละบริษัท และเปนไปตามขอบังคับของบริษัท และกฎหมายที่
เกี่ยวของ
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9.

การจัดการ

9.1

โครงสรางองคกร

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการสินเชื่อ

คณะกรรมการสรรหา กําหนด
คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

สายงานตรวจสอบ

ประธานเจาหนาที่บริหาร
ประธานเจาหนาที่
ประธานเจาหนาที่ ประธานเจาหนาที่
บริหาร
บริหารธุรกิจขนาดกลาง
บริหาร
ลูกคารายยอย
และขนาดยอม
ธุรกิจขนาดใหญ
ธุรกิจสาขา
สายงานธุรกิจ
สาขากรุงเทพฯ
สายงานธุรกิจ
สาขาภูมิภาค
สายงาน
สงเสริมการตลาด
ลูกคารายยอย
สายงานธนบดีธนกิจ
สายงานบริหาร
ชองทางการบริการ
สายงานธุรกิจสินเชื่อ
ไมมีหลักประกัน
สายงานธุรกิจสินเชื่อ
มีหลักประกัน
ผลิตภัณฑเงินฝาก
และการชําระเงิน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประธานเจาหนาที่
บริหาร
ดานบริหารความเสีย่ ง

ประธานเจาหนาที่ ประธานเจาหนาที่
บริหาร
บริหาร
ดานการเงิน
ดานปฏิบตั ิการ

สายงานการตลาด
และผลิตภัณฑ
ธุรกิจเอสเอ็มอี

สายงานบริหาร
ความสัมพันธ
ธุรกิจขนาดใหญ

สายงาน
กลยุทธองคกร

สายงาน
สินเชื่อธุรกิจ

สายงานการเงิน

สายงานเทคโนโลยี

สายงานบริหาร
ความสัมพันธ
ธุรกิจเอสเอ็มอี

สายงาน
วิเคราะหสินเชื่อ
ธุรกิจ

สายงาน
ทรัพยากรบุคคล

สายงาน
สินเชื่อรายยอย

สายงานบัญชี
บริหาร

สายงานปฏิบัติการ
และบริการ

สายงาน
วาณิชธนกิจ

สายงาน
บรรษัทภิบาล

สายงาน
บริหารสินทรัพย

สายงานบริหารเงิน

สายงาน
บริการสวนกลาง

สายงาน
ธุรกรรมการเงิน

สํานักสื่อสารและ
ภาพลักษณองคกร

สายงานบริหาร
ความเสี่ยงดานตลาด

โครงการ IFRS
Reporting

ฝายบริหาร
คลังขอมูลและ
ขอมูลสารสนเทศ

สายงาน
บริหารธุรกิจ
ตลาดเงิน

สายงานบริหาร
ความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการและขอมูล

ผลิตภัณฑสินเชือ่
ธุรกิจขนาดใหญ

สายงานวิเคราะห
ความเสี่ยงและวิจัย

การตลาดและ
บริหารชองทาง
ธุรกิจขนาดใหญ

สายงานกํากับการ
ปฏิบัติงาน

บริหารขอมูลและ
สัดสวนธุรกิจ
ขนาดใหญ

สายงานกฎหมาย
ฝายบริหารสินเชื่อ

สายงานสนับสนุน
และพัฒนาธุรกิจ
ลูกคารายยอย
โครงการพัฒนา
และปรับปรุงธุรกิจ
ลูกคารายยอย
สํานักงานประธาน
เจาหนาที่บริหาร
ลูกคารายยอย
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9.2

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

โครงสรางการจัดการของธนาคาร

โครงสรางการจัดการของธนาคารประกอบดวย คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดยอยซึ่งแตงตั้งโดย
คณะกรรมการธนาคาร โดยคณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 ไดมีมติให
ปรับโครงสรางคณะกรรมการชุดยอยโดยแบงออกเปนจํานวน 5 คณะเพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไดแก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงานดานตาง ๆ และศึกษากลั่นกรอง
งานที่สําคัญเพื่อนําเสนอความเห็นตอคณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนเพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการแตละคณะมีการแบง แยกอํ านาจหน าที่ และความรับ ผิด ชอบเปน ลายลักษณ อัก ษรอย างชัด เจน
คณะกรรมการชุดยอยประกอบดวยกรรมการที่มีความรู ความชํานาญ และประสบการณที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบ โดย
สวนใหญเปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหารและกรรมการอิสระซึ่งมีความเปนอิสระอยางเต็มที่ในการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับ
มอบหมาย รวมทั้งยังเปนการถวงดุลอํานาจของการกํากับดูแลกับการบริหารจัดการอยางเหมาะสมอีกดวย
9.2.1

คณะกรรมการธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการธนาคารประกอบดวยกรรมการจํานวน 12 คน โดยเปนกรรมการที่เปน
ผูบริหาร จํานวน 1 คน กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารจํานวน 7 คน และกรรมการอิสระจํานวน 4 คน ซึ่งจะชวยใหมีการ
ถวงดุลระหวางการกํากับและการบริหารงานของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ-นามสกุล
ดร.สถิตย
ลิ่มพงศพันธุ
พลเอกอนุพงษ เผาจินดา
นายฟลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส
(Mr. Philippe G.J.E.O. Damas)
นายวิจิตร
สุพินิจ
ดร.ชวนชัย
อัชนันท

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา
กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ / ประธานกรรมการสินเชื่อ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

6.
7.
8.
9.

ดร.นิพนธ
พัวพงศกร
นายอมร
อัศวานันท
นางเสาวนีย
กมลบุตร
นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล
(Mr. Willem Frederik Nagel)
10. นายวอน นิเจล ริกเตอร
(Mr. Vaughn Nigel Richtor)
11. นายคริสโตเฟอร จอหน คิง
(Mr. Christopher John King)
12. นายบุญทักษ หวังเจริญ

กรรมการ
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร

โดยมี ม.ล. อยุทธ ไชยันต ทําหนาที่เปนเลขานุการ
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โดยปกติคณะกรรมการธนาคารมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามที่จําเปน
กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนธนาคาร
ดร. สถิตย ลิ่มพงศพันธุ ประธานกรรมการ หรือ นายบุญทักษ หวังเจริญ ประธานเจาหนาที่บริหารในฐานะ
กรรมการผูจัดการใหญ หรือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของธนาคาร
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารทหารไทย


ดานนโยบาย
1. กําหนดทิศทางและเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของธนาคาร รวมทั้งพิจารณาทบทวนและอนุมัติ
นโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจําป
2. แต ง ตั้ ง กรรมการจํ า นวนหนึ่ ง เป น คณะกรรมการบริ ห าร เพื่ อ ดํ า เนิ น กิ จ การของธนาคารตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
3. พิจารณาอนุมัติบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการยอยคณะตาง ๆ ตลอดจนองคประกอบ รวมทั้งพิจารณา
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยที่มีการแตงตั้งขึ้น
4. พิจารณาทบทวนหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของธนาคารใหมีความเหมาะสมและเปนที่รับรูของผู
ถือหุน
5. พิจารณาแผนการเพิ่มทุน



ดานการบริหารงาน
1. กํากับควบคุมดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามวิสัยทัศน และภารกิจที่คณะกรรมการกําหนดให
มีการดําเนินธุรกิจที่แขงขันไดดี ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อผลประโยชนสูงสุด
ของธนาคารและผูถือหุน
2. ดูแลใหฝายจัดการของธนาคารมีการกําหนดนโยบาย กระบวนการ และการควบคุมดานการบริหารความ
เสี่ยงประเภทตาง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยทบทวนและอนุมัตินโยบายของธนาคารที่เกี่ยวของกับการบริหารความ
เสี่ยง รวมทั้งทบทวนนโยบาย กลยุทธ การปฏิบัติจริงอยางสม่ําเสมอ นโยบายที่ตองพิจารณา ไดแก ความ
เสี่ยงดานสินเชื่อ การตลาด การลงทุน การปฏิบัติงาน ชื่อเสียง กฎหมาย การบริหารสินทรัพยและหนี้สิน
รวมถึ ง ความเสี่ ย งด านสภาพคลอ ง ความเสี่ย งของอั ตราดอกเบี้ย และด านอื่น ๆ ตามข อ กํา หนดของ
ธนาคารแหงประเทศไทย
3. พิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจซึ่งผูกพันธนาคารกับบุคคลที่สาม รวมถึงการใหบุคคลที่สามปฏิบัติงาน
แทนธนาคาร
4. ดูแลใหฝายจัดการและคณะกรรมการบริหาร รายงานเรื่องที่สําคัญของธนาคารตอคณะกรรมการอยาง
ทันเวลาและเหมาะสม
5. ติดตามผลรายงานการประชุมและตรวจสอบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดยอยคณะตาง ๆ
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6. มอบอํานาจใหคณะกรรมการคณะยอยตาง ๆ มีอํานาจอนุมัติการทําธุรกรรมในระดับที่แตกตางกัน เชน
การกําหนดวงเงินและอํานาจอนุมัติ โดยคณะกรรมการธนาคารมีการมอบอํานาจใหคณะกรรมการคณะ
ยอยตางๆ มีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติรายการตามวงเงินและอํานาจอนุมัติที่ไดกําหนดไว


ดานการกํากับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน
1. กํากับดูแลใหการบริหารธนาคารมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
2. ตรวจสอบรายงานการบริหาร และรายงานทางบัญชีเปนประจําทุกไตรมาส
3. ตรวจสอบใหมั่นใจวา ธนาคารปฏิบัติตามกฎขอบังคับและนโยบายของทางการและของธนาคาร เชน เรื่อง
ระดับเงินทุนที่เหมาะสม โดยจัดใหมีการตรวจสอบเปนประจําแตละเดือน
4. ดําเนินการใหธนาคารมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ การตรวจสอบที่
เพียงพอ รวมทั้งการแตงตั้งดูแลคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใหมีการ
ปฏิบัติงานอยางเต็มที่
5. จัดใหมีบทบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพื่อ
เปนแนวทางปฏิบัติภายในองคกร



ดานการพนักงาน
1. พิจารณาอนุมัติ การจาง การแตงตั้ง โยกยาย ถอดถอน กําหนดผลตอบแทน กําหนดโทษทางวินัย เลิกจาง
การลาออก ของผูบริหารระดับสูง รวมทั้งขอเสนอของคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล
2. ประเมินผลงานของประธานเจาหนาที่บริหาร และประธานเจาหนาที่บริหารดานตาง ๆ ประกอบดวย
ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน ประธานเจาหนาที่บริหารดานปฏิบัติการ ประธานเจาหนาที่บริหาร
ดานบริหารความเสี่ยง ประธานเจาหนาที่บริหารลูกคารายยอย ประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจขนาดใหญ
และประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ปละสองครั้ง

ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารนั้น จะไมมีลักษณะเปนการมอบ
อํานาจหรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการธนาคาร หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการธนาคารสามารถอนุมัติ
รายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ) มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับ
ธนาคาร หรือบริษัทยอยของธนาคาร ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุน
หรือคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติไว
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการของธนาคาร
องคประกอบ และการแตงตั้ง ถอดถอน หรือพนจากตําแหนงกรรมการธนาคารจะมีกําหนดไวในขอบังคับซึ่ง
สามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. ธนาคารมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดําเนินกิจการของธนาคาร ประกอบดวยกรรมการอยางนอยเกาคน และไม
มากกวายี่สิบสองคน สุดแตที่ประชุมผูถือหุนของธนาคารจะกําหนดเปนครั้งคราว ทั้งนี้ กรรมการไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
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2. กรรมการนั้นใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได ตามแตที่ประชุมจะเห็นสมควร แตผูถือหุนแตละคนจะแบงคะแนนเสียงใหแกคนใดมาก
นอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทากับจํานวนที่
พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเทากันเกินกวาจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานที่ประชุมเปนผู
ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการที่มีอยูทั้งหมด ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกล
ที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนธนาคาร
ถามิไดทําความตกลงไววาใครจะเปนผูออกแลวใหใชวิธีจับสลากกัน และปตอ ๆ ไปใหกรรมการคนที่อยูใน
ตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระในขอนี้ อาจไดรับเลือกตั้ง
ใหมได
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอธนาคาร การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึง
ธนาคาร
5. ถาตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนนั้นใหอ ยูใน
ตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน มติของกรรมการตองประกอบดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่เหลืออยู
วิธีการคัดเลือกกรรมการอิสระ
ธนาคารตระหนักดีวา กรรมการอิสระมีสวนสําคัญในการรักษาผลประโยชนของธนาคารและผูถือหุนรายยอย โดย
การเสริมสรางความเปนอิสระใหกับคณะกรรมการและดูแลจัดการเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของทางการรวมทั้งหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงมีแนวทางในการเลือกสรรกรรมการอิสระจาก
บุคคลในสาขาวิชาชีพตาง ๆ ที่มีคุณสมบัติและประสบการณที่เหมาะสม สามารถใหความเห็นที่เปนอิสระและมีความเที่ยง
ธรรมในการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาลเปนผูพิจารณาในเบื้องตนกอน
นําเสนอคณะกรรมการธนาคารตอไป
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2551 กรรมการธนาคารมี จํ า นวน 12 คน ประกอบด ว ย กรรมการอิ ส ระ (Independent
Directors) จํานวน 4 คน ทั้งนี้ ธนาคารกําหนดจํานวนขั้นต่ําของกรรมการอิสระเทากับ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
และไมนอยกวา 3 คน
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระของธนาคารประกอบดวยบุคคลตาง ๆ ที่มีคุณสมบัติและประสบการณเหมาะสม มีความเห็นเปน
อิสระและมีความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน ผูถือหุนหรือคณะกรรมการธนาคาร (แลวแตกรณี) เปนผูแตงตั้งกรรมการ
อิสระ ทั้งนี้ คุณสมบัติเบื้องตนของกรรมการอิสระเปนไปตามนิยามที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และธนาคารแหงประเทศไทย ตลอดจนสอดคลองกับแนว
ทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางปฏิบัติในเรื่องโครงสรางคณะกรรมการเพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลของธนาคาร
พาณิชย โดยนิยามกรรมการอิสระของธนาคาร เปนดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของทุนชําระแลวของธนาคาร บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ ทั้งนี้
ใหนับรวมถึงหุนที่ถืออยูโดยผูที่เกี่ยวของดวย
2. ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน ไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือไมเปนผูมี
อํานาจควบคุมของธนาคาร บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของธนาคาร
รวมทั้งไมเปนหรือเกี่ยวของกับผูใหบริการดานวิชาชีพ ผูสอบบัญชี ทนายความ หรือ วิชาชีพใด ๆ ที่ทําใหมี
ขอจํากัดในการแสดงความคิดเห็นที่เปนอิสระแกธนาคาร บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผู
ถือหุนรายใหญของธนาคาร นอกจากนี้ ไมเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน โดยตองไมมี
ผลประโยชนและสวนไดเสียในลักษณะดังกลาวขางตน และในกรณีอื่น ๆ มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป
กอนที่จะเขาขายมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระโดยครบถวน เวนแตคณะกรรมการธนาคารไดพิจารณาอยาง
รอบคอบแลว เห็นวาการเคยมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียนั้นจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ และการ
ใหความเห็นที่เปนอิสระ
3. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออม ในดานการเงินและ
การบริหารงานในธนาคาร บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของธนาคาร หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยงของผลประโยชนในลักษณะที่จะทําใหขาดความเปนอิสระ
4. ไมไดเปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของธนาคาร บริษัทในเครือ บริษัทรวม
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน
5. ไมไดเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน
ซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของธนาคาร
9.2.2

คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551ไดมีมติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
บริหาร โดยแยกสวนเปน 2 คณะ คือ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสินเชื่อ โดยนําเรื่องที่เกี่ยวกับสินเชื่อและการ
ลงทุนอันเปนธุรกรรมปกติของธนาคารไปอยูในขอบเขตและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสินเชื่อ เพื่อเปนการแยก
บทบาทที่ชัดเจนระหวางการบริหารงานในเชิงนโยบายกับการอนุมัติสินเชื่อออกจากกัน เพื่อใหการดําเนินการทั้ง 2 ดานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ทั้งนี้ อํานาจการอนุมัติตาง ๆ ทางดานสินเชื่อและการลงทุนอันเปนธุรกรรมปกติของ
ธนาคารของคณะกรรมการสินเชื่อมีเทียบเทากับที่คณะกรรมการบริหารเดิมมีอยูในเรื่องดังกลาว
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ-นามสกุล
นายฟลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส
(Mr. Philippe G.J.E.O. Damas)
นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล
(Mr. Willem Frederik Nagel)
นางเสาวนีย กมลบุตร
นายอมร
อัศวานันท
นายบุญทักษ หวังเจริญ

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร

หมายเหตุ
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
กรรมการที่เปนผูบริหาร

โดยมี ม.ล.อยุทธ ไชยันต ทําหนาที่เปนเลขานุการ
โดยปกติคณะกรรมการบริหารมีการประชุมเดือนละ 2
กรรมการบริหาร

ครั้ง หรือตามที่จําเปนโดยคําสั่งของประธานคณะ

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณานโยบาย กลยุทธ แผนงาน และงบประมาณในการดําเนินงานของธนาคารกอนนําเสนอคณะกรรมการ
ธนาคาร และติดตามผลการดําเนินงานของธนาคารอยางสม่ําเสมอใหเปนไปตามที่กําหนด
2. ติดตามและใหคําแนะนําแกคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับระดับของเงินกองทุน รวมถึงการปรับปรุงหนังสือ
บริคณหสนธิและขอบังคับของธนาคาร
3. พิจารณาอนุมัติการลงทุน นอกเหนือจากธุรกรรมปกติของธนาคาร คาใชจาย การรวมทุน และบริหารจัดการ
งานทรัพยากรบุคคลที่นอกเหนือจากอํานาจอนุมัติของฝายจัดการ
4. ดูแลและบริหารการเปลี่ยนแปลงของธนาคาร รวมถึงวิเคราะหและสรุปสถานการณ เพื่อกําหนดกลยุทธตอ
คณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงการปรับโครงสรางองคกรและบุคลากรตาม
อํานาจที่ไดรับมอบหมาย
5. พิจารณาอนุมัติการจางงาน และการแตงตั้ง การโยกยาย การถอดถอน การกําหนดผลตอบแทน การลงโทษทาง
วินัย การเลิกจาง และการลาออกของผูบริหารในระดับที่กําหนด
6. ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานของคณะประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร และรายงานผลต อ คณะกรรมการธนาคาร
นอกจากนี้ ยังใหคําปรึกษากับกลุมประธานเจาหนาที่บริหารสําหรับประเด็นเรงดวนหรือสําคัญ รวมทั้งดูแล
และกลั่นกรองในการที่ฝายจัดการยกประเด็นที่สําคัญเสนอตอคณะกรรมการธนาคารใหครบถวน ทันเวลา และ
เหมาะสม
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไมมีลักษณะเปนการมอบ
อํานาจหรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติ
รายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ)
มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับธนาคาร หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่
เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติไว
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คณะกรรมการสินเชื่อ

เปนคณะกรรมการที่แยกออกมาจากคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับสินเชื่อและการลงทุนอันเปนธุรกรรม
ปกติของธนาคาร โดยอํานาจการอนุมัติตาง ๆ ทางดานสินเชื่อและการลงทุนอันเปนธุรกรรมปกติของธนาคารของ
คณะกรรมการสินเชื่อมีเทียบเทากับที่คณะกรรมการบริหารเดิมมีอยูในเรื่องดังกลาว (ตามมติคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่
5/2551 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการสินเชื่อ ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ-นามสกุล
นางเสาวนีย กมลบุตร
นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล
(Mr. Willem Frederik Nagel)
นายอมร
อัศวานันท
นายบุญทักษ หวังเจริญ
นายบารท เอฟ.เอ็ม. เฮลเลแมนส
(Mr. Bart F.M. Hellemans)

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร

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

โดยมีนางสาวพวงเพชร โอฬารกิจวานิช ทําหนาที่เปนเลขานุการ
โดยปกติคณะกรรมการสินเชื่อมีการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง หรือตามที่จําเปนโดยคําสั่งของประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสินเชื่อ
1. พิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่เกินจากอํานาจอนุมัติของฝายจัดการ
2. พิจารณาอนุมัติการลงทุนอันเปนธุรกรรมปกติของธนาคาร และการปรับโครงสรางหนี้ที่นอกเหนือจากอํานาจ
อนุมัติของฝายจัดการ
3. พิจารณาทบทวนรายการสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดขนาดกลางและขนาดใหญ
4. กําหนดและทบทวนกลยุทธและพัฒนาดานสินเชื่อใหเปนไปตามเปาหมายของธนาคาร รวมถึงใหความเห็นที่
เหมาะสมแกคณะกรรมการธนาคาร
5. ทบทวนสินเชื่อและการลงทุนของธนาคาร
9.2.4

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบดวย
1.
2.
3.

ชื่อ-นามสกุล
นายวิจิตร
สุพินิจ
ดร.นิพนธ
พัวพงศกร
นายคริสโตเฟอร จอหน คิง
(Mr. Christopher John King)

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

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
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานรายงานทางการเงินของธนาคารใหมีความถูกตองและเพียงพอ
2. ดูแลใหธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งดูแลใหสายงานตรวจสอบมีบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอในการ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ดูแลใหธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของทางการที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
4. พิจ ารณาใหค วามเห็ น ในการคั ด เลือ กบุ คคลเพื่ อ แต ง ตั้ ง เป น ผู ส อบบั ญชี ข องธนาคาร และคา ตอบแทนที่
เหมาะสม โดยคํานึงถึงความนาเชื่อถือ ประสบการณ ความเพียงพอของบุคลากร และความเปนอิสระของ
สํานักงานสอบบัญชี
5. พิจารณาใหความเห็นชอบการวาจางหรือการทําขอตกลงกับผูสอบบัญชีในภารกิจอื่นนอกเหนือจากงานสอบ
บัญชี
6. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลในรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือที่อาจมีผลประโยชนทับซอนใหมีความถูกตองและ
เพียงพอ
7. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบและเปดเผยไวในรายงานประจําปของ
ธนาคารโดยใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงลายมือชื่อรับรองรายงานดังกลาวดวย
8. รายงานต อ คณะกรรมการธนาคารเพื่ อ ให กํ า หนดแนวทางแก ไ ขเมื่ อ พบข อ สั ง เกตในกรณี ต อ ไปนี้ คื อ
ผลประโยชนทับซอน กรณีทุจริตหรือขอบงชี้วาอาจมีการทุจริต การดําเนินงานที่มีความเสี่ยงเกินสมควรและ
อาจเกิดความเสียหายตอธนาคาร และความบกพรองที่สําคัญในระบบการบริหารงาน รวมทั้งการปฏิบัติไม
ชอบดวยกฎหมายหรือขอกําหนดของทางการที่เกี่ยวของ
9. พิจารณาสอบสวนขอเท็จจริงตามขอรองเรียนของพนักงานและลูกคาของธนาคาร
10. พิจารณาผลการตรวจสอบและการสั่งการของธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลั กทรัพ ยและตลาดหลั กทรั พย ตลาดหลั กทรัพ ยแ ห งประเทศไทย และหน ว ยงานอื่น ที่เ กี่ย วข อ ง และ
พิจารณาความเหมาะสมของมาตรการและการดําเนินการแกไขของฝายจัดการ
11. ปฏิบัติภารกิจอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
12. ปฏิบัติตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการทบทวนขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ในเดือนกุมภาพันธ 2552

9.2.5

คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 มีมติใหเพิ่มขอบเขต และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทน โดยเพิ่ ม การกํ า กั บ ดู แ ลในเรื่ อ งบรรษั ทภิ บ าลของธนาคาร เนื่ อ งจาก
คณะกรรมการธนาคารไดใหความสําคัญในเรื่องดังกลาวมาโดยตลอด และเปลี่ยนชื่อเปน คณะกรรมการสรรหา กําหนด
คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อใหสอดคลองกับขอบเขตและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

สวนที่ 2 หนา 88

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประกอบดวยกรรมการ
ธนาคารที่ไมไดเปนผูบริหาร ดังตอไปนี้
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
หมายเหตุ
1. ดร.ชวนชัย อัชนันท
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
2. นายฟลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส
กรรมการ
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
(Mr. Philippe G.J.E.O. Damas)
3. นางเสาวนีย กมลบุตร
กรรมการ
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
4. นายคริสโตเฟอร จอหน คิง
กรรมการ
กรรมการอิสระ
(Mr. Christopher John King)
โดยมีนายธวัชชัย เตชะวัฒนวรรณา ทําหนาที่เลขานุการ
โดยปกติคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีการประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามที่จําเปน
โดยคําสั่งของประธานคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล


ดานสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
1. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการของธนาคาร และผูบริหารระดับสูง เพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
2. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการของธนาคาร ผูบริหารระดับสูง
และกรรมการในกิจการที่ธนาคารถือหุนตั้งแตรอยละ 50 เพื่อเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร
3. กําหนดนโยบายการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่น รวมถึงจํานวนคาตอบแทนและผลประโยชน
อื ่น ที่ ใ ห แ ก ก รรมการและผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง โดยต อ งมี ห ลั ก เกณฑ ที่ ชั ด เจน โปร ง ใส เพื่ อ เสนอต อ
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
4. ดูแลใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงของธนาคารไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และความ
รับผิดชอบที่มีตอธนาคาร
5. กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผูบริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทน
ประจําป โดยคํานึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวของ รวมถึงใหความสําคัญกับการเพิ่ม
มูลคาของสวนของผูถือหุนในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลดวย
6. กําหนดแผนสืบทอดตําแหนงของผูบริหารระดับสูง (Succession Plan)



ดานบรรษัทภิบาล
1. ชวยคณะกรรมการธนาคารในการกํากับดูแลใหการดําเนินกิจการของธนาคาร และการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่ธนาคารจัดตั้งขึ้น ผูบริหาร รวมถึงพนักงาน เปนไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกําหนด ติดตาม และสื่อสารแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีของธนาคารใหผูที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกธนาคารไดรับทราบ
2. กําหนดหลักเกณฑขอพึงปฏิบัติที่สําคัญของธนาคาร ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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3. พิ จ ารณาทบทวนนโยบาย หลั ก การ และแนวทางปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข อ งอย า งสม่ํ า เสมอ รวมถึ ง การ
เสนอแนะขอกําหนดที่เกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
4. ติดตามแนวทางการปฏิบัติของหนวยราชการและที่เปนสากลเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนํามา
ทบทวนและใชปฏิบัติอยางเหมาะสมกับธนาคาร
5. กํากับดูแลใหหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติใหมีความตอเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ
ของธนาคาร
6. รายงานตอคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร พรอมความเห็นในแนว
ปฏิบัติและขอเสนอแนะเพื่อแกไข ปรับปรุงในประเด็นตาง ๆ ตามความเหมาะสม
9.2.6

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ-นามสกุล
นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล
(Mr. Willem Frederik Nagel)
ดร.ชวนชัย อัชนันท
ดร.นิพนธ
พัวพงศกร
นายอมร
อัศวานันท
นายบุญทักษ หวังเจริญ

ตําแหนง
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
กรรมการที่เปนผูบริหาร

โดยมีนายบัณฑูร โตะทอง ทําหนาที่เปนเลขานุการ
โดยปกติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามที่จําเปนโดยคําสั่งของประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. อนุมัติกลยุทธการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร
2. อนุมัตินโยบาย กรอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวของกับโครงสราง
การบริหารความเสี่ยง (risk governance matters) ซึ่งทางการกําหนดใหตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร
3. ใหความเห็นตอคณะกรรมการธนาคารในการอนุมัติระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดโดยรวม (risk appetite) และ
การกระจุกตัวของความเสี่ยง (risk concentration)
4. อนุมัติการจัดสรรวงเงินดานความเสี่ยงตามที่กําหนดไวในนโยบายและกรอบการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
5. ทบทวนและกํากับดูแลความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร รวมทั้งการเตรียมความพรอม
ของธนาคารในการปฏิบัติการตามแนวทางของโครงการ Basel II
6. อนุมัติการแตงตั้ง การทบทวนโครงสรางและองคประกอบของกรรมการ และภาระหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงคณะตาง ๆ ในระดับของฝายจัดการ
7. รายงานผลการบริหาร ประเด็นและมาตรการที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง ใหแกคณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการตรวจสอบ อยางเหมาะสม
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คณะกรรมการตางๆ และคณะทํางานอื่น


ดานนโยบาย ประกอบดวยคณะกรรมการคณะหลัก 5 คณะ ไดแก
1. คณะประธานเจาหนาที่บริหาร
มีภาระหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงานใหบรรลุตามวิสัยทัศน เปาหมาย และกลยุทธของธนาคาร พัฒนา
กลยุทธทางธุรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจําป กํากับดูแล บริหารจัดการ ผลักดัน และติดตามการ
ปฏิบัติงาน และผลการดําเนินงานของสายงานตาง ๆ ใหเปนไปตามเปาหมาย รวมทั้ง สั่งการ และกํากับ
ดูแลการกอบกูสถานการณ ตลอดจนแกไขปญหาในภาวะการณที่มีเหตุฉุกเฉิน หรือมีความเสียหายเกิด
ขึ้นกับธนาคาร ซึ่งรวมถึงภาวะวิกฤติสภาพคลอง เพื่อใหธนาคารสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง
และกลับสูภาวะปกติไดภายในเวลาที่กําหนด
2. คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน
มีภาระหนาที่ทบทวน และใหความเห็นชอบตอนโยบาย แนวปฏิบัติ มาตรฐาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และระดับความเสี่ยงที่ธนาคารสามารถยอมรับได (Risk Tolerance Level) ที่เกี่ยวของกับการบริหาร
ความเสี่ยงดานสภาพคลองและตลาดเงิน ทั้งที่เกี่ยวกับบัญชีเพื่อการคาและบัญชีเพื่อการธนาคาร ทั้งนี้
โดยอยูภายในกรอบที่กําหนดโดยคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งทบทวน และติดตามดูแลใหการบริหาร
สินทรัพยและหนี้สินของธนาคารเปนไปอยางเหมาะสมสอดคลองกับกฎขอบังคับของทางการที่เกี่ยวของ
3. คณะกรรมการนโยบายสินเชื่อ
มีภาระหนาที่ทบทวน และใหความเห็นชอบตอนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อ มาตรฐานและ
เกณฑการพิจารณาสินเชื่อ รวมทั้งเกณฑการควบคุมความเสี่ยงดานสินเชื่อที่มิใชตอธุรกรรม ทบทวน
โครงสรางความเสี่ยงดานสินเชื่อของทั้งองคกร ระดับความเสี่ยงดานสินเชื่อที่ยอมรับได ตลอดจนกําหนด
แนวทางในการควบคุมและบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อ ทั้งในภาวะการณปจจุบัน และที่อาจเกิดขึ้นจาก
การนําเสนอผลิตภัณฑใหม
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
มีภาระหนาที่ทบทวน และใหความเห็นชอบตอนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ มาตรฐาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระดับความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่ธนาคารสามารถยอมรับได (Risk Tolerance
Level) รวมทั้งดูแล และทบทวนภาพรวมของความเสี่ยงดานปฏิบัติการของธนาคาร และประเด็นความ
เสี่ยงดานปฏิบัติการอื่น ๆ ตลอดจนกําหนดทิศทาง และใหแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
5. คณะกรรมการ Basel II Steering Committee
มีภาระหนาที่กํากับดูแลให การดําเนินโครงการ Basel II มีความสอดคลองกับทิศทางธุรกิจ และกลยุทธ
ของธนาคาร รวมทั้งติดตามทิศทางการดําเนินธุรกิจของธนาคาร และความเปลี่ยนแปลงในความตองการ
ที่สงผลกระทบตอโครงการ Basel II
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ดานสินเชื่อ ประกอบดวย คณะหลัก 10 คณะ ไดแก
1. คณะพิจารณาสินเชื่อ
มีภาระหนาที่พิจารณาสินเชื่อลูกคาของสายงานสินเชื่อธุรกิจและสายงานสินเชื่อรายยอยตามอํานาจอนุมัติ
รวมทั้งกลั่นกรองเรื่องที่อยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการสินเชื่อ
2. คณะพิจารณาสินเชื่อเพื่อธุรกิจ และคณะพิจารณาสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายยอย
มีภาระหนาที่พิจารณาสินเชื่อของลูกคาสายงานสินเชื่อธุรกิจและสายงานสินเชื่อรายยอยตามอํานาจอนุมัติ
3. คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติผลการประเมินราคา รวม 4 คณะ
มีภาระหนาที่อนุมัติรายชื่อผูประเมินราคาอิสระภายนอก กําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการ
ประเมินราคาตามความเหมาะสม และอนุมัติผลการประเมินราคาหรือผลการตีราคาทั้งที่ประเมินโดยผู
ประเมินราคาอิสระภายนอกและผูประเมินราคาภายใน สําหรับทุกมูลคาทรัพยสิน
4. คณะพัฒนาสินทรัพยธุรกิจ
มีภาระหนาที่ทบทวนดูแล และพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวของกับสินเชื่อดอยคุณภาพและสินทรัพยรอการขาย
ตามอํ า นาจอนุ มั ติ รวมทั้ ง กลั่ น กรองเรื่ อ งที่ อ ยู ใ นอํ า นาจอนุ มั ติ ข องคณะกรรมการธนาคาร และ
คณะกรรมการสินเชื่อ
5. คณะพัฒนาสินทรัพยรายยอย
มีภาระหนาที่ทบทวนดูแล และพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวของกับสินเชื่อดอยคุณภาพของสายงานสินเชื่อรายยอย
6. คณะทํางานพิจารณาราคาซื้อทรัพยสิน
มีภาระหนาที่อนุมัติราคาเขาประมูลซื้อทรัพยหลักประกันจากกรมบังคับคดีตามหลักเกณฑที่ธนาคารกําหนด

ทั้งนี้ คณะตาง ๆ และเจาหนาที่มีอํานาจอนุมัติการใหสินเชื่อและการพัฒนาสินทรัพยตามวงเงินสินเชื่อ
ประเภทธุรกิจ ประเภทหลักประกัน ภายใตขอบเขตอํานาจอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร


ดานผลิตภัณฑ ประกอบดวยคณะกรรมการ 1 คณะ ไดแก
คณะกรรมการการออกผลิตภัณฑและบริการใหม
มีภาระหนาที่อนุมัติขอกําหนด เงื่อนไขผลิตภัณฑ/บริการของธนาคารที่จะเสนอขายตอลูกคา รวมทั้งปรับ
หรือยกเลิกผลิตภัณฑ/บริการที่เสนอขายอยูเดิม ทั้งนี้ เพื่อใหผลิตภัณฑ/บริการของธนาคารมีความเหมาะสม
ตามสภาวการณ



ดานเทคโนโลยี ประกอบดวยคณะกรรมการหลัก 1 คณะ ไดแก
คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบงาน
มีภาระหนาที่กําหนดนโยบายและแผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบงานของธนาคาร ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว ติดตามความคืบหนาและทบทวนแผนงานของโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบงานตาง ๆ
ของธนาคาร
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ดานทรัพยากรบุคคล ประกอบดวยคณะกรรมการหลัก 1 คณะ ไดแก
คณะกรรมการพนักงาน
มีภาระหนาที่เสนอหลักการ นโยบาย กลยุทธ แผนอัตรากําลัง และระเบียบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
รวมถึงการจายผลตอบแทนประจําปของพนักงาน การกําหนดโครงสรางเงินเดือน ผลตอบแทน สวัสดิการ
ของพนักงาน ทบทวนแผนอัตรากําลัง แผนสับเปลี่ยนหมุนเวียนพนักงาน แผนฝกอบรม และแนวทางในการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) อนุมัติการจาง บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย สับเปลี่ยนตําแหนง
ของพนักงาน โดยอยูภายในขอบเขตที่ไดรับมอบหมาย



9.3

ดานความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
มีภาระหนาที่จัดทําโครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม รวมทั้งการกําหนดระเบียบดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานใหเปนไปตามกฎกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคารจะกําหนดวันประชุมลวงหนาทั้งปเพื่อใหกรรมการสามารถจัดเวลาเขารวมประชุมไดทุก
ครั้ง นอกจากนี้ อาจจัดใหมีการประชุมวาระพิเศษขึ้นตามความจําเปนโดยความเห็นชอบของประธานกรรมการธนาคาร
วาระการประชุมกําหนดโดยประธานเจาหนาที่บริหาร และอนุมัติโดยประธานกรรมการธนาคารโดยแบงเปนหมวดหมู
ชัดเจน และเลขานุการคณะกรรมการจะสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมใหแก
กรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนการประชุม เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวน เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษา
ขอมูลอยางเพียงพอ ทั้งนี้ กรรมการแตละทานสามารถนําเสนอวาระอื่น ๆ ตอที่ประชุมไดตามที่เห็นควร
ในการประชุมแตละครั้ง กรรมการจะใชเวลาในการพิจารณาและแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่และอิสระเพื่อ
ประโยชนสูงสุดตอธนาคาร ประธานกรรมการธนาคารเปนผูประมวลขอคิดเห็นและสรุปผลการพิจารณาของที่ประชุม โดย
มีเลขานุการคณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานการประชุมเพื่อใหที่ประชุมรับรอง รวมทั้งจัดเก็บรายงาน
การประชุมที่ผานการรับรองแลวเพื่อใชในการอางอิง และพรอมใหผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
นอกจากนี้ กรรมการที่มีความเกี่ยวของกับวาระที่นําเสนอในที่ประชุม จะไมเขารวมในการพิจารณาวาระนั้น ๆ และ
คณะกรรมการมีโอกาสประชุมโดยไมมีกรรมการที่เปนผูบริหารรวมอยูในที่ประชุม เพื่อหารือและพิจารณาการดําเนินงาน
ของธนาคาร และฝายจัดการ
ในป 2551 คณะกรรมการธนาคารมีการประชุมรวม 16 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเขาประชุมของคณะกรรมการ
ธนาคาร และคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ ดังนี้
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

จํานวนครั้งของการเขาประชุมของกรรมการธนาคาร ในแตละคณะ ในป 2551
(หนวย: ครั้ง)
ชื่อ-นามสกุล
จํานวนการประชุมในป 2551
1. นายสมใจนึก เองตระกูล (*)
(ถึง 31 มกราคม 2551)
2. ดร.สถิตย ลิ่มพงศพันธุ
(ตั้งแต 15 มกราคม 2551)
3. นายจุลกร สิงหโกวินท (*)
(ถึง 25 เมษายน 2551)
4. พลเอก อนุพงษ เผาจินดา
5. นายบดี จุณณานนท (*)
(ถึง 31 มีนาคม 2551)
6. นายคัมภีร แกวเจริญ (*)
(ถึง 18 มกราคม 2551)
7. นางจันทรา บูรณฤกษ (*)
(ถึง 3 มีนาคม 2551)
8. นายวิจิตร สุพินิจ
(ตั้งแต 28 มกราคม 2551)
9. นายฟลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
(Mr.Philippe G.J.E.O. Damas)
10. นางเสาวนีย กมลบุตร
(ตั้งแต 25 เมษายน 2551)
11. ดร.ชวนชัย อัชนันท
(ตั้งแต 18 เมษายน 2551)
12. นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล
(Mr. Willem Frederik Nagel)
13. ดร.นิพนธ พัวพงศกร
(ตั้งแต 28 มกราคม 2551)
14. นายวอน นิเจล ริกเตอร
(Mr. Vaughn Nigel Richtor)
15. นายอมร อัศวานันท
16. นายคริสโตเฟอร จอหน คิง
(Mr. Christopher John King)
17. ดร.สุภัค ศิวะรักษ (*)
(ถึง 14 กรกฎาคม 2551)
18. นายบุญทักษ หวังเจริญ
(ตั้งแต 14 กรกฎาคม 2551)

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหา กําหนด
บริหาร
ธนาคาร
บริหาร
สินเชื่อ
ตรวจสอบ คาตอบแทน และ ความเสี่ยง
บรรษัทภิบาล
16
25
13
12
18
9
2/2
15/15

2/5
(ถึง 28 ก.พ.
2551)

5/5

11/11

2/2
(ถึง 28 ก.พ.
2551)

6/16
4/4

3/3

-/1

-/1

3/3

3/3

15/15

11/11

14/16

20/25

11/11

12/13

17/17
13/13

9/10

12/12
7/16

-/1

13/13
6/25

6/13

14/15

6/6
8/9

10/11

7/7

8/16
15/16

24/25

13/13

15/16

11/12

17/18

9/9
2/3
(ถึง 14 พ.ค.
2551)

8/8

14/16

1/2

3/5

8/8

9/9

7/11

3/4

* ปจจุบันไมไดดํารงตําแหนงคณะกรรมการธนาคาร
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ
(1) นายฟลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส เปนกรรมการที่มิไดมีถิ่นพํานักในประเทศไทย
- ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2551, 14/2551, 24/2551 และคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล ครั้งที่ 6/2551, 9/2551, 12/2551 และ 14/2551 นาย ฟลลิป จี.เจ.อี.โอ.ดามัส รวมอยูในการประชุมผานระบบ
teleconferencing / videoconferencing
(2) นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล เปนกรรมการที่มิไดมีถิ่นพํานักในประเทศไทย
- ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2551, 8/2551, 13/2551, 14/2551 และ 15/2551 และคณะกรรมการสินเชื่อ
ครั้งที่ 1/2551, 6/2551, 7/2551, 9/2551, 11/2551 และ 13/2551 นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล รวมอยูในการประชุมผาน
ระบบ teleconferencing / videoconferencing
(3) ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล ครั้งที่ 7/2551 และ 9/2551 นายคริสโตเฟอร
จอหน คิง รวมอยูในการประชุมผานระบบ teleconferencing

9.4

การสรรหากรรมการและผูบริหาร

9.4.1

วิธีการสรรหากรรมการ

ธนาคารกําหนดกระบวนการแตงตั้งกรรมการธนาคารอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคณะกรรมการสรรหา กําหนด
คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหนาที่พิจารณาสรรหาและกลั่นกรองผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอตอคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อพิจารณา กอนนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการธนาคารตอไป ทั้งนี้ ผูที่ไดรับ
การเสนอชื่อ นอกจากจะมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของธนาคารและทางการ รวมทั้งมีคุณสมบัติสวนตนที่เหมาะสมแลว
จะตองเปนผูที่มีทักษะ ความรู ความสามารถ และประสบการณในการดําเนินธุรกิจ มีความเปนผูนํา พรอมดวยวิสัยทัศน
และความคิดเชิงกลยุทธที่จะสามารถนําธนาคารไปสูการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนสามารถอุทิศเวลาเพื่อประโยชน
สูงสุดของธนาคาร
ในกรณีตําแหนงกรรมการธนาคารวางลงกอนครบวาระ คณะกรรมการธนาคารจะเปนผูแตงตั้งกรรมการที่จะมา
ดํารงตําแหนงแทนโดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล และใหอยูใน
ตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
9.4.2

วิธีการสรรหาผูบริหารระดับสูง

ในการแต ง ตั้ ง ผู บริ ห ารระดั บ สู ง ตั้ ง แต ร ะดั บ เจ า หน า ที่ บริ ห ารสายงานขึ้ น ไป คณะกรรมการสรรหา กํ า หนด
คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะมีหนาที่สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งภายนอกและภายใน
ธนาคารที่จะดํารงตําแหนง และนําเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง โดยกระบวนการเปนไปตาม
ขอกําหนดและขอบังคับของธนาคาร
สําหรับการแตงตั้งผูบริหารระดับเจาหนาที่บริหารฝายงานลงมา ฝายจัดการจะเปนผูพิจารณาสรรหาและแตงตั้ง
บุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงตามความเหมาะสม
ในกรณี ที่ บ างตํ า แหน ง ได มี ก ารกํ า หนดวาระการดํ า รงตํ า แหน ง ไว ชั ด เจน คณะกรรมการสรรหา กํ า หนด
คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะดําเนินการสรรหาเปนการลวงหนาอยางนอย 6 เดือนกอนครบวาระ
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9.5

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

ธนาคารมีนโยบายกําหนดคาตอบแทนของกรรมการใหอยูในระดับที่เหมาะสมและสอดคลองกับภาระหนาที่และ
ความรับผิดชอบในการบริหารธนาคารใหบรรลุเปาหมาย ถูกตองตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ตลอดจนเปนไปตามความ
คาดหวังของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ รวมทั้งอยูในระดับที่เทียบเคียงไดกับธนาคารพาณิชยอื่น ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคาร
จะกําหนดคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการชุดยอย หากมีการแตงตั้งเพิ่มเติม โดยคาตอบแทนที่กําหนดเพิ่มเติมดังกลาวจะ
รวมอยูภายในจํานวนเงินที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
นโยบายคาตอบแทนกรรมการกําหนดไวอยางอยางชัดเจนและโปรงใส โดยมีคณะกรรมการสรรหา กําหนด
คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล ทําหนาที่พิจารณาทบทวนคาตอบแทนกรรมการ เสนอตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อ
พิจารณาและขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนเปนประจําทุกป โดยไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ดังนี้
1. คาตอบแทนรายเดือน ประกอบดวย
1. เงินประจําตําแหนง
- กรรมการที่ดํารงตําแหนงจะไดรับเงินประจําตําแหนงเพียงตําแหนงเดียว
(Retaining Fee)
2. คาตอบแทนกรรมการ - กรรมการจะไดรับคาตอบแทนกรรมการสําหรับทุกคณะที่ดํารงตําแหนง
(Committee Fee)
2. คาเบี้ยประชุมตอครั้ง
(Attendance Fee)
9.5.1

- กรรมการจะไดรับคาเบี้ยประชุมทุกครั้งที่เขารวมประชุม

คาตอบแทนกรรมการที่เปนตัวเงิน ประกอบดวย
1. เงินประจําตําแหนง (Retaining Fee)
ประธาน

-

คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสินเชื่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ -

คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสินเชื่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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1,800,000
1,440,000
696,000
696,000
446,400

บาทตอป
บาทตอป
บาทตอป
บาทตอป
บาทตอป

696,000 บาทตอป
384,000
422,400
374,400
374,400
331,200

บาทตอป
บาทตอป
บาทตอป
บาทตอป
บาทตอป

374,400 บาทตอป
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

2. คาตอบแทนกรรมการ (Committee Fee)
ประธาน

-

คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสินเชื่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ -

คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสินเชื่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1,800,000
1,440,000
696,000
696,000
446,400

บาทตอป
บาทตอป
บาทตอป
บาทตอป
บาทตอป

696,000 บาทตอป
384,000
422,400
374,400
374,400
331,200

บาทตอป
บาทตอป
บาทตอป
บาทตอป
บาทตอป

374,400 บาทตอป

3. คาเบี้ยประชุม (Attendance Fee)
ประธาน

-

คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสินเชื่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ -

คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสินเชื่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

40,000
40,000
32,400
32,400
30,400

บาทตอครั้ง
บาทตอครั้ง
บาทตอครั้ง
บาทตอครั้ง
บาทตอครั้ง

32,400 บาทตอครั้ง
30,000
31,200
24,600
24,600
23,200

บาทตอครั้ง
บาทตอครั้ง
บาทตอครั้ง
บาทตอครั้ง
บาทตอครั้ง

24,600 บาทตอครั้ง

ในป 2551 กรรมการรวม 18 คน ได รั บ ค า ตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร และในฐานะกรรมการใน
คณะกรรมการชุดยอยอื่น ๆ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 24,308,200 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

สวนที่ 2 หนา 97

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

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

รายชื่อกรรมการ
นายสมใจนึก เองตระกูล *
(ถึง 31 มกราคม 2551)
ดร.สถิตย ลิ่มพงศพันธุ
(ตั้งแต 15 มกราคม 2551)
นายจุลกร สิงหโกวินท *
(ถึง 25 เมษายน 2551)
พลเอก อนุพงษ เผาจินดา
นายบดี จุณณานนท *
(ถึง 31 มีนาคม 2551)
นายคัมภีร แกวเจริญ *
(ถึง 18 มกราคม 2551)
นางจันทรา บูรณฤกษ *
(ถึง 3 มีนาคม 2551)
นายวิจิตร สุพินิจ
(ตั้งแต 28 มกราคม 2551)
นายฟลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
(Mr. Philippe G.J.E.O.Damas)
นางเสาวนีย กมลบุตร
(ตั้งแต 25 เมษายน 2551)
ดร.ชวนชัย อัชนันท
(ตั้งแต 18 เมษายน 2551)
นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล
(Mr. Willem Frederik Nagel)
ดร.นิพนธ พัวพงศกร
(ตั้งแต 28 มกราคม 2551)
นายวอน นิเจล ริกเตอร
(Mr. Vaughn Nigel Richtor)
นายอมร อัศวานันท

16. นายคริสโตเฟอร จอหน คิง
(Mr. Christopher John King)
17. ดร.สุภัค ศิวะรักษ *
(ถึง 14 กรกฎาคม 2551)
18. นายบุญทักษ หวังเจริญ
(ตั้งแต 14 กรกฎาคม 2551)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

รายละเอียด
ไดรับคาตอบแทนประธานกรรมการ จํานวนเงิน 380,000 บาท
ไดรับคาตอบแทนกรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และกําหนด
คาตอบแทน และประธานกรรมการ จํานวนเงิน 4,041,600 บาท
ไดรับคาตอบแทนกรรมการธนาคาร และประธานกรรมการบริหาร
จํานวนเงิน 1,678,000 บาท
ไดรับคาตอบแทนกรรมการธนาคาร จํานวนเงิน 948,000 บาท
ไดรับคาตอบแทนกรรมการธนาคาร และประธานกรรมการตรวจสอบ
จํานวนเงิน 661,200 บาท
ไดรับคาตอบแทนกรรมการธนาคาร และกรรมการตรวจสอบ จํานวนเงิน 95,200 บาท
ไดรับคาตอบแทนกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวนเงิน 525,200 บาท
ไดรับคาตอบแทนกรรมการธนาคาร กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการตรวจสอบ
จํานวนเงิน 2,300,200 บาท
ไมไดรับคาตอบแทนตามเกณฑของ ING Bank N.V.
ไดรับคาตอบแทนกรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร ประธานกรรมการสินเชื่อ และ
กรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล จํานวน 3,052,800 บาท
ไดรับคาตอบแทนกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน 2,056,800 บาท
ไมไดรับคาตอบแทนตามเกณฑของ ING Bank N.V.
ไดรับคาตอบแทนกรรมการธนาคาร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
จํานวน 2,198,200 บาท
ไมไดรับคาตอบแทนตามเกณฑของ ING Bank N.V.
ไดรับคาตอบแทนกรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร กรรมการสินเชื่อ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน 3,592,800 บาท
ไดรับคาตอบแทนกรรมการธนาคาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กําหนด
คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยงจํานวน 2,778,200 บาท
ไมไดรับคาตอบแทนตามเกณฑของธนาคาร
ไมไดรับคาตอบแทนตามเกณฑของธนาคาร

หมายเหตุ : * ปจจุบันไมไดดํารงตําแหนงคณะกรรมการธนาคาร
คาตอบแทนอื่น ๆ
ธนาคารไดจัดสิทธิประโยชนอื่นและสวัสดิการที่จําเปนใหแกกรรมการ ซึ่งมีคาใชจายรวมจํานวน 2,544,400 บาท
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9.5.2

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

คาตอบแทนผูบริหาร

ในรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ผูบริหารจํานวน 32 คนของธนาคารไดรับคาตอบแทนรวมเปน
จํานวนเงิน 144.08 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยเงินเดือน โบนัส และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทนอื่น ๆ
(ผูบริหาร หมายถึง ผูจัดการ ผูบริหารสี่รายแรกตอจากผูจัดการลงมา และผูบริหารรายที่สี่ทุกราย โดยไมรวมถึงผูจัดการฝายบัญชีหรือ
การเงินหากตําแหนงผูจัดการฝายไมไดอยูในระดับเดียวกันกับผูบริหารรายที่สี่)

นอกจากนี้ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2549 ธนาคารไดออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
ธนาคารทหารไทย (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ใหแกพนักงานภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงาน จํานวน
68,158,000 หนวย ในราคาเสนอขายหนวยละ 0 บาท โดยใบสําคัญแสดงสิทธินี้มีอายุ 5 ป นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1.051 หุน และราคาการใชสิทธิเทากับ 4.480 บาท
(ตามที่ไดมีการปรับสิทธิในป 2549) ซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญของธนาคารไดภายหลังจากที่
ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ป โดยใชสิทธิไดทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 31 ของเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม ในแตละ
ปตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยวันใชสิทธิครั้งแรก คือวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 และวันใชสิทธิครั้งสุดทายคือวันที่ 31
มกราคม 2554 โดยผูบริหารของธนาคารไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิคิดเปนรอยละ 0.26 ของจํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย

9.6

ผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ผูบริหารของธนาคาร ประกอบดวยผูบริหาร จํานวน 38 คน ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ-นามสกุล
นายบุญทักษ
หวังเจริญ
นายโดนัล โจเซฟ ค็อช
นายรามากริชนาน สุบรามาเนียน
นายบารท เอฟ.เอ็ม. เฮลเลแมนส
นายสยาม
ประสิทธิศิริกุล
ดร.ปติ
ตัณฑเกษม
ดร.จันทรเลขา
วิริยะวิทย

8.

นางสาวสายพิน

9. นายพีระ
10. นายเสถียร
11. นายสุรเกียรติ
12.
13.
14.
15.

นายวสันต
นายจรัล
นายโสภณ
ม.ล.อยุทธ

ตําแหนง

ประธานเจาหนาที่บริหาร
ประธานเจาหนาที่บริหารดานปฏิบัติการ
ประธานเจาหนาที่บริหารลูกคารายยอย
ประธานเจาหนาที่บริหารดานบริหารความเสี่ยง
ประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจขนาดใหญ
รักษาการแทนประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน และ
รองกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานการเงิน
กิตติพรพิมล
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานเทคโนโลยี และ
ควบคุมดูแลสายงานปฏิบัติการและบริการ
ชินวรรณบุตร
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานตรวจสอบ
ตันธนะสฤษดิ์
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานบริหารธุรกิจตลาดเงิน
วงศวาสิน
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานบริหารความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการและขอมูล และควบคุมดูแลสายงานบริหารสินทรัพย
จูไพจิตร **
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานธุรกิจสาขาภูมิภาค
มงคลจันทร ** ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานบริการสวนกลาง
กลวยไม ณ อยุธยา ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานธุรกิจสาขากรุงเทพฯ
ไชยันต
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานบรรษัทภิบาล
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ชื่อ-นามสกุล
นายลือชา
ศุกรเสพย
นางสาวอุทุมพร คุณากร
ดร.เอกพล
ณ สงขลา
นายศิริพงษ
สมบัติศิริ ***
นายสมศักดิ์
วรวิจักษณ
นายมารติน อเลน เชอรล
นางสาวอรนุช
ตันติเมธ
ดร.สุทธาภา
อมรวิวัฒน
นายปพนธ
มังคละธนะกุล

25. นางวัลลภา
26. นายวิกรานต
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

นายธวัชชัย
นางกาญจนา
นายศีลวัต
นายประดิษฐ
นายวิชิต
ม.ล.ศิริวรรณ
นางสาวนิศา
นางสาวศุภมาศ
นางวรลักษณ
นายคามรัน
นายชาญพิชัย
นางรวมพร

ตําแหนง
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานบริหารชองทางการบริการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานสินเชื่อธุรกิจ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานกลยุทธองคกร
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานวาณิชธนกิจ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานกฎหมาย
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานสินเชื่อรายยอย
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานบริหารความเสี่ยงดานตลาด
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานวิเคราะหความเสี่ยงและวิจัย
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานการตลาดและผลิตภัณฑ
ธุรกิจเอสเอ็มอี
โปษยานนท
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานบริหารความสัมพันธธุรกิจ
เอสเอ็มอี
ปวโรจนกิจ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานบริหารความสัมพันธธุรกิจ
ขนาดใหญ
เตชะวัฒนวรรณา ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล
โรจวทัญู
ผูชวยกรรมการผูจ ัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานสงเสริมการตลาดลูกคารายยอย
สันติวิสัฎฐ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานธุรกรรมการเงิน
เลี่ยวศิริกุล
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารธุรกิจสาขา
จันทะแจง *
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สํานักกรรมการผูจัดการใหญ
เกษมสันต
ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารสายงานกํากับการปฏิบัติงาน
เลาหสมบูรณ
ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารฝายงบการเงิน
วรนันตกุล
ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารฝายการบัญชีทั่วไป
โชคชัยธรรม
ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารฝายบัญชีบริหาร
ราฟ
ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารพัฒนาระบบวัดผลการดําเนินงาน
ชินสําราญ
ผูอํานวยการ เจาหนาที่บริหารฝายสนับสนุนระบบขอมูลการเงิน
นันทวงศ
ผูอํานวยการ เจาหนาที่บริหารฝายบริหารงบประมาณ

หมายเหตุ: ผูบริหาร หมายถึง ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกนับตอจากผูจัดการลงมา ผูซึ่งดํารงตําแหนง
เทียบเทากับผูดํารงตําแหนงระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และใหหมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงาน
บัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา
* ธนาคารสงไปปฏิบตั ิหนาที่ที่ บริษัท บริหารสินทรัพยพญาไท จํากัด ในตําแหนง กรรมการผูจัดการ
** เกษียณอายุ 31 ธันวาคม 2551
*** ลาออก วันที่ 1 มกราคม 2552

ผูบริหารระดับสูงของธนาคารยื่นใบลาออกจากตําแหนง ประกอบดวย
1. ดร.สุภัค ศิวะรักษ กรรมการผูจ ัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร การลาออกมีผลวันที่ 14 กรกฎาคม 2551
2. นายไกรทิพย ไกรฤกษ ประธานเจาหนาที่บริหารดานปฏิบัติการ การลาออกมีผลวันที่ 30 มิถุนายน 2551
3. นายธเนศ ภูตระกูล ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน การลาออกมีผลวันที่ 30 มิถุนายน 2551
4. นางสาวกมลวรรณ ศีลาภิรัติ ผูช วยกรรมการผูจ ัดการใหญ สายงานบริหารเงิน การลาออกมีผลวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551
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9.7

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

การดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม จริยธรรม ความรอบคอบในการบริหารงาน ความสามารถในการดูแลและบริหาร
กิจการ เปนองคประกอบที่สําคัญในการสงเสริมใหเกิดธรรมาภิบาลในองคกร ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญในการยกระดับ
มาตรฐานการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส และความนาเชื่อถือ ซึ่งจะนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขัน การเพิ่มมูลคาในกิจการ ตลอดจนการเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพ มั่นคง และยั่งยืน
ธุรกิจสถาบันการเงินโดยเฉพาะอยางยิ่ง “ธนาคาร” มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศโดยรวม ธนาคารเปนธุรกิจที่เกี่ยวของโดยตรงกับประชาชนโดยทั่วไปในเรื่องของการรับฝากเงิน การให
สินเชื่อ และธุรกรรมดานการเงินอื่น ๆ การไดรับความไววางใจและความเชื่อถือจากสาธารณชนเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งที่จะ
ทําใหธุรกิจดํารงอยูได ดังนั้น ธนาคารจึงมีหนาที่และความรับผิดชอบตอประชาชนสูงกวาองคกรธุรกิจโดยทั่วไป
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนอยางยิ่ง และยึดมั่น
ถือปฏิบัติสืบเนื่องมาโดยตลอด ธนาคารเชื่อมั่นวาระบบและกระบวนการในการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงความโปรงใส
ในการดําเนินธุรกิจของธนาคารทั้งในสวนของคณะกรรมการ ผูบริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับ นั้น จะนําพาธนาคาร
ไปสูความสําเร็จภายใตความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การแขงขันที่รุนแรง และเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน ลูกคา ผู
ลงทุน และผูเกี่ยวของทุกฝาย นอกจากนี้ ธนาคารยังไดดูแลใหการปฏิบัติงานของธนาคารเปนไปอยางมีมาตรฐานในระดับ
สากล 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 และ
ผูที่เกี่ยวของทุกฝายตลอดเวลา
ในป 2551 ธนาคารยังคงมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีดวยความโปรงใสและเปนธรรม
รวมถึงการมีเจตนารมณอันแนวแนที่จะพัฒนาการกํากับดูแลกิจการของธนาคารใหดียิ่งขึ้น ซึ่งในปที่ผานมา ธนาคารไดมี
การดําเนินการสรุปไดดังนี้
1. คณะกรรมการธนาคารไดมีมติปรับคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปน คณะกรรมการสรรหา
กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อทําหนาที่ชวยคณะกรรมการธนาคารในการกํากับดูแลใหการดําเนินกิจการของ
ธนาคาร และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดตาง ๆ ผูบริหาร รวมถึงพนักงาน เปนไปตาม
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หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหดียิ่งขึ้น (ดูรายละเอียดในหัวขอ “ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล”)
2. คณะกรรมการธนาคารไดมีมติแตงตั้งเลขานุการบริษัท (Company Secretary) เพื่อปฏิบัติหนาที่และรับผิดชอบ
การดําเนินงานตามที่กฎหมายกํ าหนด รวมถึ งมีหน าที่ในการสนั บสนุนงานของคณะกรรมการในดานที่ เกี่ย วของกั บ
กฎระเบียบ กฎหมาย รวมถึงขอพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
3. คณะกรรมการธนาคารไดกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมและเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนากอนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผูถือหุนขึ้น ทั้งนี้ เพื่อ
เปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีสวนรวมในการเสนอเรื่องที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาธนาคาร รวมถึงเสนอแนะบุคคลที่มี
ความรู ความสามารถ และคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกมาดํารงตําแหนงกรรมการธนาคาร เพื่อปฏิบัติ
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพเปนประโยชนสูงสุดตอธนาคารและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
4. คณะกรรมการธนาคารมีมติใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร (Self-Assessment)
รวมถึงคณะกรรมการชุดยอย (Committee) เพื่อชวยใหคณะกรรมการไดมีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปญหาและอุปสรรค
ตาง ๆ ในระหวางปที่ผานมา
ทั้งนี้ เพื่อใหการปฏิบัติทางดานการกํากับดูแลกิจการของธนาคารสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สําหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ธนาคารจึงขอสรุปรายงานการปฏิบัติตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังตอไปนี้
9.7.1

สิทธิของผูถือหุน (Rights of Shareholders)

ธนาคารไดอํ านวยความสะดวกใหผู ถือ หุนทุ กรายได รับสิ ทธิ พื้น ฐานตา ง ๆ ได แก สิท ธิในการซื้ อ 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 โดย
อยางนอยที่สุดขั้นตอนตาง ๆ ตองสอดคลองกับขอกําหนดของทางการทั้งในเรื่องระยะเวลาและความครบถวนของขอมูลที่
สงใหแกผูถือหุนตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนมีเวลาศึกษาขอมูลไดอยางละเอียด นอกจากนี้ ธนาคารยัง
ไดอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนที่ไมสามารถมาเขารวมประชุมไดดวยตนเอง โดยธนาคารไดจัดใหมีกรรมการอิสระ
เพื่อใหผูถือหุนมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระดังกลาวเขารวมประชุมและปฏิบัติหนาที่แทนผูถือหุนโดยครบถวน
ธนาคารมี น โยบายจั ด ประชุ ม ผู ถื อ หุ น อย า งโปร ง ใส มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเป น ไปอย า งถู ก ต อ งครบถ ว นตาม
ขอกําหนดและกฎเกณฑทางการที่เกี่ยวของ วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไดมีการจัดสงใหผูถือหุน
ลวงหนาตามเวลาที่เหมาะสมโดยมีขอมูลเพียงพอสําหรับการพิจารณาและตัดสินใจของผูถือหุนในการพิจารณาลงมติในแต
ละวาระการประชุมโดยผูถือหุนสามารถใชสิทธิไดเต็มที่ และในวันประชุมธนาคารไดจัดใหมีขั้นตอนการลงทะเบียนเขา
รวมประชุมอยางเหมาะสม และจัดใหมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม
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ในป 2551 ธนาคารไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 เมื่อวันศุกรที่ 25 เมษายน 2551 ณ หอง
ออดิธอเรียม ชั้น 7 สํานักงานใหญ โดยมีผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมแทนจํานวน
1,300 ราย รวมจํานวนหุนที่ลงทะเบียน 32,216,750,713 หุน คิดเปนรอยละ 74.01 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
มีกรรมการธนาคารเขารวมประชุม 8 คน โดยแนวปฏิบัติในการจัดประชุมผูถือหุนของธนาคารไดเปนไปตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. แนวปฏิบัติกอนการประชุมผูถือหุน
ผูถือหุนของธนาคารทุกรายจะไดรับขอมูลรายละเอียดที่จําเปนและเพียงพอเกี่ยวกับวันประชุมและวาระการ
ประชุมเปนการลวงหนา โดยธนาคารไดมีการเผยแพรขอมูลรายละเอียดประกอบการประชุมผานเว็บไซตของธนาคาร
ลวงหนากอนวันประชุมเพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนาอยางเพียงพอกอน
ไดรับขอมูลในรูปแบบเอกสาร และมีการจัดสงเอกสารโดยธนาคารมอบหมายให บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของธนาคาร เปนผูดําเนินการจัดสงเอกสารหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนทุกราย
พรอมรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ประชุม และขอมูลประกอบการประชุมอยางครบถวน ในหนังสือเชิญประชุมมี
การนํ า เสนอถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค แ ละเหตุ ผ ล และความเห็ น ของคณะกรรมการในแต ล ะวาระ รวมทั้ ง รายละเอี ย ดข อ มู ล
ประกอบการพิจารณาในแตละวาระอยางครบถวนและเพียงพอตอการตัดสินใจลงคะแนนในวาระตาง ๆ โดยในแตละวาระ
มีการระบุรายละเอียดใหผูถือหุนทราบอยางชัดเจนวาเปนเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา หรือเพื่อทราบ นอกจากนี้ ในหนังสือเชิญ
ประชุมไดมีการแจงรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่จําเปนเพื่อใหผูถือหุนนํามาแสดงตนในวันประชุมผูถือหุน
นอกจากนี้ ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถมาเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ธนาคารไดเปดโอกาสใหผูถือหุน
สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ หรือบุคคลใด ๆ เขารวมประชุมแทนตนไดโดยใชหนังสือมอบฉันทะที่ธนาคารได
จัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม
2. แนวปฏิบัติในระหวางการประชุมผูถือหุน
ธนาคารไดดําเนินการจัดการประชุมผูถือหุนใหเปนไปอยางโปรงใส เปนธรรม และปฏิบัติตอผูถือหุนทุกราย
โดยเทาเทียมกัน ธนาคารไดจัดใหมีการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ โดยจัดเจาหนาที่ลงทะเบียน
แยกตามประเภทของผูเขารวมประชุม ไดแก มาประชุมดวยตนเอง หรือเปนผูรับมอบฉันทะ เพื่อใหการลงทะเบียนเปนไป
อยางรวดเร็วและถูกตอง พรอมจัดทําใบลงคะแนนในแตละวาระการประชุมใหแกผูเขารวมประชุมทุกราย รวมถึงธนาคาร
ไดอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนที่มาประชุมดวยการจัดรถรับ-สงผูถือหุน ณ จุดตาง ๆ ตลอดจนการจัดเตรียมพื้นที่จอด
รถอยางเพียงพอ
ในการดําเนินการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ประธานกรรมการธนาคารทําหนาที่เปนประธานในที่
ประชุม โดยมีประธานคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ เขารวมประชุม ประกอบดวย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทําหนาที่ชี้แจง
และตอบขอซักถามในประเด็นที่เกี่ยวของ และมีกรรมการผูจัดการใหญเขารวมประชุมดวย โดยกอนเริ่มเขาสูการประชุม
ตามวาระ ประธานในที่ประชุมไดชี้แจงรายละเอียดตาง ๆ ใหผูถือหุนทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตละ
วาระและวิธีการนับคะแนนใหผูถือหุนรับทราบอยางชัดเจน และเพื่อใหผูถือหุนไดรับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ธนาคารไดจัด
เจ าหน าที่ เ พื่อ ทํ าหน าที่ การแปลเป น ภาษาอั ง กฤษระหว างการประชุ ม เพื่ ออํ า นวยความสะดวกให แก ผู ถือ หุ นต า งชาติ
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นอกจากนี้ ธนาคารไมมีการลิดรอนสิทธิใด ๆ ของผูถือหุนในการศึกษาสารสนเทศของธนาคาร เชน ไมแจกเอกสารที่มี
ขอมูลสําคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผูถือหุนอยางกะทันหัน ไมเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมได
แจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา และไมจํากัดสิทธิในการเขาประชุมของผูถือหุนที่มาสาย เปนตน
ในระหวางการประชุม ประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยในวาระใดที่กรรมการผูเขารวม
ประชุมมีสวนไดเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของ โดยเฉพาะวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งตองออกตามวาระ
ประธานจะแจงใหผูถือหุนทราบ และกรรมการทานนั้นจะไมรวมประชุมและงดออกเสียงในวาระดังกลาว นอกจากนี้
ธนาคารยังสนับสนุนใหผูถือหุนใชสิทธิลงคะแนนเสียง ตลอดจนเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามคณะกรรมการในทุกวาระ
อยางเต็มที่ รวมทั้งใหความสําคัญกับขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นจากผูถือหุนโดยไดมีการชี้แจงขอซักถามที่สําคัญอยาง
ละเอียดชัดเจน และรับจะนําขอคิดเห็นที่เปนประโยชนไปพิจารณาดําเนินการตอไป สําหรับการลงคะแนนและการนับ
คะแนนเสียง ธนาคารไดดําเนินการเปนไปอยางเปดเผยและโปรงใส โดยการประชุมผูถือหุนในป 2551 ธนาคารไดเชิญที่
ปรึกษากฎหมาย บริษัทไวท แอนด เคส (ประเทศไทย) จํากัด ทําหนาที่เปนพยานในการตรวจนับคะแนนทุกครั้งในทุกวาระ
ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการไดบันทึกการประชุมผูถือหุนและการลงมติในแตละวาระอยางครบถวน รวมทั้ง
ไดระบุประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญอยางถูกตองครบถวน
3. แนวปฏิบัติภายหลังการประชุมผูถือหุน
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ธนาคารไดนํารายงานการประชุมผูถือหุนที่จะเสนอเพื่อ
รับรองในการประชุมผูถือหุนในครั้งตอไป สงใหหนวยงานทางการที่เกี่ยวของภายในระยะเวลาที่กําหนด และไดมีการ
เผยแพรในเว็บไซตของธนาคารเพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบดวย
ในป 2551 ที่ผานมา สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมกับสมาคมสงเสริมผู
ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไดประเมินคุณภาพการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป (Annual General Meeting:
AGM) ประจําป 2551 โดยผลการประเมินของธนาคารทหารไทย ไดรับผลคะแนนอยูในระดับ “ดีมาก”
9.7.2

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

ธนาคารมีเจตนารมณที่มุงมั่นดําเนินธุรกิจภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยไดใหความสําคัญตอผูถือหุน
ทุกรายเพื่อใหมั่นใจวาสิทธิของตนจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันทั้งผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย นักลงทุน
สถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ โดยทุกรายจะไดรับการปฏิบัติดวยความเปนธรรมและเทาเทียมกัน ซึ่งธนาคารไดมีการปฏิบัติ
ตอผูถือหุนอยางเสมอภาค ดังนี้
1. การใหสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน
ในการประชุมผูถือหุน ธนาคารไดใหสิทธิในการเขารวมประชุมแกผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ธนาคาร
เปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถมาเขารวมประชุมผูถือหุนไดดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทน
โดยธนาคารไดจัดใหมีกรรมการอิสระ ซึ่งไมมีสวนไดเสียในวาระการประชุมเปนบุคคลที่ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให
เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน หรือผูถือหุนจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นมาเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ดวยก็ไดเชนกัน
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2. การใหสิทธิในการลงคะแนนเสียง
ในการประชุมผูถือหุน ธนาคารไดใหสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมเปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยู
โดยหนึ่งหุนมีสิทธิเทากับหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนเปนไปอยางรวดเร็ว และการนับคะแนนเสียงเปนไปอยาง
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 โดยธนาคารเปดโอกาสใหผู
ถือหุนสามารถลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการไดทีละคน ซึ่งเปนการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่ผูถือหุนมีสิทธิ
ที่จะเลือกบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสมเขามาทําหนาที่กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชนของตนเอง ซึ่งทําใหเกิด
ความหลากหลายและเปนตัวแทนของผูถือ หุนอยางแทจริง นอกจากนี้ ธนาคารยังไดมีวาระการนําเสนอคาตอบแทน
กรรมการเพื่อใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปนประจําทุกปดวย
4. การดูแลความขัดแยงของผลประโยชน
ธนาคารไดใหความสําคัญเปนอยางมากในการดูแลความขัดแยงของผลประโยชนทั้งของธนาคารและบริษัทใน
เครือใหเปนไปอยางรอบคอบ โปรงใส และเปนธรรม รวมทั้งจัดใหมีการเปดเผยขอมูลรายการตาง ๆ อยางครบถว น
สมบูรณและทันเวลา ตลอดจนดูแลสงเสริมใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับใหความสําคัญและไมปฏิบัติ
ผิดกฎเกณฑของทางการที่เกี่ยวกับความขัดแยงของผลประโยชน
ในการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหวาง
กันนั้น ธนาคารไดกําหนดใหมีการดําเนินการใหสอดคลองกับกฎเกณฑทางการและมาตรฐานสากล โดยธนาคารเนนให
การทํารายการลักษณะดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑการดําเนินธุรกิจปกติของธนาคาร ซึ่งจะพิจารณารายการเหลานี้
เสมือนเปนการทํารายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก โดยผูมีสวนไดเสียในรายการใดจะไมเกี่ยวของในกระบวนการอนุมัติ
รายการดังกลาว และธนาคารจะมีการเปดเผยขอมูลเพื่อความโปรงใสตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารถือปฏิบัติอยางจริงจังในการที่จะมิใหธนาคารและ/หรือพนักงานนําขอมูลหรือความลับของลูกคาไปใช
ในการทําธุรกิจแขงขันกับลูกคาของธนาคาร และธนาคารไมสนับสนุนใหพนักงานกระทําการใดที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงของผลประโยชน รวมถึงการหาประโยชนจากอํานาจหนาที่ในทางมิชอบ
นอกจากนี้ ในเรื่องการดูแลการใชขอมูลภายใน ธนาคารไดกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของปฏิบัติตามกฎเกณฑที่ทางการกําหนดโดยครบถวนเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย และเปดเผยขอมูลการถือ
หลักทรัพย รวมถึงรับทราบถึงขอหาม และบทลงโทษในการใชขอมูลภายในธนาคารเพื่อแสวงหาผลประโยชนใหตนเอง
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หรือผูอื่น และการนําขอมูลไปเปดเผยตอสาธารณะชนกอนเวลาอันควร
5. การใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุน และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการ
ธนาคารไดตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการ
พิจารณาใหดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนากอนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผูถือหุน โดยธนาคารไดเผยแพรขอมูลบน
เว็บไซตของธนาคาร เพื่อใหผูถือหุนทราบถึงสิทธิและหลักเกณฑการพิจารณาของธนาคารอยางชัดเจน รวมถึงการกําหนด
ระยะเวลาใหผูถือหุนสามารถเสนอวาระประชุมและเสนอชื่อบุคคลไดเปนเวลา 1 เดือน และแจงขอมูลเผยแพรผานระบบ
ขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวย
9.7.3

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 ให ผู มี ส ว นได เ สี ย ทุ ก กลุ ม ต า งได รั บ สิ ท ธิ อ ย า งเต็ ม ที่ เป น ธรรม และเหมาะสม ธนาคารได ยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ
ดังตอไปนี้
1. ผูถือหุน
ธนาคารมีเปาหมายที่จะดําเนินธุรกิจใหมีผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้น และใหมีการเติบโตของผลตอบแทนที่
ตอเนื่องอันเปนการเพิ่มมูลคาของธนาคารแกผูถือหุนใหสูงขึ้น ทั้งในรูปการเพิ่มมูลคาหุนและการจายเงินปนผลที่จูงใจ
รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลตามมาตรฐาน และขอกําหนดของทางการอยางครบถวนโปรงใส
2. พนักงาน
ธนาคารมีความมุงมั่นที่จะใหการพัฒนาอบรมความรูความสามารถใหแกพนักงานในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยังไดเล็งเห็นถึงการสรางใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรมองคกร รวมถึงจัด
ใหพนักงานมีโอกาสกาวหนาในหนาที่การงานโดยไดรับผลตอบแทนที่ดีและเหมาะสมอันจะกอใหเกิดความรวมแรงรวม
ใจในการปฏิบัติงาน (รายละเอียด “การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของธนาคาร ในป 2551” ปรากฏอยูในหนา 119-121)
3. ลูกคา
ธนาคารมุงเนนการใหบริการโดยยึดลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer Centricity) เพื่อใหลูกคาของธนาคารไดรับ
บริการและผลิตภัณฑที่มีความหลากหลาย สามารถรองรับความตองการของลูกคาแตละรายไดเปนอยางดี ตลอดจนสราง
ความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา
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4. คูคาและเจาหนี้
ธนาคารไดปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงกันอยางเครงครัด โดยใหความสําคัญในการทําธุรกิจในระยะยาว
และยั่งยืนในลักษณะการเปนพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีตอกัน
5. ผูลงทุน
ธนาคารไดจัดใหมีการเปดเผยขอมูลที่ถูกตองครบถวน ตามเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอตอการตัดสินใจของผู
ลงทุน
6. หนวยงานราชการ
ธนาคารมุงมั่นดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือขอกําหนดของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของอยาง
เครงครัด
7. ความรับผิดชอบตอสังคม
ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility) และมีความตั้งใจ
ในการดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางจริงจัง โดยจะเขาไปมีสวนรวมสนับสนุนชวยเหลือในกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริม
คุณภาพของสังคมในดานต าง ๆ รวมทั้งมีการติดตามผลเพื่อปรั บปรุงให เหมาะสมต อไป ในป 2551 ธนาคารไดใหการ
สนับสนุนกิจกรรมดานสังคมและสิ่งแวดลอมหลายโครงการ อาทิ โครงการอบรมนักลงทุนรุนเยาวทั้งในสวนกลางและสวน
ภูมิภาค โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (NEC) โครงการประกวดวงโยธวาทิต โครงการมอบทุนการศึกษาบุตร
ขาราชการทหาร โครงการมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการถวายผาพระกฐินพระราชทาน โครงการธนาคารทหาร
ไทยรวมใจตานภัยหนาว เปนตน (รายละเอียด “กิจกรรมดานสังคมของธนาคารในป 2551” ปรากฏอยูในหนา 123 -126)
9.7.4

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 ตามที่ กฎหมายกําหนดแลว ธนาคารยัง ไดใ ห
ความสําคัญในเรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสารของธนาคารตอผูถือหุน นักลงทุน และสาธารณชน อยางรวดเร็ว โดยธนาคาร
ไดกําหนดใหฝายนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations Department) สังกัดสายงานบรรษัทภิบาล 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 2551 ที่ผานมา ธนาคารไดพบและใหขอมูลตอผูเกี่ยวของในโอกาสสําคัญตาง ๆ ดังนี้
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รูปแบบการเขาพบ
การเขาพบสัมภาษณตัวตอตัว (One-on-one Meeting)
การประชุมทางโทรศัพท (Teleconference Call)
การประชุมนักลงทุนและนักวิเคราะห (Investor and Analyst Conference)
รวม

จํานวนครั้ง
42
2
1
45

จํานวนบริษัท
43
5
56
104

จํานวนคน
54
5
76
135

นอกจากนี้ ธนาคารไดมีการเผยแพรขอมูลขาวสารของธนาคาร ผานชองทางตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
3. กระทรวงพาณิชย
4. หนังสือพิมพ / นิตยสาร
5. โทรทัศน
6. สื่ออิเล็กทรอนิกส ไดแก เว็บไซตธนาคารทหารไทย
7. การจัดประชุมและแถลงขาวประชาสัมพันธธนาคารทหารไทย (News Release)
8. การจัดสงหนังสือขาวแกผูถือหุนทางไปรษณีย
9. บริการใหสอบถามขอมูลทางอีเมล และบริการใหสอบถามขอมูลทางโทรศัพท
ผูสนใจสามารถติดตอหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ ไดที่
ฝายนักลงทุนสัมพันธ สายงานบรรษัทภิบาล
ชั้น 28 สํานักงานใหญ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท 0-2299-2519
โทรสาร 0-2273-7640
Email address : ir@tmbbank.com
Website: http://www.tmbbank.com
ติดตอ การบริการผูถือหุน
โทรศัพท 0-2299-1391 หรือ 0-2299-1406
โทรสาร 0-2299-2758
9.7.5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board)

คณะกรรมการธนาคารประกอบดวย กรรมการอิสระ กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และกรรมการที่เปนผูบริหาร ซึ่ง
เปนองคประกอบที่หลากหลายโดยมีสัดสวนที่เหมาะสมทั้งในดานความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็นและการถวงดุล
อํานาจการบริหารจัดการ รวมทั้งกรรมการของธนาคารเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ ทักษะและประสบการณ
จากสาขาวิชาชีพตาง ๆ ซึ่งกรรมการแตละทานไดนําความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณตาง ๆ มาใชในการประชุม
กรรมการ รวมทั้งไดใหความสําคัญและใหเวลาตอธุรกิจของธนาคารเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหเวลาแกการ
ประชุมคณะกรรมการธนาคารและกรรมการชุดตาง ๆ อยางเต็มที่ เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของธนาคารเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกธนาคาร
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คณะกรรมการธนาคารมีบทบาทที่สําคัญในการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของธนาคาร รวมทั้งการกําหนด
นโยบาย เปาหมายและทิศทางการดําเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจและการแขงขัน
โดยนโยบายตาง ๆ ที่กําหนดนั้นสามารถปฏิบัติไดจริงมีความคลองตัวและปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณภายใตธุรกิจ
การเงินที่มีความซับซอนและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รวมถึงมีแนวทางการวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน นอกจากนี้
คณะกรรมการยังทําหนาที่ติดตามใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดวยความโปรงใส รวมถึงการติดตามเพื่อใหมั่นใจวาการบริหารความเสี่ยงอยูในระดับที่เหมาะสม โดยมีระบบ
การตรวจสอบและควบคุมภายในที่ดี ซึ่งอยูภายใตกรอบของกฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ ของทางการ
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีบทบาทที่สําคัญในการสรรหา สงเสริม และเสริมสรางบุคลากรของธนาคารใหมีความรู
ความสามารถสูงพรอมดวยความมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และใหไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อรองรับการแขงขันใน
ตลาดการเงินและการขยายตัวของธนาคาร ทั้งนี้ เพื่อผลประโยชนสูงสุดของธนาคาร ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
โครงสรางคณะกรรมการธนาคาร
1. โครงสรางคณะกรรมการธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการของธนาคารมีจํานวน 12 คน ประกอบดวย
กรรมการที่เปนผูบริหาร
1 คน
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
7 คน
กรรมการอิสระ
4 คน
ธนาคารไดกําหนดโครงสรางของกรรมการธนาคาร พรอ มดวยขอบเขตหนาที่ ความรับผิ ดชอบที่ชั ด เจน
โปรงใส ไมทําใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่งมีอํานาจโดยไมมีขอจํากัด และเพื่อใหมีการถวงดุลอํานาจที่
เหมาะสม โครงสรางคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดตามที่ทางการ
กําหนดและมีคุณสมบัติครบถวนถูกตองตามกฎหมายหรือขอบังคับที่เกี่ยวของในปจจุบัน โดยธนาคารไดกําหนดนิยาม
คุณสมบัติกรรมการอิสระที่เขมงวดกวาที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด (รายละเอียด “นิยามกรรมการอิสระ” ปรากฏอยูในหนา
84-85) ทั้งนี้ กรรมการอิสระสามารถแสดงความเห็นไดโดยอิสระเปนกลางเพื่อกอประโยชนสูงสุดตอธนาคารและปองกันมิ
ใหเกิดความขัดแยงของผลประโยชน
เพื่อเปนการแบงเบาภาระการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการในการดําเนินงาน กลั่นกรองหรือพิจารณาศึกษา
เรื่องตาง ๆ ที่สําคัญตอธนาคารอยางรอบคอบ คณะกรรมการจึงมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย เพื่อทําหนาที่ชวยกํากับ
ดูแลการดําเนินงานของธนาคารในดานตาง ๆ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีความโปรงใส โดยคณะกรรมการชุดยอย
มีอํานาจในการตัดสินใจแทนคณะกรรมการ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละชุด
ที่ไดรับมอบหมาย คณะกรรมการชุดยอยของธนาคาร ประกอบดวย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสินเชื่อ และ
อื่น ๆ ตามความจําเปน
คณะกรรมการธนาคารไดพิจารณาคัดเลือกกรรมการแตละชุดโดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ทักษะ และประสบการณ
ที่เหมาะสมในแตละดาน มีการกําหนดขอบเขตหนาที่อยางชัดเจนและมีการประชุมอยางสม่ําเสมอ โดยการประชุมแตละ
ครั้งกรรมการไดใหเวลาอยางเต็มที่เพื่อติดตามการดําเนินงานของธนาคารในแตละดานใหเปนไปตามแผนงานพรอมกับมี
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รายงานใหคณะกรรมการธนาคารเพื่อรับทราบอยางสม่ําเสมอ (รายละเอียด “บทบาทหนาที่คณะกรรมการชุดตาง ๆ”
ปรากฏอยูในหนา 81-93)
2. การประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการธนาคารอยางสม่ําเสมอเปนประจําทุกเดือน โดยมีการกําหนดวัน
ประชุมลวงหนาเพื่อใหกรรมการสามารถจัดเวลาเขารวมประชุมไดทุกครั้ง นอกจากการประชุมตามปกติแลวอาจจัดใหมี
การประชุมวาระพิเศษขึ้นตามความจําเปน วาระการประชุมกําหนดโดยประธานเจาหนาที่บริหาร และอนุมัติโดยประธาน
กรรมการ เอกสารประกอบการประชุมจะจัดสงใหกรรมการลวงหนาเพื่อใหกรรมการไดมีเวลาพิจารณาขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจ โดยกรรมการแตละทานสามารถนําเสนอวาระเขาประชุมได และใชเวลาอยางเต็มที่ในการพิจารณาเรื่องตาง ๆ
รวมถึงกรรมการแตละทานสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่และเปนอิสระ กรรมการที่มีสวนไดเสียในวาระใดจะ
ไมเขารวมประชุมและไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ เพื่อความเปนอิสระในการพิจารณาเรื่องตาง ๆ
ประธานกรรมการเปนผูประมวลขอคิดเห็นและสรุปผลการพิจารณาของที่ประชุม (รายละเอียด “การประชุมกรรมการ และ
จํานวนครั้งของการเขาประชุมของกรรมการ ในป 2551” ปรากฏอยูในหนา 93-95)
ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เลขานุการคณะกรรมการธนาคารไดจัดทํารายงานการ
ประชุมเปนลายลักษณอักษรและไดมีการเสนอใหที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ซึ่งรายงานการ
ประชุมที่ไดรับการรับรองแลว เลขานุการคณะกรรมการธนาคารจะดําเนินการจัดเก็บไวอยางเปนระเบียบและสะดวกใน
การสืบคนอางอิงพรอมสําหรับการตรวจสอบไดตลอดเวลา
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 เลขานุการบริษัท
ยังมีบทบาทหนาที่ ดังตอไปนี้
1. บทบาทหนาที่ตอธนาคาร
(1) เปนศูนยกลางของขอมูลองคกร (Corporate Records) อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณหสนธิ
ขอบังคับ ทะเบียนผูถือหุนและใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทตางๆ
(2) จัดใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบตอหนวยงานกํากับดูแล โดย
เปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายการเปดเผยขอมูลขาวสารของธนาคาร
2. บทบาทหนาที่ตอคณะกรรมการ
(1) ดําเนิ น การเรื่ อ งการประชุม คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุ ด ยอ ยที่ แ ตง ตั้ ง โดย
คณะกรรมการธนาคารใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของธนาคาร กฎบัตรของคณะกรรมการแตละชุด และขอพึงปฏิบัติ
ที่ดี (Best Practices)
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(2) แจงมติและนโยบายของคณะกรรมการใหผูบริหารที่เกี่ยวของ และติดตามการปฏิบัติตามมติและ
นโยบายดังกลาว
(3) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเบื้องตนแกคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการที่แตงตั้งโดย
คณะกรรมการธนาคาร ในประเด็นกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และขอพึงปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการ
(4) ใหขาวสารและขอมูลแกกรรมการในประเด็นที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร เพื่อ
ประกอบการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ
(5) จัดใหมีการใหคําแนะนําแกกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหม
(6) สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมแกกรรมการ
3. บทบาทหนาที่ตอผูถือหุน
(1) ดําเนินการเรื่องการประชุมผูถือหุนใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของธนาคาร กฎระเบียบตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ และขอพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
(2) ติดตอและสื่อสารกับผูถือหุนทั่วไปใหไดรับทราบสิทธิตาง ๆ ของผูถือหุน และขาวสารของธนาคาร
4. การสรรหากรรมการ และผูบริหาร
4.1 หลักเกณฑการสรรหากรรมการ
ธนาคารกําหนดกระบวนการแตงตั้งกรรมการธนาคารอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคณะกรรมการสรรหา
กํ า หนดค า ตอบแทน และบรรษั 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 นอกจากจะตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของธนาคาร และของทางการ รวมทั้งมีคุณสมบัติ
สวนตนที่เหมาะสมแลว ยังจะตองเปนผูที่มีทักษะ ความรู ความสามารถและประสบการณในการดําเนินธุรกิจ มีความเปน
ผูนํา พรอมดวยวิสัยทัศนและความคิดเชิงกลยุทธที่จะสามารถนําธนาคารไปสูการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน ตลอดจน
สามารถอุทิศเวลาเพื่อประโยชนสูงสุดของธนาคารดวย
ในกรณีตําแหนงกรรมการธนาคารวางลงกอนครบวาระ คณะกรรมการธนาคารจะเปนผูแตงตั้งกรรมการ
ที่จะมาดํารงตําแหนงแทนโดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยใหอยู
ในตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
4.2 หลักเกณฑการสรรหากรรมการอิสระ
ธนาคารตระหนักดีวา กรรมการอิสระมีสวนสําคัญในการรักษาผลประโยชนของธนาคารและผูถือหุนราย
ยอย ทั้งนี้ เพื่อเสริมสรางความเปนอิสระใหกับคณะกรรมการและดูแลจัดการเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนให
เปนไปตามขอกําหนดของทางการ รวมทั้งหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการธนาคารจึงไดกําหนดแนวทางใน
การพิจารณาเลือกกรรมการอิสระจากบุคคลในสาขาวิชาชีพตาง ๆ ที่มีคุณสมบัติและประสบการณที่เหมาะสม สามารถให
ความเห็นที่เปนอิสระ รวมทั้งมีความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหนาที่ โดยคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล จะเปนผูพิจารณาในเบื้องตนกอนนําเสนอคณะกรรมการธนาคารหรือผูถือหุน (แลวแตกรณี) เปนผูแตงตั้ง
กรรมการอิสระ โดยคุณสมบัติเบื้องตนของกรรมการอิสระเปนไปตามนิยามที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
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หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทย ตลอดจน
สอดคลองกับแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กรรมการธนาคารมีจํานวนทั้งสิ้น 12 คน โดยประกอบดวย กรรมการอิสระ
จํานวน 4 คน ทั้งนี้ ธนาคารไดกําหนดจํานวนขั้นต่ําของกรรมการอิสระเทากับ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และไม
นอยกวา 3 คน ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของธนาคารมีความเขมงวดกวาขอกําหนดขั้นต่ําของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (รายละเอียด “นิยามกรรมการอิสระ” ปรากฏอยูในหนา 84-85)
4.3 หลักเกณฑการสรรหาผูบริหารระดับสูง
ในการแตงตั้งผูบริหารระดับสูงตั้งแตระดับเจาหนาที่บริหารสายงานขึ้นไป คณะกรรมการสรรหา กําหนด
คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะมีหนาที่สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งภายนอกและภายใน
ธนาคารที่จะดํารงตําแหนง และนําเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง โดยกระบวนการเปนไปตาม
ขอกําหนดและขอบังคับของธนาคาร
สําหรับการแตงตั้งผูบริหารระดับเจาหนาที่บริหารฝายงานลงมา ฝายจัดการจะเปนผูพิจารณาสรรหาและ
แตงตั้งบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงตามความเหมาะสม
ในกรณีที่บางตําแหนงไดมีการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงไวชัดเจน คณะกรรมการสรรหา กําหนด
คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะดําเนินการสรรหาเปนการลวงหนาอยางนอย 6 เดือนกอนครบวาระ
5. การกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ธนาคารมีนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารที่เหมาะสม มีความโปรงใส และเพียงพอ
ในการจูงใจและดํารงไวซึ่งกรรมการและผูบริหารที่มีความสามารถโดยคาตอบแทนดังกลาวธนาคารไดมีการพิจารณาจาก
ประสบการณ ความชํานาญ ความรูความสามารถ ความตั้งใจและความทุมเทในการปฏิบัติงานประกอบกับผลงานหรือ
คุณประโยชนที่กรรมการหรือผูบริหารรายนั้นทําใหแกธนาคาร นอกจากนี้ คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารสามารถ
เทียบเคียงไดอยางเหมาะสมกับอัตราทั่วไปขององคกรอื่นที่อยูในธุรกิจเดียวกัน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคาตอบแทนกรรมการ
จะไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนและมีการเปดเผยคาตอบแทนกรรมการไวในรายงานประจําปตามที่ทางการกําหนด โดย
หลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารเปนดังตอไปนี้
1. คาตอบแทนสําหรับการเปนกรรมการในคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดยอยที่คณะกรรมการ
ธนาคารแตงตั้งขึ้นเพื่อ มีหนา ที่และความรับผิดชอบในการควบคุมติดตามการดําเนินงานของธนาคารใหเปนไปตาม
นโยบายที่ กํ าหนด อั น ได แก คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง และ
คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการสินเชื่อ กําหนดไวดังนี้
1.1 กรรมการที่เปนบุคคลภายนอก ไดรับคาตอบแทน ซึ่งประกอบดวย เงินประจําตําแหนง (Retaining Fee)
คาตอบแทนกรรมการ (Committee Fee) และคาเบี้ยประชุมตอครั้ง (Attendance Fee)
1.2 กรรมการที่เปนพนักงานธนาคาร ไมไดรับคาตอบแทน
2. คาตอบแทนผูบริหาร ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของธนาคาร และผลการปฏิบัติงานของแตละบุคคล
(รายละเอียด “คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ในป 2551” ปรากฏอยูในหนา 96-99)
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6. การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน เพื่อให
มั่นใจวาผลประโยชนของลูกคาและธนาคารไดรับการดูแลอยางเหมาะสม คณะกรรมการไดมีการประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของธนาคารอยางสม่ําเสมอ โดยคณะกรรมการธนาคารไดมอบหมายหนาที่ใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบทําหนาที่ในการสอบทานใหธนาคารมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎระเบียบของธนาคาร และระเบียบขอบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ ธนาคารยังไดมีสายงานตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบในการพิจารณา และประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน พรอมทั้งเสนอรายละเอียดตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําดวย
7. การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
การกํากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพยที่ออกโดยธนาคารของกรรมการและผูบ ริหาร
ธนาคารไดกําหนดแนวปฏิบัติในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารใหสอดคลองกับ
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. จรรยาบรรณพนักงานและจริยธรรมธุรกิจ
ธนาคารมุง มั่น ที่จ ะดํ าเนิน ธุร กิจ ดว ยความซื่ อสั ตย สุจ ริตและมี จริ ย ธรรม ซึ่ง นอกเหนื อ จากการที่ ธนาคาร
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
9. การพัฒนากรรมการ
ธนาคารมีนโยบายในการสงเสริมใหกรรมการเขารับการอบรมในหลักสูตรตาง ๆ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู
ในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ของการเปนกรรมการ ไดแก หลักสูตรการเปนกรรมการบริษัทของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เชน หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) และหลักสูตร Directors
Accreditation Program (DAP) เปนตน ซึ่งชวยใหกรรมการไดเขาใจถึงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
ตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหดียิ่งขึ้น
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นอกจากนี้ สําหรับกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหม ธนาคารยังไดจัดเตรียมเอกสารคูมือกรรมการ ซึ่งมีเนื้อหา
ตาง ๆ ที่สําคัญเพื่อใหกรรมการใหมไดรับทราบถึงกฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนของทางการและในสวนของ
ธนาคารเอง โดยเลขานุการบริษัทจะจัดเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม รวมถึง
สรุปแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของธนาคารเพื่อเปนขอมูลเบื้องตน เสมือนการปฐมนิเทศใหแก
กรรมการใหม โดยมีรายละเอียดเอกสารหลักอันไดแก
1. คูมือกรรมการ ซึ่งรวบรวมเนื้อหาสําคัญที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของธนาคาร รวมถึงกฎเกณฑของ
ทางการที่เกี่ยวของกับการเปนกรรมการธนาคารและอื่น ๆ
2. คูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีเนื้อหาที่สําคัญ ๆ ไดแก บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการและคณะกรรมการ แนวทางการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ และการรักษาสิทธิและการจัดประชุมผูถือหุน
3. เอกสารอื่น ๆ ไดแก หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ รายงานประจําป และนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ของธนาคาร รวมทั้งคูมือกรรมการสถาบันการเงินและหนังสือ/ประกาศของทางการที่เกี่ยวของ ซึ่งไดประมวลหลักเกณฑ
และแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยหนวยงานที่กํากับดูแลธนาคาร ไดแก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อสรางความเขาใจแกกรรมการ
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของกรรมการ และการประกอบธุรกิจของธนาคาร โดยปรับปรุงคูมือดังกลาวใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
10. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารไดมีมติเมื่อเดือนธันวาคม 2551 ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของ
คณะกรรมการธนาคาร (Self-Assessment) เปนประจําทุกป ทั้งนี้ เพื่อชวยใหคณะกรรมการไดมีโอกาสทบทวนบทบาท
หนาที่และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ผานมา รวมถึงปญหาอุปสรรคตาง ๆ ในระหวางป ซึ่งเปนไปตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบง
ออกเปน 2 ลักษณะ ประกอบดวย
1. การประเมินการปฏิบัติหนาที่โดยรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ (Board of Directors)
2. การประเมินการปฏิบัติหนาที่โดยรวมของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ (Committees) ประกอบดวย
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทั้งนี้ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดยอยดังกลาว จะ
ประเมินโดยกรรมการทุกทาน และกรรมการธนาคารที่ไปดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการชุดยอย ก็จะมีการ
ประเมินแยกเปนรายคณะ รวมถึงเลขานุการคณะกรรมการแตละคณะก็จะรวมในการประเมินดวย
ผลการประเมินทั้งสองลักษณะดังกลาว จะไดนําเสนอตอคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และ
บรรษัทภิบาลเพื่อพิจารณารับทราบ และนําเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาตามลําดับ
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9.8

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

9.8.1

นโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการใชขอมูลภายใน

ธนาคารไดตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลภายในที่ยังไม
เปดเผยตอสาธารณะ ซึ่งอาจมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาหุน ธนาคารจึงไดกําหนดใหงานงบการเงิน ฝายงบการเงิน
เปนหนวยงานเดียวที่ทําหนาที่ในการนําสงงบการเงินและรายงานทางการเงินตาง ๆ ตอตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน
ก.ล.ต. โดยไดผานกระบวนการพิจารณาสอบทานความถูกตอง ครบถวน จากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหารตามลําดับ ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวาขอมูลภายในของธนาคารจะไมถูกเปดเผยตอบุคคลภายนอกกอนเวลาอันควร
นอกจากนี้ เพื่อใหการกํากับดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในของธนาคารเปนไปตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารไดทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลการรับรูและใชขอมูลระหวางสายงานตาง ๆ (Chinese wall) เพื่อให
การเก็บรักษาขอมูลภายในเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการกํากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงาน และการ
กําหนดชวงระยะเวลาที่จํากัดการซื้อขายหลักทรัพย เพื่อปองกันการแสวงหาผลประโยชน
9.8.2

มาตรการลงโทษ

ธนาคารไดถือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการลงโทษเรื่องการใชขอมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑทางการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ ธนาคารไดกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดวินัยและการกระทําผิดจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานของพนักงานเปนไปดวยความโปรงใส ยึดมั่น
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ และปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเปนธรรม

9.9

บุคลากร

9.9.1

จํานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมีพนักงานทั้งหมดจํานวน 9,051 คน แบงตามสายงานไดดังนี้
สายงาน
สายงานกฎหมาย
สายงานกลยุทธองคกร
สายงานการเงิน
สายงานการตลาดและผลิตภัณฑธุรกิจเอสเอ็มอี
สายงานกํากับการปฏิบัติงาน
สายงานตรวจสอบ
สายงานทรัพยากรบุคคล
สายงานเทคโนโลยี
สายงานธนบดีธนกิจ
สายงานธุรกรรมการเงิน
สายงานธุรกิจสาขากรุงเทพฯ
สายงานธุรกิจสาขาภูมิภาค
สายงานธุรกิจสินเชื่อมีหลักประกัน
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92
42
125
33
22
124
106
205
34
67
2,552
2,688
22
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

สายงาน
จํานวนพนักงาน (คน)
สายงานธุรกิจสินเชื่อไมมีหลักประกัน
46
สายงานบรรษัทภิบาล
33
สายงานบริการสวนกลาง
529
สายงานบริหารความสัมพันธธุรกิจขนาดใหญ
123
สายงานบริหารความสัมพันธธุรกิจเอสเอ็มอี
8
สายงานบริหารความเสี่ยงดานตลาด
12
สายงานบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการและขอมูล
12
สายงานบริหารเงิน
26
สายงานบริหารชองทางการบริการ
365
สายงานบริหารธุรกิจตลาดเงิน
36
สายงานบริหารสินทรัพย
64
สายงานบัญชีบริหาร
24
สายงานปฏิบัติการและบริการ
709
สายงานวาณิชธนกิจ
26
สายงานวิเคราะหความเสี่ยงและวิจัย
58
สายงานสงเสริมการตลาดลูกคารายยอย
19
สายงานสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจลูกคารายยอย
82
สายงานสินเชื่อธุรกิจ
285
สายงานสินเชื่อรายยอย
319
ธุรกิจสาขา
1
ขึ้นตรงตอประธานเจาหนาที่บริหาร
28
ขึ้นตรงตอประธานเจาหนาที่บริหารดานบริหารความเสี่ยง
70
ขึ้นตรงตอประธานเจาหนาที่บริหารดานปฏิบัติการ
38
ขึ้นตรงตอประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2
ขึ้นตรงตอประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจขนาดใหญ
8
ขึ้นตรงตอประธานเจาหนาที่บริหารลูกคารายยอย
16
รวม
9,051
หมายเหตุ : หากไมรวมลูกจางสัญญาจาง 12 คน จํานวนพนักงานรวมจะเทากับ 9,039 คน

9.9.2

การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานในชวง 3 ปที่ผานมา
ในชวงป 2549-2551 พนักงานของธนาคาร มีจํานวนทั้งสิ้น ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น 9,153 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น 8,713 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น 9,051 คน
หมายเหตุ : จํานวนพนักงานทั้งสิ้น รวมลูกจางสัญญาจาง

สวนที่ 2 หนา 116

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

9.9.3

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในชวง 3 ปที่ผานมา
ณ 31 ธันวาคม 2551
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

9.9.4

จํานวน
คดี
9
2
7

สถานะ

- อยูระหวางการพิจารณาคดีของศาลชั้นตน ทั้ง 2 คดี

3
3
4
3
1
18
18
6
6
1
1
-

- อยูระหวางการพิจารณาคดีของศาลฎีกา ทั้ง 3 คดี

- อยูระหวางการพิจารณาคดีของศาลแรงงานกลาง 2 คดี
และศาลฎีกา 1 คดี

- อยูระหวางการพิจารณาคดีของศาลแรงงานกลาง

ผลตอบแทนของบุคลากร

ธนาคารตระหนักดีวาพนักงาน คือ ทรัพยากรที่มีคาของธนาคาร และเปนกําลังสําคัญที่จะผลักดันใหธนาคาร
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย ธนาคารจึงใหความสําคัญในการดูแลใหพนักงานของธนาคารทุกคนมีขวัญและกําลังใจที่ดีใน
การทํางาน ใหไดรับผลตอบแทนตามผลงาน ทักษะ ความสามารถ และใหไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง ๆ อยาง
เหมาะสม เปนธรรม และอยูในระดับที่ทัดเทียมกับสถาบันการเงินอื่น
ผลตอบแทนรวมของพนักงานและลักษณะผลตอบแทนที่ใหกับพนักงาน
ธนาคารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําป และการขึ้นเงินเดือนประจําปตามผลงานประจําป
นอกจากนี้ ธนาคารจายเงินชวยเหลือตางๆ เพื่อตอบแทนการทํางาน ไดแก เงินชวยเหลือการทํางานตางภูมิลําเนา ซึ่งเพิ่มให
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

สาขาที่ เปด ให บริการ 7 วัน เปนตน
ในป 2551 พนักงานของธนาคารทั้งหมดไดรับคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน คาครองชีพ เงินรางวัล เงิน
ชวยการทํางานตางภูมิลําเนา เงินประจําตําแหนง คาทํางานลวงเวลา และผลตอบแทนอื่น เปนจํ านวนเงินรวมทั้งสิ้ น
4,328.64 ลานบาท
เงิน ชวยเหลือประเภทอื่น
ธนาคารมอบเงินชวยเหลือพนักงานในโอกาสตาง ๆ ไดแก เงินชวยเหลือคาเครื่องแบบพนักงาน เงินชวยเหลือ
กรณีพนักงานสมรส คลอดบุตร อุปสมบท ประกอบพิธีฮัจจ รวมทั้งมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน และในกรณีที่พนักงาน
หรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ธนาคารไดจายเงินชวยเหลือตามหลักเกณฑของธนาคาร


กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนในป
2541 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยธนาคารสมทบเงินรอยละ 5-10 ของเงินเดือนของพนักงาน
เขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานสามารถเลือกจายเงินสะสมเขากองทุนไดในอัตรารอยละ 2-10 ของเงินเดือนของ
พนักงานแตละราย เพื่อใหพนักงานมีเงินออมที่จะใชหลังจากเกษียณอายุ หรือลาออก


สวัสดิการและผลประโยชนเกื้อกูลอื่น
 สวัสดิการรักษาพยาบาล ธนาคารดูแลพนักงานเมื่อเจ็บปวย โดยใหพนักงาน คูสมรสและบุตร เบิกค า
รักษาพยาบาลไดตามหลักเกณฑที่กําหนด การรักษาพยาบาล รวมถึง ทันตกรรม ตรวจสุขภาพประจําป จัด หองพยาบาลที่
สํานักงานใหญ มี แพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรคมาตรวจรักษา และใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพใหกับพนักงาน
 การทําประกันชีวิตกลุม ทําประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลกลุม และทําประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหวาง
เดินทางตางประเทศในธุรกิจของธนาคาร เพื่อใหพนักงานมีความมั่นคงในชีวิตการทํางานกับธนาคาร ธนาคารไดทําประกัน
ประเภทตาง ๆ ใหกับพนักงาน คุมครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในและนอกเวลาทํา งาน
 สวัสดิการเงินกู ประเภทตาง ๆ เพื่อใหความชวยเหลือดานการเงินแกพนักงานตามความจําเปน ธนาคารได
จัดสวัสดิการเงินกู ใหพนักงานหลายประเภท ประเภทเงินกูที่ไมเสียดอกเบี้ย ไดแก เงินกูเพื่อการศึกษาบุตร เงินกูฉุกเฉิน
กรณีประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและอัคคีภัย สวนประเภทเงินกู ที่เสียดอกเบี้ย ในอัตราสวัสดิการพนักงาน ไดแก เงินกู
เพื่อที่อยูอาศัย ซอมแซมและตอเติมที่อยูอาศัย เงินกูเพื่อซื้อรถยนต / รถจักรยานยนต และเงินกู อเนกประสงค
 กิจกรรมพนักงานและสโมสรพนักงาน ธนาคารสนับสนุนใหพนักงานทํากิจกรรมตางๆ รวมกันตามความ
สนใจ โดยสนับสนุนใหมีชมรมตาง ๆ เชน ชมรมพุทธศาสน ชมรมถายภาพ ชมรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ชมรมโบวลิ่ง ชมรม
ลีลาศ ชมรมสุขภาพ รวมทั้งจัดสถานที่ในสํานักงานใหญเปนหองสําหรับเลนกีฬาและออกกําลังกาย และมีสโมสรพนักงาน
ตั้งอยูที่อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี เพื่อเปนสถานที่พักผอนและใหพนักงานสาขาตางจังหวัดเขาพักไดเมื่อมาเขา
รับการอบรม/สัมมนา
 ห อ งอาหารและร า นค า สหกรณ เพื่ อ เป น สวั ส ดิ ก ารและเป น การอํ า นวยความสะดวกให กั บ พนั ก งาน
ธนาคารจึงไดจัดบริการหองอาหารสําหรับพนักงาน ณ อาคารสํานักงานใหญ และมีรานคาสวัสดิการที่จําหนายสินคาใน
ราคาประหยัด
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

หองสมุดธนาคารและศูนยบริการสื่อเพื่อการเรียนรู เพื่อสงเสริมใหพนักงานศึกษา คนควา และเพิ่มพูน
ความรู ธนาคารไดจัดใหมี หองสมุด และตั้งศูนยบริการสื่อเพื่อการเรียนรู เพื่อบริการหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ และวีซีดี
 มอบของที่ระลึกเมื่อครบอายุงาน และเมื่อ ครบเกษียณ เพื่อเปนการตอบแทนที่พนักงานทํางานกับธนาคาร
ดวยความมั่นคงตลอดมา ธนาคารมอบของที่ระลึกใหกับพนักงานที่ทํางานกับธนาคารครบ 20 ป 25 ป 30 ป 35 ป 40 ป และ
พนักงานที่จะเกษียณอายุ


9.9.5

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล


นโยบาย

มุงพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู และศักยภาพเพื่อการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับลักษณะงาน พัฒนา
พฤติกรรมใหสอดคลองและตอบสนองตอวิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมายขององคกร โดยจัดโครงการฝกอบรมทั้งรูปแบบ
หองเรียน (Class – room) ทั้งหลักสูตรภายในที่ธนาคารจัดขึ้นเอง และการสงพนักงานเขารับการอบรมกับสถาบันภายนอก
การสงเสริมใหพนักงานเรียนรูดวยตนเอง (Self Learning) ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Learning) รวมทั้งการพัฒนาผูบริหาร
โดยผานโครงการทุนการศึกษา (Scholarship)


ภาพรวมการฝกอบรม

ป 2551 ธนาคารไดจัดฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ใหกับพนักงานรวมทั้งสิ้น 90 หลักสูตร จํานวน 355 รุน
พนักงานไดรับการอบรมเฉลี่ยคนละ 30 ชั่วโมง จํานวน 7,897 คน จัดสงพนักงานเขารับการอบรมกับสถาบันภายนอกรวม
549 คน ในจํานวนนี้เปนการอบรมตางประเทศ 19 คน ในดานการเรียนรูดวยตนเอง มีพนักงานใชบริการดานสื่อการเรียนรู
จํานวน 12,000 คน มีผูเรียนผานระบบ E-Learning จํานวน 2,572 คน และมีผูบริหารไดรับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 22 คน โดย
ใชงบประมาณเพื่อการฝกอบรมทุกประเภท และการใหทุนการศึกษารวมประมาณ 38 ลานบาท


ผลที่ไดรับจากการฝกอบรม

ผูเขารับการอบรมใหการประเมินผลในดานความรูที่เพิ่มขึ้นภายหลังการอบรม เฉลี่ยรอยละ 81.32 สําหรับ
การติดตามผลจากผูบังคับบัญชาภายหลังการฝกอบรม มีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานของพนักงานรอยละ 82.25


หลักสูตรฝกอบรมภายในที่สําคัญ อาทิ
1. เพื่อพัฒนาธุรกิจ หลังจากธนาคารไดมี ING เปนพันธมิตรทางธุรกิจแลวไดรับการฝกอบรม Product
ING Funds ING Bancassurance และทักษะการขายใหกับพนักงานสาขาทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมี
หลักสูตร MINI MBA ใหกับผูจัดการสาขาจนครบทุกสาขา และหลักสูตรเฉพาะตําแหนง เชน เตรียม
ผูจัดการสาขา ผูชวยผูจัดการสาขา พนักงานอํานวยการ พนักงานสินเชื่อ โดยเนนการปฏิบัติงานให
เปนไปตามกฎระเบียบของธนาคาร และกฎเกณฑทางราชการเขาไปในหลักสูตรดวย
สําหรับพนักงานสังกัดสํานักงานใหญ ธนาคารไดเนนการจัดอบรมใหกับกลุมพนักงานที่ปฏิบัติงานดาน
สินเชื่อ เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน เชน หลักสูตร “ทบทวนคูมือปฏิบัติงาน
และแบบคําขออนุมัติสินเชื่อ” การชี้แจงการปฏิบัติการพิจารณาเครดิตและวิธีปฏิบัติดานสินเชื่อ การ
วิเคราะหและการพิจารณาสินเชื่อ การบริหารและการติดตามหนี้ นอกจากนี้ ยังจัดอบรมใหความรู
เกี่ยวกับ Product Program SMEs Select SME Smart Biz & SME Plus
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2. กฎเกณฑทางการ พนักงานสาขาธนาคารมุงเนนเรื่อง การเปนตัวแทนขายหนวยลงทุน ING FUND ความรู
เกี่ยวกับนายหนาประกันภัย ขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานผูทําหนาที่ติดตอกับผูลงทุน ผูทําหนาที่ติดตอกับผูลงทุน
และทบทวนความรูผู ทําหนาที่ ติดต อกับผู ลงทุ น พรบ.ธุ รกิจสถาบันการเงิ น ปปง. และ พรบ.สถาบั น
คุมครองเงินฝาก พ.ศ.2551 สวนพนักงานสนญ. ธนาคารมุงเนนเรื่อง พรบ.ตาง ๆ เชน พรบ.หลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ฉบั บใหม พรบ.สถาบันคุ มครองเงินฝากและกฎหมายตาง ๆ เช น กฎหมายคุ มครอง
แรงงานฉบับใหม กฎหมายดานสินเชื่อ กฎหมายที่เกี่ยวของกับงานธนาคาร การทํานิติกรรม
3. ระบบงาน (Process & Application) เพื่อใหธนาคารไดมีระบบการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานสากล
ธนาคารจึ ง เร ง รั ด ดํ า เนิ น การนํ า ระบบงานที่ จํ า เป น มาใช ในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานเช น ระบบ
MOODYS KMV Risk Analyst และ MOODYS MRA ระบบงาน DSS ระบบ Credit Scoring Models
ระบบประเมินราคาหลักทรัพย การคํานวณ PV LOSS และการจัดเกรดลูกหนี้ CRR ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของสาขาตามคูมือ PSAP-NPA
นอกจากนั้น ธนาคารยังใหความสําคัญกับพนักงานใหม เมื่อเขามาปฏิบัติงานกับธนาคาร จําเปนจะตอง
รอบรูระบบงานและผลิตภัณฑตาง ๆ ของธนาคาร รวมถึงมีทัศนคติที่ดีตองานและการใหบริการลูกคา
ของธนาคาร จึงกําหนดใหพนักงานเมื่อเขามาใหมตองไดรับการฝกอบรม “ปฐมนิเทศ” ใหกับพนักงาน
สังกัดสํานักงานใหญและสังกัดสายงานธุรกิจสาขา และหลักสูตร “พนักงานธนากร” ใหกับพนักงาน
สังกัดสายงานธุรกิจสาขา
4. Competencies & Core Skill ธนาคารไดกําหนดสมรรถนะหลัก (Competencies) ที่จําเปนในการเปน
พนั ก งานธนาคารทหารไทย ในป 2551 นี้ ธนาคารจึ ง ได จั ด การฝ ก อบรมเพื่ อ สนั บ สนุ น การสร า ง
สมรรถนะดังกลาว เชน เทคนิคการเขียนบันทึกรายงาน, Effective E-Mail Writing, Power point เพื่อการ
นําเสนอ, เทคนิคการสื่อสาร Service Mind, Team Work, ความรูดานภาษาอังกฤษ, เทคนิคการนําเสนอ
และการเจรจาตอรอง เปนตน
5. Management Skill เพื่อใหผูบริหารทุกระดับของธนาคารไดสามารถบริหารคน บริหารงาน รวมถึงทัน
ตอ การเปลี่ย นแปลงของธุร กิจ ปจ จุบัน จนสามารถเปน ผูนํา ทีม ผูใ ตบัง คับบัญ ชาใหปฏิบัติง านอยา ง
ทุมเทและเต็มความสามารถใหกับธนาคารไดแก หลักสูตร Excellent Professional People Manager,
Leadership Development Program ใหกับผูบริหารระดับสูงและระดับกลาง หลักสูตร MINI MBA ใหกับ
ผูจัดการสาขาที่สังกัดสายงานธุรกิจสาขากรุงเทพฯ และสาขาภูมิภาค เปนตน
6. ทักษะดาน FX เนื่องจากรายไดจากการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของธนาคาร มีสวนแบงการตลาด
เปนอันดับตน ๆ ของระบบธนาคารพาณิชยไทย ประกอบกับงานแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศมีความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการทุจริตมีการพัฒนารูปแบบใหมตลอดเวลา ธนาคารจึงตองจัดใหมีการ
ฝกอบรมเพื่อปองกันความเสี่ยงขางตนเปนประจํา ปละ 1-2 ครั้ง ทั่วประเทศ
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การสงพนักงานเขารับการอบรมกับสถาบันภายนอก

นอกจากการจัดหลักสูตรฝกอบรมภายในใหกับพนักงานแลว ธนาคารยังไดสงพนักงานเขารับการอบรมซึ่ง
จัดโดย สถาบันภายนอกที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานทั้งในประเทศและตางประเทศ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาพนักงานใหไดรับ
ความรูที่หลากหลายและเปนประโยชนในการนําความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใชกับงานธนาคารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน หลักสูตร นโยบายการเงินโลกที่ผันผวน: ความทาทายและกลยุทธตั้งรับ จัดโดยธนาคารแหงประเทศ
ไทย หลักสูตร เทคนิคการตลาดแบบตนทุนต่ํา จัดโดย สมาคมการจัดการแหงประเทศไทย (TMA) หลักสูตร Sales Force
Performers 2008 และหลักสูตร Certificate in Strategic HR Transformation and Organization Development เปนตน


โครงการพัฒนาผูบริหาร






Management Associate Program เปนโครงการเพื่อการพัฒนาผูบริหารรุนใหม เพื่อรองรับการขยายตัว
ทางธุรกิจ โดยจัดการฝกอบรม on the job training ในสายงานหลักของธนาคารรวมทั้งการฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาภาวะผูนํา ความคิดสรางสรรค การแกปญหาตัดสินใจ ฯลฯ ใหกับผูผานการคัดเลือกตามคุณสมบัติ
ที่กําหนด ซึ่งผูบริหารเหลานี้จะพัฒนาขึ้นเปนกําลังสําคัญของธนาคารในอนาคต
ทุนการศึกษาและทุนฝกอบรม ธนาคารใหการสนับสนุนดานทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศแก
ผูบริหารและพนักงานในสาขาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งทุนฝกอบรมเพื่อการพัฒนาผูบริหาร
ทุกระดับ อาทิ โครงการพัฒนาผูบริหาร MOBEX, YOBEX, FINEX และหลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะสําหรับผูบริหารระดับสูง, หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับ
ผูบริหารของสถาบันพระปกเกลา

การสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง (Self – Learning) ของพนักงาน

นอกเหนือจากการจัดโครงการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ เพื่อพัฒนาพนักงานในรูปแบบ Class-room Training
แล ว ในป 2551 ธนาคารยั ง ได จั ด โครงการและกิ จ กรรมเพื่ อ ส ง เสริ ม การเรี ย นรู ด ว ยตนเองของพนั ก งานผ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนการเพิ่มชองทางการเรียนรูของพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานที่อยูในสาขาตาง ๆ ทั่วประเทศ อาทิ




การเรียนรูผานระบบเครือขายภายในธนาคาร (Intranet) ธนาคารมีการพัฒนารูปแบบการเรียนรู เพื่อ
สงเสริมใหพนักงานมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ โดยไดติดตั้งระบบการบริหารจัดการเรียนการสอน
เพื่อเพิ่มชองทางและขยายโอกาสการเรียนรูใหพนักงานไดอยางทั่วถึง เชน หลักสูตรตามนโยบายของ
ธปท. ไดแก หลักสูตร ROSCs Monitoring System: RMS และหลักสูตรตามนโยบายของธนาคารดานการ
บริหารความเสี่ยง ไดแก หลักสูตร Moody Credit Skills and Process Dev. เปนตน
จัดตั้ง E-Learning Center เพื่อเปนศูนยกลางรวบรวมความรูแขนงตาง ๆ ในรูป VCD, DVD, CD-ROM
เพื่อใหพนักงานที่สนใจไดนําไปเรียนรูดวยตนเอง หมวดวิชาที่มี ไดแก กฎหมาย การเงิน การธนาคาร
การบัญชี การตลาด ภาษาตางประเทศ สุขภาพ สารคดี งานอดิเรก เปนตน
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มาตรการดานความปลอดภัยของพนักงาน

ธนาคารไดใหความสําคัญในดานสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน โดยไดปฏิบัติตามมาตรการดานความ
ปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนดอยางเครงครัด รวมทั้งไดกําหนดมาตรการดานความปลอดภัยของธนาคารเพิ่มเติม ดังนี้


แนวทางตามกฎหมาย
1. ธนาคารจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อทําหนาที่
ดูแลเกี่ยวกับการกระทําและ/หรือสภาพการทํางานใหปลอดจากเหตุอันทําใหเกิดการประสบอันตราย การ
เจ็บปวยของผูปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากการทํางาน หรือความเดือดรอนรําคาญอันเนื่องมาจากการทํางาน
หรือเกี่ยวกับการทํางาน
2. ธนาคารจัดใหมีการฝกซอมอพยพหนีไฟใหแกพนักงานที่ปฏิบัติงานในสํานักงานใหญ เปนประจําทุกป
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
3. ธนาคารจัดใหมีการฝกอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัย โดยใชเครื่องมือดับเพลิงเบื้องตน ใหแก
พนักงานที่เปนผูแทนประจําฝายตาง ๆ



แนวทางตามมาตรการความปลอดภัยของธนาคาร
1. ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคาร เชน ระบบโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) ที่บันทึกดวยระบบ Digital ระบบปองกันการโจรกรรม (Burglar Alarm) ระบบปองกันเพลิงไหม
ภายในอาคารและศูนยสํารองขอมูลคอมพิวเตอร ระบบควบคุมการเขาออก (Access Control) และระบบ
ควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS)
2. จัดใหมีเจาหนาที่ดูแลดานระบบควบคุมอาคาร และระบบรักษาความปลอดภัยของอาคาร ใหแกพนักงาน
และทรัพยสินของธนาคารตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
3. จัดใหมีการอบรมและฝกซอมการอพยพพนักงานออกจากอาคารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จนไดรับประกาศเกียรติ
คุณเปนอาคารที่มีความปลอดภัยดานอัคคีภัยไดมาตรฐานป 2549 จากสํานักงานที่วาการกรุงเทพมหานคร
4. จัดใหมีมาตรการตรวจสอบวัตถุระเบิด การผานเขา-ออก รถยนตของผูมาติดตอธนาคารทุกคัน ตลอด 24
ชั่วโมง
5. จัดใหมีเครื่องมือสื่อสารและเครื่องมือตรวจสอบวัตถุระเบิด เพื่ออํานวยความสะดวกในดานการรักษา
ความปลอดภัย
6. ประสานงานกับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน เชน ทหาร สํานักงานตํารวจแหงชาติ
การไฟฟานครหลวง บริษัท TOT การประปานครหลวง และสํานักงานเขตจตุจักร เปนตน เพื่อรองขอ
ความชวยเหลือกรณีมีเหตุฉุกเฉิน
7. จัดการอบรมพนักงานดานการบริหารอาคาร และดานการรักษาความปลอดภัย เพื่อเปนการเตรียมความ
พรอม เปนประจําทุก 6 เดือน
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9.10

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

กิจกรรมของธนาคารทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม

โครงการเพื่อการพัฒนาสังคมของธนาคารในป 2551


โครงการอบรมนักลงทุนรุนเยาว รุนที่ 24 (Young Investor Program)

โครงการอบรมนักลงทุนรุนเยาว เปนโครงการอบรมที่ธนาคารจัดใหแกนิสิต และนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู
ในชั้นปที่ 3 และปสุดทาย โดยไมปดกั้นสาขาที่ศึกษาและไมคิดคาสมัครและคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากผูเขาอบรมแต
อยางใด โครงการนี้มีวัตถุประสงคหลักมุงสรางและเปดโอกาสใหนักศึกษาในปจจุบัน กาวสูการเปนนักธุรกิจไทยรุนใหม
ที่พรอมจะทําธุรกิจอยางมีพื้นฐานแนวคิดดานนวัตกรรมที่สรางสรรค มีความเปนสากล มีศักยภาพทางการแขงขันและทํา
เปนธุรกิจจริงไดมากยิ่งขึ้น เคียงคูไปกับการสรางคุณภาพและปลูกฝงจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจไปพรอมกัน ธนาคารให
ผูเขาอบรมเรียนรูทั้งการจัดทําแผนธุรกิจ การบริหารแหลงเงินทุน และเนื้อหาอื่น ๆ ที่เปนปจจุบันอยางแทจริง และนํามา
ดําเนินธุรกิจของตนเองได ทั้งยังมีการคัดเลือกและมอบรางวัลแผนธุรกิจดีเดนแกผูที่มีผลงานโดดเดนอีกดวย ในป 2551 นี้
มีผูไดรับคัดเลือกและเขารับการอบรม 80 คน จากผูสมัครทั้งสิ้น 1,500 คน


โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม ประจําป 2551 (New Entrepreneur Creation: NEC)

ธนาคารตระหนักดียิ่ง ถึงการใหความรวมมือกับทางการในการพัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถของ
บัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษา ธนาคารทหารไทย จึงไดรวมกับ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดการอบรม
หลักสูตร "การเสริมสรางผูประกอบการใหม" ใหแกบัณฑิตจบใหม ผูวางงาน ทายาทธุรกิจ หรือผูที่มีความประสงคตองการ
เปนผูประกอบการ ตลอดระยะเวลา 7 ปของโครงการภายใตวัตถุประสงคที่จะรวมกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ในอันที่จะสรางผูประกอบการใหม ใหมีศักยภาพและความรูในการดําเนินธุรกิจ SMEs ซึ่งนับเปนธุรกิจที่
สามารถสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดีใหแกชุมชน สังคม อีกทั้งยังสามารถสรางพื้นฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนขึ้น
ใหแกประเทศไดในระยะยาว ในป 2551 จัดอบรมจํานวน 3 รุน มีผูผานการอบรมจํานวน 120 คน และเมื่อรวมจํานวนผูผาน
การอบรมนับจากปที่เริ่มโครงการ ทั้ง 37 รุน มีผูผานการอบรมรวมทั้งสิ้นกวา 2,900 คน ทั้งนี้ ธนาคารไมคิดคาสมัครและ
คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากผูเขาอบรมแตอยางใด ทั้งยังสงเสริมผูผานการอบรมที่มีศักยภาพ ใหเริ่มดําเนินธุรกิจเองได
ตามที่มุงหวังอยางเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น ดวยการจัดสรรบริการสินเชื่อพิเศษใหอีกดวย


ทุนการศึกษาบุตรขาราชการทหาร

ธนาคารมอบทุนการศึกษาใหแกบุตรขาราชการทหารมาอยางตอเนื่องถึง 46 ป ทั้งนี้ดวยตระหนักวา การ
ไดรับการศึกษาที่ดีอยางเต็มกําลังปญญาของเยาวชนนั้น เปนปจจัยหลักในการสรางใหเยาวชนกาวสูอนาคตที่ดี และเปน
บุคลากรที่มีคุณภาพที่จะรวมเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติตอไป ในการดําเนินการเพื่อเปนการเปดโอกาสให
บุตรขาราชการทหารไดรับการสนับสนุนอยางทั่วถึง ธนาคารไดจัดสรรทุนการศึกษาใหแกเหลาทัพตาง ๆ นําไปพิจารณา
ดําเนินการแจกจายใหแกบุตรขาราชการทหารตามความเหมาะสม ในป 2551 ธนาคารไดจัดสรรทุนการศึกษาทั้งหมด 2,750
ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 5,500,000 บาท โดยไดจัดสรรทุนการศึกษาใหแก สํานักปลัดกระทรวง
กลาโหม กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

ธนาคารตระหนักดีวา การสรางบุคลากรทางการเงินการธนาคารรุนใหม ๆที่มีความรูความสามารถ เปนอีก
ภาระหนาที่รับผิดชอบหนึ่งที่สถาบันทางการเงินเชนธนาคาร พึงยึดถือและมุงมั่นอยางจริงจัง ธนาคารทหารไทยจึงจัดใหมี
การมอบทุนการศึกษาใหแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวของกับการเงินการธนาคาร อาทิ เศรษฐศาสตร
บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร การบัญชี และวิทยาการจัดการ ของมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
จํานวน 50 ทุน รวมเปนเงิน 290,000 บาท แบงเปนสวนที่ 1 จํานวน 40 ทุน ๆ ละ 6,000 บาท สําหรับนิสิตนักศึกษาผูรับทุน
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 7 ทุน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 7 ทุน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 6 ทุน มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 14 ทุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2 ทุน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม 4 ทุนและมอบใหแกกองการคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํานวน 10 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท ธนาคารไดเริ่มดําเนินการดานนี้มาตั้งแตป 2517 และยัง
ดําเนินการมาอยางตอเนื่องเปนปที่ 35


การประกวดวงโยธวาทิต ครั้งที่ 27

ดวยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการสรางความสมัครสมานสามัคคี และการรวมกันทํางานอยางเปนหมูคณะ
ภายใตความมีระเบียบและวินัยอันดีในกลุมเยาวชนของชาติ ธนาคารจึงไดรวมกับสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จัดการประกวดวงโยธวาทิตชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ที่สนามกีฬาแหงชาติในเดือน
มกราคม 2551 ซึ่งนับเปนครั้งที่ 27 โดยมีวัตถุประสงคหลัก ที่ยึดถือมาตลอดนับตั้งแตมีการจัดแขงขันครั้งแรกในป 2524
เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะทางดานดนตรี สมาธิ ระเบียบวินัย การทํางานรวมกันเปนทีม และความมีน้ําใจเปน
นักกีฬา ในการประกวดป 2551 นี้ มีโรงเรียนตาง ๆ สงวงโยธวาทิตเขารวมประกวดชิงถวยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฏราชกุมาร และจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
พรอมรางวัลทุนการศึกษากวาสองลานบาท รวมทั้งสิ้น 47 วง


ธนาคารทหารไทยเปนเจาภาพถวายผาพระกฐินพระราชทาน

เพื่อจรรโลงและทํานุบํารุงไวซึ่งพระพุทธศาสนา อันเปนหนึ่งในหลักยึดทางจิตใจของชาวไทย ในป 2551 นี้
ธนาคารทหารไทยไดเปนเจาภาพถวายผาพระกฐินพระราชทาน โดยไดนําผาพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัด
นครสวรรค พระอารามหลวง ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551โดยมี พนักงานธนาคาร
ลูกคา ขาราชการ รวมทั้งประชาชนผูมีจิตศรัทธารวมถวายดวย นอกจากนี้ เชนเดียวกับปที่ผานมา ธนาคารยังไดมอบเงิน
สนับสนุนการศึกษาใหแกสถานศึกษาในพื้นที่รวม 5 แหง ไดแก โรงเรียนนครสวรรค โรงเรียนสตรีนครสวรรค โรง
เรียนนวมินทรราชูทิศมัชฌิม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค วิทยาลัยสงฆนครสวรรค


ธนาคารทหารไทยรวมใจตานภัยหนาว

ธนาคารไดจัดกิจกรรมการรวมบริจาคซื้อผาหมกันหนาวใหแกผูประสบภัยมาอยางตอเนื่องเปนปที่ 25 ดวยมี
วัตถุประสงคที่จะให พนักงาน ลูกคา และประชาชนโดยทั่วไป ไดรวมใจกันดูแลและปดเปาภัยหนาวใหผูยากไร ในป 2551
นี้ ธนาคารไดรวมตานภัยหนาวโดยเชิญชวนให พนักงาน ลูกคา และประชาชน รวมกันบริจาคเงิน เพื่อซื้อผาหมกันหนาว
ใหแกผูยากไรทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยูในหมูบานที่หางไกลความเจริญเชนทุก ๆ ปที่ผานมาโดย
บริจาคผานเครือขายสาขาของธนาคาร

สวนที่ 2 หนา 124

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)


ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อรวมสรางและรักษาไวซึ่งพื้นที่ปา ธนาคารไดเขารวมสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสครองราชยปที่ 50 ภายใตการดูแลและบริหารโครงการของมูลนิธิสถาบันราช
พฤกษ แบงออกเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2548-2550) ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2549-2551) และระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2552)
ซึ่งเปนการปลูกปาอยางยั่งยืนโดยไดดําเนินการทั้งปลูกและดูแลปาไมที่ปลูกไวใหเติบโตและแข็งแรง รวมทั้งใหคงสภาพปา
ที่สมบูรณอยางใกลชิด ซึ่งในระยะยาวจะยังประโยชนสูงสุดแกชุมชนในพื้นที่และสภาพปาในพื้นที่ใกลเคียงไปพรอมกัน
ปาที่ธนาคารสนับสนุนการปลูกในโครงการนี้ ตั้งอยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ลําน้ํานานฝงขวา บริเวณบานน้ําตะ บานน้ําลี
บานน้ําหมัน อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ และตําบลชอแฮ อ.เมือง จ. แพร ในป 2551 ซึ่งเปนระยะที่ 2 ธนาคารปลูกและดูแลพื้นที่
ปา เปนจํานวน 3,136 ไร และในป 2553 ซึ่งเปนปสิ้นสุดโครงการ ธนาคารจะดําเนินการมอบพื้นที่ปาใหแกมูลนิธิสถาบัน
ราชพฤกษ รวมทั้งสิ้น 6,272 ไร


โครงการดานการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ

ธนาคารทหารไทย ตระหนักดียิ่งถึงความสําคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ ควบคู
กับการสงเสริมการจัดการดานพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดตอบสนองแนวนโยบายของภาครัฐใน
การเสริมสรางความแข็งแกรงใหแกผูประกอบการ ดวยการสงเสริมใหเกิดการลงทุนในโครงการดานการอนุรักษพลังงาน
ตาง ๆ ของผูประกอบการ ซึ่งจะชวยใหเกิดการลดตนทุนคาใชจายดานพลังงาน เพิ่มรายไดผลตอบแทนใหแกกิจการ
ตลอดจนเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันทางการคา
นอกจากนี้ ธนาคารยังไดรับความไววางใจในการทําหนาที่เปนกลไกหนึ่งของรัฐในการบริหารกองทุนและ
โครงการดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน และเปนชองทางของเงินสนับสนุนจากภาครัฐและองคกรระหวางประเทศในรูปของ
เงินกูอัตราดอกเบี้ยพิเศษและเงินชวยเหลือใหเปลา ไปสูผูประกอบการทั่วประเทศ อาทิ
 การรวมบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษพลังงาน (Energy Conservation Fund) ภายใตการ
ดําเนินงาน รวมกับกระทรวงพลังงาน เพื่อสนับสนุนการใหบริการสินเชื่อเพื่อการอนุรักษพลังงาน และ
พลังงานทดแทนแกอุตสาหกรรมภาคการผลิต และภาคบริการตาง ๆ รวมถึงการรวมมือกับหนวยงานและ
ผูเชี่ยวชาญในการใหคําแนะนําดานการลงทุนในเทคโนโลยีตาง ๆ แกผูประกอบการ และรวมมือกับ
หนวยงานตาง ๆ ในการสนับสนุนโครงการลงทุนและกิจกรรมดานอนุรักษพลังงาน เชน สถาบันพลังงาน
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม
มูลนิธิอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย เปนตน
 การรวมมือกับธนาคารโลก กระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรม ในการบริหารโครงการลดและเลิก
การใชสารทําลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ (The Ozone Project Trust Fund) เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดซึ่ง
ประเทศไทยไดใหสัตยาบันเขารวมเปนภาคีสมาชิกของอนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารมอนทรีออล โดยในป
2551 ได ดํ า เนิ น โครงการลดและเลิ ก ใช ส ารทํ า ลายโอโซน สํ า หรั บ ภาคอุ ต สาหกรรมต า ง ๆ เช น
อุตสาหกรรมสารดับเพลิง อุตสาหกรรมโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป รานซอมบํารุงและเติมน้ํายาแอร
รถยนต รานซอมบํารุงตูเย็นและตูแช เปนตน โดยตลอดเวลากวา 10 ปที่ผานมาธนาคารไดทําหนาที่ใน
ฐานะผูบริหารดานการเงิน และบริหารโครงการเงินชวยเหลือมาแลวจํานวน 59 โครงการ มีผูประกอบการ
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ที่ไดรับเงินชวยเหลือคาปรับเปลี่ยนอุปกรณเครื่องจักร และคําแนะนําดานเทคนิคกวา 4,000 ราย รวม
จํานวนเงินชวยเหลือใหเปลากวา 800 ลานบาท นอกจากนี้ ธนาคารยังไดใหความรวมมือเผยแพรความรู
ดานการอนุรักษชั้นบรรยากาศโอโซนแกผูประกอบการ นิสิต นักศึกษาและสาธารณชน ในโอกาสตาง ๆ
อีกดวย
การรวมมือกับสถานทูตเดนมารกประจําประเทศไทยในการบริหารโครงการพันธมิตรความรวมมือทาง
ธุรกิจดานสิ่งแวดลอมระหวางไทย-เดนมารก (Partnership Facility Program - PFP) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
โครงการความชวยเหลือพิเศษทางดานสิ่งแวดลอมของกระทรวงการตางประเทศเดนมารก ในการชวย
ปรับปรุงสิ่งแวดลอมในประเทศไทย และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการไทยในการรับการ
ถายทอดวิทยาการทันสมัยจากประเทศเดนมารก ซึ่งเปนประเทศที่มีความเขมแข็งในตลาดโลกในดาน
เทคโนโลยีและผลิตภัณฑดานพลังงานและสิ่งแวดลอม โดยโครงการจะสนับสนุนเงินชวยเหลือใหเปลา
แกคูพันธมิตรที่ผานการคัดเลือกเขารวมโครงการ รวมจํานวนกวา 100 ลานบาท และมุงหวังใหบริษัท
พันธมิตรไทย-เดนมารกสามารถดําเนินธุรกิจเพื่อปรับปรุงสิ่งแวดลอมในประเทศไทยในระยะยาว
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10.

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การควบคุมภายใน

ความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารไดกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของธนาคาร โดยใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน
ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล เพื่อความมั่นใจวาผลประโยชนของลูกคาและธนาคารไดรับการ
ดูแลอยางเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงและสายงานบริหารความเสี่ย ง
ตลอดจนสายงานกํากับการปฏิบัติงานเปนผูกํากับดูแล นอกจากนี้ สายงานตรวจสอบไดตรวจสอบการดําเนินงานของ
ธนาคารและรายการระหว า งกั น สายงานตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบต อ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2552 มีกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบรว มประชุมดวยทุกทาน ไดพิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของธนาคาร ซึ่งนําเสนอโดย
เจาหนาที่บริหาร สายงานตรวจสอบ ในการประเมินผลดังกลาว ผูตรวจสอบไดพิจารณาระบบการควบคุมภายในของ
ธนาคารตามองคประกอบสําคัญ 5 ประการ ไดแก องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง 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 ากั บ ดู แลให ปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ อ ย า งเคร ง ครั ด รวมถึ ง การควบคุ ม ภายในที่ เ หมาะสม ตาม
ขอแนะนําของสายงานตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ และหนวยงานที่เกี่ยวของ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ในป 2551 คณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการ จํานวน 3 ทาน ซึ่ง
เปนกรรมการอิสระ ไมไดเปนเจาหนาที่บริหารและพนักงานธนาคาร ไดปฏิบัติภาระกิจตามขอบเขตอํานาจหนาที่และความ
รับผิ ดชอบ ซึ่ง เปนไปตามขอ กํ าหนดของตลาดหลั กทรัพย แห งประเทศไทย และธนาคารแหงประเทศไทย โดยสรุ ป
สาระสําคัญ ดังนี้
1. สอบทานความถูกตองตามมาตรฐานการบัญชี และขอกําหนดของทางการ ของงบการเงินรายไตรมาส ราย
งวด 6 เดือน และงบการเงินประจําป 2551
2. สอบทานใหธนาคารมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
3. ดูแลให มีการเปดเผยขอ มู ลธุร กรรมที่ เกี่ย วโยงกัน หรือที่ อาจมีผลประโยชน ทับซอนใหมีความโปรงใส
ถูกตองและครบถวน
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4. สอบทานให ธ นาคารปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ ข อ กํ า หนดตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารธนาคารพาณิ ช ย และ
พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย และกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งโดยได ใ ห ข อ สั ง เกตและ
ขอเสนอแนะแกฝายจัดการเพื่อไมใหเกิดความเสียหาย รวมทั้งขอใหฝายจัดการกําชับใหพนักงานปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบและขอกําหนดของทางการอยางเครงครัด
5. พิจารณาคัดเลือ ก และเสนอใหคณะกรรมการและผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี
ประจําป รวมทั้งพิจารณาใหความเห็นชอบการวาจางหรือการทําขอตกลงกับผูสอบบัญชีในภาระกิจอื่น
นอกเหนือจากงานสอบบัญชี
6. กํากับดูแลการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในของธนาคารอยางใกลชิด ตั้งแตการอนุมัติแผนงานการ
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานดานการตรวจสอบภายในของธนาคาร ดูแลใหสายงานตรวจสอบ
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางอิสระ และมีทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อการปฏิบัติหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเปนไปตามขอกําหนดของทางการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ในระหวางป 2551 โดยไดรับขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน
และความรวมมือดวยดีจากฝายจัดการของธนาคาร ทั้งไดเชิญผูเกี่ยวของเขาชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามที่เห็นสมควรและจําเปน ในรอบปที่ผานมาคณะกรรมการตรวจสอบไดแนะนําใหฝายจัดการแกไขปรับปรุงการ
ดําเนินงานและการควบคุมภายในใหรัดกุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น คณะกรรมการธนาคารและผูบริหารของธนาคาร ไดให
ความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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11.

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

รายการระหวางกัน
ลักษณะรายการระหวางกันที่ผานมา และนโยบายในการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงใน

อนาคต
ขอมูลที่ระบุไวดังตอไปนี้ เปนขอมูลจากงบการเงินเฉพาะของธนาคาร เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่น
11.1

รายการที่สําคัญระหวางธนาคารกับผูถือหุนที่ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ของธนาคาร และบริษัทที่เกี่ยวของกันของผู
ถือหุนรายใหญ
รอบปสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2551
(ลานบาท)

รอบปสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2550
(ลานบาท)

16,423
16,423

1,642
1,642

กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุนหรือมีอํานาจควบคุม
รวม

250
250

16
16

สินทรัพยอื่น
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุนหรือมีอํานาจควบคุม
รวม

4
4

-

เงินฝาก
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุนหรือมีอํานาจควบคุม
บจ. ไอเอ็นจี ประกันชีวิต
บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)
รวม

9,706
168
4
9,878

11,832
6
11,838

เงินกูยืม
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุนหรือมีอํานาจควบคุม
รวม

51
51

3,963
3,963

หนี้สินอื่น
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุนหรือมีอํานาจควบคุม
รวม

113
113

13
13

ภาระผูกพัน
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุนหรือมีอํานาจควบคุม
รวม

422
422

1
1

เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ(กอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุนหรือมีอํานาจควบคุม
รวม
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

รายไดดอกเบี้ย รายไดที่มิใชดอกเบี้ย คาใชจายดอกเบี้ย และคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2551 และ 2550
รอบปสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2551
(ลานบาท)
290
195
389
113

รายไดดอกเบี้ย
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ย
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย

11.2

รอบปสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2550
(ลานบาท)
85
1
414
108

รายการที่สําคัญระหวางธนาคารกับบริษัทยอย และบริษัทรวม (ธนาคารถือหุนเกินกวารอยละ 20 ของทุนที่ชําระแลว)
รอบปสิ้นสุด
รอบปสิ้นสุด สัดสวนการถือหุน กรรมการ/ผูบริหารรวมกัน
31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 ของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
(ลานบาท)
(ลานบาท)
ทหารไทย
(รอยละ)

เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ
(กอนหักคาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ)
บริษัทยอย
บบส. พญาไท

2,601

4,801

100.0

บริษัทรวม
บจ. ไทยโอริกซ ลิสซิ่ง

- นายวิชิต จันทะแจง
- นางสาวอุทุมพร คุณากร

100

125

46.0

- นายวสันต จูไพจิตร
- นายสิทธิพงษ นาควัชระ

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทยอย
บริษัทรวม

26
1

48
1

สินทรัพยอื่น
บริษัทยอย
บลจ. ทหารไทย

16

12

75.0

- นางรัตนา เล็งศิริวัฒน
- นายลือชา ศุกรเสพย
- นายอนุพันธ ตั้งสงา
- นางสาวนิศา เลาหสมบูรณ

บริษัทรวม
กองทุนรวมธุรกิจไทย 2

1

5

32.0

กองทุนรวมสยามรีสอรท

3

12

56.3

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย พญาไท
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเดอะคอลัมน

-

3
12

30.0
29.9

- นายไกรสิทธิ์ ตันไพฑูรยดิถี
- นายอนุพันธ ตั้งสงา
- นายไกรสิทธิ์ ตันไพฑูรยดิถี
- นายอนุพันธ ตั้งสงา
- ดร.จันทรเลขา วิริยะวิทย
-
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
รอบปสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2551
(ลานบาท)

เงินฝาก
บริษัทยอย
บบส. พญาไท
บจ. ไอเอฟซีที แอดไวเซอรี
บลจ. ทหารไทย

รอบปสิ้นสุด
สัดสวนการถือ
31 ธันวาคม 2550 หุนของธนาคาร
(ลานบาท)
ทหารไทย
(รอยละ)

248

140

100.0

-

12

100.0

173

440

75.0

บล. ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย)
บริษัทรวม
กองทุนรวมธุรกิจไทย 2

-

312

-

-

1

32.0

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย พญาไท
บจ. ไทยโอริกซ ลิสซิ่ง

17
49

13
-

30.0
46.0

หนี้สินอื่น
บริษัทยอย
บลจ. ทหารไทย

10

3

75.0

-

2

-

บลจ. ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย)

กรรมการ/ผูบริหารรวมกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

- นายวิชิต จันทะแจง
- นางสาวอุทุมพร คุณากร
- นางรัตนา เล็งศิริวัฒน
- นายลือชา ศุกรเสพย
- นายอนุพันธ ตั้งสงา
- นางสาวนิศา เลาหสมบูรณ
- นายไกรสิทธิ์ ตันไพฑูรยดิถี
- นายอนุพันธ ตั้งสงา
- ดร.จันทรเลขา วิริยะวิทย
- นายวสันต จูไพจิตร
- นายสิทธิพงษ นาควัชระ

- นางรัตนา เล็งศิริวัฒน
- นายลือชา ศุกรเสพย
- นายอนุพันธ ตั้งสงา
- นางสาวนิศา เลาหสมบูรณ
-

รายไดดอกเบี้ย รายไดที่มิใชดอกเบี้ย (คาธรรมเนียมและบริการ) คาใชจายดอกเบี้ย และคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
รอบปสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2551
(ลานบาท)
รายไดดอกเบี้ย
บริษัทยอย
บริษัทรวม
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย (คาธรรมเนียมและบริการ)
บริษัทยอย
คาใชจายดอกเบี้ย
บริษัทยอย
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
บริษัทยอย
บริษัทรวม
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รอบปสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2550
(ลานบาท)

147
199

60
25

155

98

6

9

2
17

1
17

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

11.3

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

รายการที่สําคัญระหวางธนาคารกับกิจการที่ธนาคารเปนผูถือหุนตั้งแตรอยละ 20 หรือกรรมการหรือผูบริหารของ
ธนาคารเปนกรรมการที่มีอํานาจควบคุม หรือมีอิทธิพล อยางเปนสาระสําคัญ

เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ
(กอนหักคาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ)
บจ.วิทยคอรป เคมิคอลส
บจ.เอ็มโฮมเอสพีวี 1
บจ.ไทยบาโรดา อินดัสตรีส
บจ.มหาชัยพัฒนาที่ดิน
รวม

รอบปสิ้นสุด
รอบปสิ้นสุด
สัดสวนการถือ
31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 หุนของธนาคาร
(ลานบาท)
(ลานบาท)
ทหารไทย
(รอยละ)
-

61
45
375

-

25
506

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

-

397

เงินฝาก
บจ.พัฒนาอสังหาริมทรัพย ทีเอ็มบี
บจ.วิทยคอรป เคมิคอลส
บมจ.จรัญประกันภัย

4
-

บจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)
บจ. มหาชัยพัฒนาที่ดิน
รวม

กรรมการ/ผูบริหารรวมกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

26.2
10.0
-

- นายสมศักดิ์ ขุนเจริญ
-

4
1
81

99.9
26.2
8.0

4

125
7
218

8.3
-

- นายโสภณ กลวยไม ณ อยุธยา
- นายวรยุทธ เจริญเลิศ
- นางผุดผอง อาสิงสมานันท
- ดร.จันทรเลขา วิริยะวิทย
-

ภาระผูกพัน

-

1

หนี้สินอื่น

-

1

รายไดดอกเบี้ย คาใชจายดอกเบี้ย และคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
รอบปสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2551
(ลานบาท)
รายไดดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ย
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย

1
3
2
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10
16
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11.4

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

รายการที่สําคัญระหวางธนาคาร กับกิจการที่กรรมการหรือผูบริหารของธนาคารรวมถึงผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาวเขาไปถือหุน หรือเปนกรรมการที่มีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ

เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ
(กอนหักคาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ)
บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ
รวม
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินฝาก
บจ. พุทธธรรมประกันภัย
บจ. วิคตอรี่ ทูล
บมจ. ทิพยประกันภัย
บจ. อาร พี เอ็ม ดีเทลริ่ง
บมจ.เมเจอรซีนีเพล็กซ
รวม
ภาระผูกพัน

รอบปสิ้นสุด
รอบปสิ้นสุด สัดสวนการถือ
31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 หุนของธนาคาร
(ลานบาท)
(ลานบาท)
ทหารไทย
(รอยละ)

กรรมการ/ผูบริหารรวมกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

-

167
167
2

-

-

-

91
3
282
1
1
378
10

-

-

รายไดดอกเบี้ย คาใชจายดอกเบี้ย และคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
รอบปสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2551
(ลานบาท)
รายไดดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ย
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย

11.5

6

รอบปสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2550
(ลานบาท)
18
13
8

รายการที่สําคัญเพิ่มเติมระหวางธนาคารทหารไทย กับกรรมการหรือผูบริหารธนาคาร รวมถึงผูที่เกี่ยวของกับ
บุคคลดังกลาว
รอบปสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2551
(ลานบาท)

เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ
เงินใหสินเชื่อสวัสดิการ
เงินฝาก
หนี้สินอื่น
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

6
14
133
-
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26
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1
1
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

รายไดดอกเบี้ย รายไดที่มิใชดอกเบี้ย และคาใชจายดอกเบี้ย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
รอบปสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2551
(ลานบาท)
รายไดดอกเบี้ย
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ย

11.6

รอบปสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2550
(ลานบาท)

1
2

3
12
8

นโยบายการกําหนดราคา และอัตราดอกเบี้ยสําหรับรายการที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ธนาคารใชนโยบายดานราคา และอัตราดอกเบี้ย ดังนี้









ดานสินเชื่อ ใชอัตราที่เปนไปตามราคาตลาด ยกเวนเงินใหสินเชื่อสวัสดิการใชอัตราตามระเบียบของธนาคาร
และเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยบางแหงที่ธนาคารกําหนดอัตราดอกเบี้ยที่อิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ดา นรายได ค าธรรมเนี ยมและบริ ก ารจากการที่ ธ นาคารเปน นายทะเบีย นและบริก ารอื่ นที่ เกี่ ย วข อ ง การ
ใหบริการโอนเงินและรับโอนเงินใหแกผูซื้อ/ขายหนวยลงทุนผานธนาคาร การใหบริการและเปนตัวแทน
สนับสนุนการขายกองทุนรวมที่บริหารจัดการโดยบริษัทยอย 1 แหงและบริษัทที่เกี่ยวของ 1 แหง ซึ่งคิดใน
อัตราตามสัญญา โดยมีการตอรองตามปกติของธุรกิจนี้ ที่พิจารณาจากขนาดของกองทุนและปริมาณการซื้อ
ขายหนวยลงทุน
ดานเงินฝาก ใชอัตราที่เปนไปตามราคาตลาด
ด า นรายได ค า ธรรมเนี ย มและบริ ก ารประเภทอื่ น ๆ ใช อั ต ราที่ เ ป น ไปตามราคาตลาด ยกเว น รายได
คาธรรมเนียมและบริการเปนตัวแทนเรียกเก็บหนี้แกบริษัทยอยแหงหนึ่ง ที่ธนาคารกําหนดเปนอัตราเดือนละ
10,000 บาท และการใหบริการแกบริษัทยอยแหงนี้ในการประเมินราคาหลักทรัพยแกบริษัทยอย ธนาคารคิด
คาธรรมเนียมใหบริการระหวางกันดังกลาว ดังนี้ คิดคาบริการ รายละ 500 บาท และในกรณีเอกสารสิทธิที่ดิน
มากกวา 1 ฉบับ คิดเพิ่มฉบับละ 200 บาท สําหรับคาตรวจสอบเอกสารสิทธิ คิดตามที่จายจริง และในกรณี
หลักประกันอยูตางจังหวัด คิดคาบริการเพิ่มในอัตราเหมาจาย 500 บาทตอวัน
ดานการเชาสํานักงานสาขาและการใหเชาอาคารสํานักงานธนาคาร
¾

¾

ธนาคารมีสัญญาเชา และสัญญาคาบริการที่ทําการสาขากับบริษัทรวมแหงหนึ่งและกิจการที่เกี่ยวของแหง
หนึ่ง โดยกําหนดอัตราคาเชา และคาบริการเปนไปตามอัตราตลาด
ธนาคารมีสัญญาใหเชา และสัญญาใหบริการระยะเวลา 3 ป กับบริษัทยอย 2 แหง และบริษัทที่เกี่ยวของ 1
แหง โดยกําหนดอัตราคาเชา และคาบริการเปนไปตามสัญญาที่ตกลงกัน หรืออัตราตลาดขณะทํา สัญญา

สัญญาสําคัญที่ทํากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
1. เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 ที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติใหธนาคารเขาทําสัญญาการดําเนินธุรกิจรวมกันกับบริษทั
ในกลุมของ ING ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของธนาคาร ดังนี้
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

1.1 สัญญาแตงตั้งธนาคารเปนตัวแทนจําหนายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน(Distribution Agent Agreement)
ใหแก บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด (“ ING Funds”) โดยมีอายุสัญญา
10 ป โดยสัญญาดังกลาวใหสิทธิรวมเพียง 2 บริษัท (Co-exclusivity) ไดแกบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทหารไทย จํากัด ทั้งนี้ กอน
สิ้นสุดสัญญา สามารถมีการเจรจาเพื่อทบทวนความเหมาะสมของสัญญาและเงื่อนไขตาง ๆ ใหม และ
กรณีธนาคารตองการที่จะตออายุสัญญาจะตองขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน
อัตราคาธรรมเนียมที่จะไดรับ ของแตละกองทุนแตกตางกันไปตามลักษณะของแตละกองทุน โดยอัตรา
คาธรรมเนียมรับ จะขึ้นอยูกับการพิจารณารวมกันของทั้ง 2 ฝาย
1.2 สัญญาแตงตั้งธนาคารเปนนายหนาจําหนายผลิตภัณฑประกันชีวิต (Bancassurance Product Distribution
Agreement) ใหแก บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จํากัด (“ ING Life”) แตเพียงผูเดียวโดยมีอายุสัญญา 10 ป
ทั้งนี้ กอนสิ้นสุดสัญญาสามารถมีการเจรจาเพื่อทบทวนความเหมาะสมของสัญญาและเงื่อนไขตาง ๆ
ใหม และกรณีธนาคารตองการที่จะตออายุสัญญาจะตองขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน
อัตราคาธรรมเนียมและเงื่อนไขทางธุรกิจอื่นที่จะไดรับ ตองไดรับความเห็นชอบรวมกันทั้ง 2 ฝาย
2. วันที่ 28 สิงหาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ไดอนุมัติใหธนาคารเขาทําสัญญาการดําเนินธุรกิจ
รวมกันจํานวน 2 ฉบับกับ ING Asia Private Bank Limited ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของธนาคาร ดังนี้
สัญญาการแนะนําธุรกิจระหวางกัน (Referral Agreement) ระหวางธนาคารกับ ING Asia Private Bank
Limited เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 คูสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาดังกลาวได โดยแจงใหอีกฝายหนึ่ง
ทราบเปนลายลักษณอักษร เปนเวลาไมนอยกวา 1 เดือนลวงหนา
อัตราคาธรรมเนียมนี้แตละฝายจะไดรับแตกตางกันไปตามลักษณะของผลิตภัณฑทางการเงินแตละประเภท
ซึ่งระบุรายละเอียดไวในสัญญาดังกลาวขางตน
ผลประโยชนอื่นที่จายแกกรรมการและผูบริหาร
กรรมการและผูบริหารของธนาคารตั้งแตระดับเจาหนาที่บริหารฝายขึ้นไป มิไดรับผลประโยชนอื่นใดจากธนาคาร
ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงินนอกเหนือจากผลประโยชนที่พึงไดรับตามปกติ ซึ่งไดแก คาตอบแทนกรรมการรายเดือน
เบี้ยประชุม เงินเดือน และโบนัส ทั้งนี้ กรรมการที่เปนผูบริหารของธนาคารและกรรมการผูแทนของ ING Bank N.V.
สําหรับป 2551 ไมไดรับคาตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑของธนาคารตนสังกัด อยางไรก็ตาม กรรมการที่พํานักอยู
ตางประเทศสามารถเบิกคาเดินทางและคาที่พักในการเดินทางมาปฎิบัติหนาที่ในธุรกิจของธนาคารไดตามที่จายจริง
สําหรับผูบริหารที่เปนชาวตางชาติ ไดรับผลประโยชนเพิ่มเติม ไดแก คาเชาบาน รวมคาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพทและคา
เดินทางกลับไปเยี่ยมบานตามหลักเกณฑที่กําหนด
11.7

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหวางกัน

คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร ไดพิจารณารายการระหวางกันของธนาคาร ในป 2551 มีความเห็นวา
รายการระหวางกันดังกลาวเปนไปอยางสมเหตุสมผลและจําเปนเพื่อดําเนินธุรกิจของธนาคาร คณะกรรมการธนาคาร มี
ความเห็นเปนไปในแนวทางเดียวกันกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร
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11.8

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน

ธนาคารไดใหความสําคัญตอการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนและการทํารายการระหวางกันและรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันตามขอกําหนดของทางการ ธนาคารจึงไดกําหนดใหกรรมการและผูบริหารระดับผูชวยกรรมการผูจัดการ
ใหญขึ้นไปเปดเผยขอมูลความสัมพันธ หรือความเกี่ยวโยงในกิจการที่มีผลประโยชนเกี่ยวของหรือเกี่ยวโยงกันเปนประจํา
ทุกไตรมาส และไดจัดใหมีคูมือปฏิบัติในการทํารายการกับบุคคลผูมีผลประโยชนเกี่ยวของ หรือเกี่ยวโยงกันเพื่อขจัดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน โดยในการพิจารณาทํารายการกับบุคคลที่มีผลประโยชนเกี่ยวของ หรือเกี่ยวโยงกัน ธนาคารจะ
ดําเนินการดวยหลักความเสมอภาคและยุติธรรม ธนาคารจึงกําหนดนโยบายดานราคาและเงื่อนไขตาง ๆ ดวยหลักเกณฑ
เดียวกับการทําธุรกรรมกับลูกคาทั่วไป รวมทั้งกําหนดใหกรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดเสียกับธุรกรรมดังกลาวตองไมมี
สวนรวมในการอนุมัติรายการและไมมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
การใหสินเชื่อหรือลงทุนในกิจการที่ธนาคาร กรรมการ หรือผูบริหารระดับสูงมีผลประโยชนเกี่ยวของ จะตองผาน
การพิจารณาถึงฐานะและผลการดําเนินงานหรือวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ ตองมีเงื่อนไขและราคาเหมือนลูกคา
ทั่วไป มีการควบคุมปริมาณการใหสินเชื่อหรือลงทุนมิใหมีปริมาณเกินสมควร และตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ธนาคารดวยมติเอกฉันทโดยกรรมการหรือผูบริหารที่เกี่ยวของตองไมมีสวนรวมในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมดังกลาว
ทั้งนี้ การอนุมัติดังกลาวตองเปนไปตามหลักเกณฑทางการที่เกี่ยวของ
ธนาคารไดกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่พิจารณา ทบทวน และสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เพื่อปองกันและขจัดความขัดแยงทางผลประโยชน
ธนาคารจะมีการเปดเผยขอมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่มีผลประโยชนเกี่ยวของ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันรวมทั้ง
รายการระหวางกัน อยางครบถวน โปรงใส เปนไปตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และมาตรฐานการบัญชีกําหนด
11.9

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต

รายการระหวางกัน (ยกเวนเงินกูที่เปนสวัสดิการที่ใหตอพนักงานของธนาคาร) ที่เกิดขึ้นในป 2551 สวนใหญเปน
รายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป หรือการใหเชาอาคารสํานักงานแกบริษัทในเครือ โดยมีสัญญาเชาไมเกิน 3
ป อยางไรก็ตาม มูลคาของรายการดังกลาวไมเปนสาระสําคัญเมื่อเทียบกับขนาดทรัพยสินรวมของธนาคาร และรายการ
ดังกลาวไดมีการนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบแลว
สําหรับการทํารายการระหวางกันในอนาคต ธนาคารจะปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกลาว
ขางตน ทั้งนี้ เมื่อทางการมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ ธนาคารจะมีการปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติใหสอดคลอง
กับกฎเกณฑที่เปลี่ยนแปลงนั้น
11.10 การใหบุคคลซึ่งอาจมีความขัดแยงถือหุนเกินกวารอยละ 5 ในบริษัทยอย หรือบริษัทรวม แทนการถือหุนของ
ธนาคารโดยตรง
ธนาคารไมมีนโยบายใหบุคคลซึ่งมีความขัดแยงถือหุนแทนธนาคาร เวนแตมีความจําเปนตองถือหุนไวเพื่อให
ถูกตองตามกฎหมาย
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12.

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ในการอานคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายบริหาร ผูลงทุนควรอานประกอบกับงบการเงินรวมและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่น บรรดาขอมูลทางการเงินที่ระบุไวในที่นี้ไดระบุไวเปนอัตราเงินบาทตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย (Thai GAAP) บรรดาขอมูลทางการเงินสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2549 ถึง 31 ธันวาคม 2551 ไดระบุไวเปนงบการเงินรวม นอกจากนี้ นักลงทุนควรอานหมายเหตุประกอบงบ
การเงินของธนาคาร ซึ่งมีการระบุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ ซึ่งในบางกรณี ฝายบริหารจะตองใชดุลพินิจและการ
ตัดสินใจในการประมาณการขอสมมติฐานของรายการทางธุรกิจนั้น ๆ เพื่อใหการจัดทํางบการเงินรวมถูกตองตามมาตรฐาน
การบั ญ ชี ที่ เ ป น ที่ ย อมรั บกั น โดยทั่ ว ไป รายการดั ง กล า วอาจมี ผ ลกระทบอย า งมี นั ย สํ า คั ญต อ ฐานะทางการเงิ น และผล
ประกอบการของธนาคาร คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายบริหารนี้มีขอความในลักษณะที่เปนการคาดการณเหตุการณ
ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่สะทอนความเห็นในปจจุบันของฝายบริหารเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคตและ
ผลการดําเนินงาน ดังนั้น ผลการประกอบการที่แทจริงของธนาคาร อาจแตกตางจากการประมาณการที่ระบุไวในขอความที่
เปนการคาดการณเหตุการณในอนาคต เนื่องมาจากปจจัยตาง ๆ ดังที่ไดมีการระบุไวในหัวขอ “ปจจัยความเสี่ยง” และที่ได
ระบุไวในที่อื่น ๆ ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้

12.1

งบการเงิน

ธนาคารจัดทํางบการเงินสําหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยมีนายเทอดทอง เทพมังกร ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชี และสําหรับรอบปสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2551 มีนางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 จาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชี
12.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี
สรุปรายงานการตรวจสอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
นายเทอดทอง เทพมังกร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ได
ดําเนินงานตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะของธนาคาร สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นอยางไมมี
เงื่อนไข โดยงบการเงินที่ไดตรวจสอบไดแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของธนาคาร ถูกตองตามที่
ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
สรุปรายงานการตรวจสอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2551
นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ไดดําเนินงานตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย สําหรับงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะของธนาคาร สําหรับรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2551 โดยผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็น
อยางไมมีเงื่อนไข โดยงบการเงินที่ไดตรวจสอบไดแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของธนาคาร
ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

12.1.2 ตารางสรุปงบการเงินรวมสําหรับระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
งบดุล (งบการเงินรวม)

สินทรัพย
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
ในประเทศ - มีดอกเบี้ย
- ไมมีดอกเบี้ย
ตางประเทศ - มีดอกเบี้ย
- ไมมีดอกเบี้ย
รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน – สุทธิ
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
เงินลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว – สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาว – สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม – สุทธิ
รวมเงินลงทุน – สุทธิ
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ
เงินใหสินเชื่อ
ดอกเบี้ยคางรับ
รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ – สุทธิ
ทรัพยสินรอการขาย – สุทธิ
ภาระของลูกคาจากการรับรอง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ
ลูกหนี้คางรับ – สุทธิ
คาความนิยม – สุทธิ
สินทรัพยอื่น – สุทธิ
รวมสินทรัพย

หนวย : ลานบาท (ยกเวนรอยละ)
รอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รอยละของ
รอยละของ
รอยละของ
2551
2550
2549
สินทรัพย
สินทรัพย
สินทรัพย
รวม
รวม
รวม
11,317
1.9
10,289
1.7
10,920
1.5
62,428
3,894
2,913
3,352
72,587
-

10.4
0.6
0.5
0.6
12.1
-

10,670
4,920
2,982
2,188
20,759
27,800

1.7
0.8
0.5
0.4
3.3
4.5

4,041
5,832
4,678
3,341
17,892
25,500

0.5
0.8
0.6
0.4
2.4
3.4

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

35,217
78,402
2,444
116,063

4.7
10.4
0.3
15.4

424,286
3,296
427,582
(45,463)
(453)
381,666
19,260
102
14,388
11,365
60
7,257
601,985

70.5
0.5
71.0
(7.6)
(0.1)
63.4
3.2
0.0
2.4
1.9
0.0
1.2
100.0

464,895
4,026
468,921
(51,486)
(628)
416,807
22,556
280
13,067
8,750
322
5,185
622,161

74.7
0.6
75.4
(8.3)
(0.1)
67.0
3.6
0.0
2.1
1.4
0.1
0.8
100.0

541,037
5,115
546,152
(30,243)
(1,520)
514,389
29,812
358
12,695
6,100
12,944
5,204
751,877

72.0
0.7
72.6
(4.0)
(0.2)
68.4
4.0
0.0
1.7
0.8
1.7
0.7
100.0
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

งบดุล (งบการเงินรวม) (ตอ)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
เงินฝาก
เงินฝากที่เปนเงินบาท
เงินฝากที่เปนเงินตราตางประเทศ
รวมเงินฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
ในประเทศ - มีดอกเบี้ย
- ไมมีดอกเบี้ย
ตางประเทศ - มีดอกเบี้ย
- ไมมีดอกเบี้ย
รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
เงินกูยืม
เงินกูยืมระยะสั้น
เงินกูยืมระยะยาว
รวมเงินกูยืม
ภาระของธนาคารฯ จากการรับรอง
ดอกเบี้ยคางจาย
ประมาณการหนี้สินจากการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ
ประมาณการหนี้สินอื่น
เจาหนี้คางจาย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน

2551

หนวย : ลานบาท (ยกเวนรอยละ)
รอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รอยละของ
รอยละของ
รอยละของ
สินทรัพย
2550
สินทรัพย
2549
สินทรัพย
รวม
รวม
รวม

449,737
560
450,297

74.7
0.1
74.8

465,009
453
465,462

74.7
0.1
74.8

567,946
521
568,467

75.5
0.1
75.6

6,749
624
1,667
259
9,299
3,298
-

1.1
0.1
0.3
0.0
1.5
0.5
-

22,959
701
1,073
260
24,993
3,610
4,765

3.7
0.1
0.2
0.0
4.0
0.6
0.8

19,947
333
1,025
142
21,448
3,518
-

2.7
0.0
0.1
0.0
2.9
0.5
-

34,930
31,387
66,317
102
1,891
9,247
3,160
5,414
7,914
556,939

5.8
5.2
11.0
0.0
0.3
1.5
0.5
0.9
1.3
92.5

22,402
31,014
53,416
280
2,413
9,049
1,093
8,292
4,268
577,641

3.6
5.0
8.6
0.0
0.4
1.5
0.2
1.3
0.7
92.8

59,179
34,092
93,271
358
4,810
5,071
869
2,027
4,038
703,877

7.9
4.5
12.4
0.0
0.6
0.7
0.1
0.3
0.5
93.6
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

งบดุล (งบการเงินรวม) (ตอ)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
สวนของผูถอื หุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน มูลคาหุนละ 10 บาท
หุนบุริมสิทธิ 1,991,997,200 หุน ในป 2551
หุนบุริมสิทธิ 1,991,997,200 หุน ในป 2550
หุนบุริมสิทธิ 1,991,997,200 หุน ในป 2549
หุนสามัญ 41,716,741,279 หุน ในป 2551
หุนสามัญ 41,716,741,279 หุน ในป 2550

2551

19,920

หนวย : ลานบาท (ยกเวนรอยละ)
รอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รอยละของ
รอยละของ
รอยละของ
สินทรัพย
2550
สินทรัพย
2549
สินทรัพย
รวม
รวม
รวม

3.3
19,920

417,167

3.2

417,167

19,920
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22.3

19,920

2.6

165,367
(90,319)
3,305
(1,576)
6

22.0
(12.0)
0.4
(0.2)
0.0

3.2

69.0
415,367

(303,088)
5,288
(192)
9

167,367

67.1

3.3
19,920

415,367

2.6

69.3

หุนสามัญ 16,736,741,279 หุน ในป 2549
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนบุริมสิทธิ 1,991,997,200 หุน ในป 2551
หุนบุริมสิทธิ 1,991,997,200 หุน ในป 2550
หุนบุริมสิทธิ 1,991,997,200 หุน ในป 2549
หุนสามัญ 41,536,741,279 หุน ในป 2551
หุนสามัญ 41,536,741,279 หุน ในป 2550
หุนสามัญ 16,536,741,279 หุน ในป 2549
สวนต่ํากวามูลคาหุนสามัญ - สุทธิ
สวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิน
สวนเกิน(ต่ํา)กวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน - สุทธิ
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

19,920

(50.3)
0.9
(0.0)
0.0

(303,088)
3,249
1,263
10

66.8
(48.7)
0.5
0.2
0.0

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

งบดุล (งบการเงินรวม) (ตอ)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
อื่น ๆ
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถอื หุนของบริษัทใหญ
สวนของผูถือหุนสวนนอย
รวมสวนของผูถอื หุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถอื หุน
รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพันทั้งสิ้น
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ําประกันการกูยืมเงิน
ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไมครบกําหนด
เล็ตเตอรออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น

2551

หนวย : ลานบาท (ยกเวนรอยละ)
รอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รอยละของ
รอยละของ
รอยละของ
สินทรัพย
2550
สินทรัพย
2549
สินทรัพย
รวม
รวม
รวม

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

2,100
8,717
(60,031)
47,489
511
48,000
751,877

0.3
1.2
(8.0)
6.3
0.1
6.4
100.0

3,611
1,233
27,690
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

7,277
1,926
13,358
321,150

1.0
0.3
1.8
42.7
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน (งบการเงินรวม)

งบกําไรขาดทุน

2551

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
เงินใหสินเชื่อ
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
คาใชจายดอกเบี้ย
เงินฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินกูยืมระยะสั้น
เงินกูยืมระยะยาว
รวมคาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (กลับรายการ)
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (กลับรายการ)
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
คาธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัล และค้ําประกัน
อื่น ๆ
กําไรจากการปริวรรต
กําไรจากการขายสินทรัพย
รายไดอื่น
รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย

หนวย : ลานบาท (ยกเวนรอยละ)
รอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รอยละของ
รอยละของ
รอยละของ
รายได
2550
รายได
2549
รายได
รวม
รวม
รวม

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

30,886
1,127
4,098
36,111

72.8
2.7
9.7
85.1

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)

17,038
732
835
2,365
20,970
15,141
14,399
(1,387)

40.2
1.7
2.0
5.6
49.4
35.7
33.9
(3.3)

10,716

29.6

(14,541)

(36.1)

2,128

5.0

(353)
465

(1.0)
1.3

(831)
282

(2.1)
0.7

77
216

0.2
0.5

524
4,487
951
626
313
7,014

1.4
12.4
2.6
1.7
0.9
19.4

649
4,771
1,095
626
6,591

1.6
11.8
2.7
1.6
16.3

628
4,105
787
171
338
6,323

1.5
9.7
1.9
0.4
0.8
14.9
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน (งบการเงินรวม) (ตอ)

งบกําไรขาดทุน

2551

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ
คาภาษีอากร
คาธรรมเนียมและบริการ
คาตอบแทนกรรมการ
ขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย และทรัพยสินอื่น ๆ
เงินนําสงเขากองทุนฟนฟูฯ
ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินจากการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ
(กลับรายการ)
ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินอื่น
ขาดทุนจากการดอยคาคาความนิยม
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสวนที่เปนของผูถ อื หุนธนาคาร

หนวย : ลานบาท (ยกเวนรอยละ)
รอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รอยละของ
รอยละของ
รอยละของ
รายได
2550
รายได
2549
รายได
รวม
รวม
รวม

6,041
2,585
884
1,249
31
1,123
1,863

16.7
7.1
2.4
3.5
0.1
3.1
5.2

4,815
2,565
1,345
1,250
39
3,982
2,157

11.9
6.4
3.3
3.1
0.1
9.9
5.4

5,063
2,145
1,421
896
40
467
2,269

11.9
5.1
3.3
2.1
0.1
1.1
5.3

(49)

(0.1)

3,978

9.9

5,071

11.9

1,150
2,236
17,114
616
87
530
106
424

3.2
6.2
47.3
1.7
0.2
1.5
0.3
1.2

225
12,237
242
2,625
35,459
(43,409)
132
(43,541)
136
(43,677)

0.6
30.4
0.6
6.5
88.0
(107.7)
0.3
(108.0)
0.3
(108.3)

397
2,663
20,431
(11,979)
200
(12,179)
113
(12,292)

0.9
6.3
48.1
(28.2)
0.5
(28.7)
0.3
(29.0)

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน
ขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
ปรับลด
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)

0.01

(2.60)

(0.86)

0.01

(2.31)

(0.75)
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม)
หนวย : ลานบาท (ยกเวนรอยละ)
รอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบกระแสเงินสด

2551

2550

2549

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) สุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี
คาความนิยมตัดบัญชี
ขาดทุนจากการดอยคาคาความนิยม
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน
ขาดทุน (กําไร) ที่ยงั ไมเกิดขึ้นจากการตีราคาหลักทรัพยเพื่อคา
ขาดทุนจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยรอการขายและสินทรัพยอื่น
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
เงินปนผลรับจากบริษัทรวม
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินจากการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินอื่น
คาใชจายสําหรับโครงการเกษียณอายุ
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพย
ขาดทุน(กําไร)ที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนของหุนกู
สวนต่ําเงินลงทุนตัดบัญชี
สวนเกินมูลคาหุนกูตัดบัญชี
คาใชจายคางจายอืน่ เพิ่มขึ้น(ลดลง)
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ
ภาษีเงินได
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปนผล
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

530

(43,541)

(12,179)

1,159
1,100
19
3
1,123
(465)
212
5,076
(15)
(49)
1,150
917
(704)
239
(723)
(168)
(54)
(15,793)
87
30,120
(13,634)
(181)
9,949

1,258
374
12,237
1,965
(7)
3,982
(282)
162
30,982
(250)
3,978
225
(1,038)
(459)
(690)
(283)
(154)
(16,442)
133
34,422
(19,679)
(82)
6,811

995
732
307
467
(216)
122
13,012
70
5,071
397
(346)
(1,179)
(275)
139
(15,158)
200
36,451
(18,625)
(167)
9,818

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
เงินใหสินเชื่อ
ทรัพยสินรอการขาย
สินทรัพยอื่น

(53,445)
27,800
(543)
26,983
4,607
(7,175)

(2,944)
(2,300)
(3,513)
62,647
7,752
(2,508)

(4,817)
(25,500)
2,265
(6,417)
5,267
(3,512)
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม) (ตอ)
หนวย : ลานบาท (ยกเวนรอยละ)
รอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบกระแสเงินสด

2550

2551

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
เงินกูยืมระยะสั้น
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
ขายเงินลงทุนเผื่อขาย
ซื้อเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
เงินสดรับจากการไถถอนเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
ซื้อเงินลงทุนทั่วไป
ขายเงินลงทุนทัว่ ไป
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
ขายเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
ซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสิทธิการเชา
ขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจายชําระเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดจายจากการไถถอนหุนกูไมดอยสิทธิ
เงินสดรับจากการออกตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินสดจายจากการไถถอนหุนกูดอยสิทธิ
เงินสดจายจากการไถถอนหุนกูดอยสิทธิควบหุนบุริมสิทธิ
เงินสดรับจากการจําหนายตั๋วแลกเงินระยะยาว
หุนสามัญที่ออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลวเพิ่มขึ้น
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป
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2549

(15,165)
(14,470)
(313)
(4,765)
12,442
643
(13,452)

(103,005)
3,545
92
4,765
(26,563)
5,419
(49,802)

51,338
(19,715)
(741)
(14,000)
41,143
(8,765)
26,364

(251,528)
262,851
(3,080)
3,735
(2)
1,450
(163)
860
(549)
199
13,773

(44,270)
68,323
766
(214)
1,493
(150)
232
(1,578)
342
24,944

(77,290)
58,837
1,038
(402)
5,824
(500)
372
(2,844)
1,037
(13,928)

(1,024)
(102)
(800)
2,635
(2)
707
1,028
10,289
11,317

(7,727)
(5,281)
37,231
4
24,227
(631)
10,920
10,289

(11,605)
(9,515)
7,645
(1,792)
(5,000)
9,663
58
(10,546)
1,890
9,030
10,920

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

12.1.3 ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
อัตราสวนทางการเงิน

2551

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)
อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับ
โครงสรางหนี้ตอสินเชื่อรวม (รอยละ)
อัตราสวนเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพตอสินเชื่อรวม (รอยละ)
อัตราสวนดอกเบี้ยคางรับตอสินเชื่อรวม (รอยละ)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

รอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550

2549

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

41.9
(29.0)
(24.8)
5.3
3.2
2.2
3.8

2.6
0.1
0.06

2.4
(6.4)
0.06

2.1
(1.7)
0.06

12.4
81.6
94.2
80.9
-

13.0
89.0
99.9
80.6
-

14.7
81.3
95.2
80.8
-

10.8
16.4
0.8

11.2
16.5
0.9

5.9
11.4
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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12.2

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน

การวิเคราะหผลการดําเนินงานสําหรับรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงาน
สําหรับรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
12.2.1 รายการในงบกําไรขาดทุน
ตารางดังตอไปนี้แสดงองคประกอบหลักของกําไร (ขาดทุน) สุทธิของธนาคารในชวงระยะเวลาที่ระบุไว
รอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล...................................................................................................
คาใชจายดอกเบีย้ .....................................................................................................................
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ ...........................................................................................
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) ..............................................................................
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (กลับรายการ)...................................................................
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและ
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (กลับรายการ)...................................................................
รายไดที่มิใชดอกเบีย้ ................................................................................................................
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย ............................................................................................................
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได ...............................................................................................
ภาษีเงินได ................................................................................................................................
กําไร (ขาดทุน) สุทธิในสวนของผูถือหุนสวนนอย.............................................................
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ............................................................................................................


(หนวย: ลานบาท)
29,152
13,359
15,793
5,177
(101)

2550
33,724
17,282
16,442
31,732
(750)

10,716

(14,541)

7,014
17,114
616
87
106
424

6,591
35,459
(43,409)
132
136
(43,677)

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
ตารางดังตอไปนี้แสดงถึงองคประกอบหลักของรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิของธนาคาร
รอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551
2550
(หนวย: ลานบาท ยกเวนรอยละ)

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
ดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อ ................................................................................................
ดอกเบี้ยจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน...........................................................
รายไดจากเงินลงทุน .........................................................................................................
รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล................................................................................
คาใชจายดอกเบีย้
ดอกเบี้ยเงินฝาก................................................................................................................
ดอกเบี้ยจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน...........................................................
ดอกเบี้ยจากเงินกูยมื ระยะสั้น ...........................................................................................
ดอกเบี้ยจากเงินกูยมื ระยะยาว...........................................................................................
รวมคาใชจายดอกเบี้ย...................................................................................................
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ ........................................................................................
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24,150
1,581
3,421
29,152

29,180
756
3,788
33,724

10,197
127
1,166
1,870
13,359
15,792

14,078
557
1,282
1,365
17,282
16,442
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
รอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

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

2551
2550
(หนวย: ลานบาท ยกเวนรอยละ)
612,073
687,019
585,630
644,545
536,353
615,193
2.6
2.4
2.7
2.6
2.5
2.4

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลรวมลดลงรอยละ 13.6 จากจํานวน 33,724 ลานบาทในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2550 เปนจํานวน 29,152 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลง
ของรายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อ
ดอกเบี้ย จากเงิน ให สิน เชื่ อ ลดลงรอ ยละ 17.2 จากจํ านวน 29,180 ลานบาทในรอบปสิ้ นสุ ด ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2550 เปนจํานวน 24,150 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งการลดลงนี้เปนผลมาจากการ
ลดลงของปริมาณสินเชื่อประกอบกับดอกเบี้ยที่ปรับลดลง
ดอกเบี้ยจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินเพิ่มขึ้นรอยละ 109.1 จากจํานวน 756 ลานบาทในรอบป
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปนจํานวน 1,581 ลานบาทในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยการเพิ่มขึ้นมี
สาเหตุมาจากธนาคารเพิ่มน้ําหนักในการลงทุนในสินทรัพยที่มีสภาพคลองสูง
รายไดจากเงินลงทุนลดลงรอยละ 9.7 จากจํานวน 3,788 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
เปนจํานวน 3,421 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยการลดลงนี้มีสาเหตุหลักมาจากลดลงของการ
ลงทุนของตราสารหนี้และตราสารทุน


คาใชจายดอกเบี้ย

คาใชจายดอกเบี้ยรวมลดลงรอยละ 22.7 จากจํานวน 17,282 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550 เปนจํานวน 13,359 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยการลดลงนี้มีสาเหตุหลักมาจากการ
ลดลงของคาใชจายดอกเบี้ยเงินฝาก
ดอกเบี้ยเงินรับฝากลดลงรอยละ 27.6 จากจํานวน 14,078 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550 เปนจํานวน 10,197 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินรับ
ฝากและดอกเบี้ยของเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินลดลงรอยละ 77.3 จากจํานวน 557 ลานบาท ในรอบป
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปนจํานวน 127 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากการลดลงของการกูยืมระหวางธนาคารและตลาดเงิน ซึ่งเปนผลมาจากการบริหารสินทรัพยและหนี้สินของธนาคาร
และการลดลงของดอกเบี้ยของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
ดอกเบี้ยจากเงินกูยืมระยะสั้นลดลงรอยละ 9.1 จากจํานวน 1,282 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2550 เปนจํานวน 1,166 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยมีสาเหตุหลักมาจากยอดเฉลี่ย
ของเงินกูยืมระยะสั้นในป 2551 ลดลงเมื่อเทียบกับป 2550
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ดอกเบี้ยจากเงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นรอยละ 37.0 จากจํานวน 1,365 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2550 เปนจํานวน 1,870 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้น
ของดอกเบี้ยเงินกูยืมระยะยาว


รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ

สืบเนื่องจากที่กลาวขางตน รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิลดลงรอยละ 3.9 จากจํานวน 16,442 ลานบาท
ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปนจํานวน 15,792 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551


หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

การตั้งสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลงเปนจํานวนมากจากจํานวน 31,732 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปนจํานวน 5,177 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยในป 2550 ธนาคารและ
บริษัทยอยไดตั้งสํารองเพิ่มเพื่อเปนไปตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อรองรับการปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
สากล (IAS 39) ในป 2551 ธนาคารตั้งสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญตามคุณภาพของสินทรัพย รวมทั้งการขายและการ
ตัดจําหนายหนี้ดอยคุณภาพและในป 2551 นี้ ธนาคารยังไดยกระดับการตั้งสํารองใหเปนระดับสากลซึ่งหมายรวมถึงการจัด
ชั้นสินเชื่อดอยคุณภาพตามรายลูกคา การรับรูมูลคาหลักประกันอยางระมัดระวังและการจัดชั้นสินเชื่อที่เขมงวดมากขึ้น


ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (กลับรายการ)

ธนาคารมีการกลับรายการขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้จํานวน 750 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2550 เปรียบเทียบกับการกลับรายการขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 101 ลานบาท ในงวดรอบป
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551


รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
ตารางดังตอไปนี้สรุปองคประกอบหลักของรายไดที่มิใชดอกเบี้ยของธนาคาร ในชวงระยะเวลาที่ระบุไว
รอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551
2550
(หนวย: ลานบาท)

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน ......................................................................................
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ..........................................
คาธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัล และค้ําประกัน ........................................................................
คาธรรมเนียม และบริการอื่นๆ ................................................................................
กําไรจากการปริวรรต...................................................................................................
กําไรจากการขายสินทรัพย ...........................................................................................
รายไดอื่น(1)...................................................................................................................
รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย.........................................................................................
(1) รายไดอื่นรวมถึง หนี้ลูกคาที่ยังมิไดใชสิทธิเรียกรอง รายไดเบ็ดเตล็ด และรายไดจากบริษัทยอย
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(353)
465

(831)
282

524
4,487
951
626
313
7,014

649
4,771
1,095
626
6,591
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

รายไดที่มิใชดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นรอยละ 6.4 จากจํานวน 6,591 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550 เปนจํานวน 7,014 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของขาดทุน
จากเงินลงทุน การเพิ่มขึ้นของกําไรจากบริษัทรวมและกําไรจากการขายสินทรัพย
ขาดทุนจากเงินลงทุนลดลงจากจํานวน 831 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปนจํานวน
353 ลานบาทในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
รายไดคาธรรมเนียมและบริการอื่นลดลงรอยละ 5.9 จากจํานวน 4,771 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2550 เปนจํานวน 4,487 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลง
ของรายไดคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับสินเชื่อเนื่องจากการลดลงของการใหสินเชื่อของธนาคารในป 2551
กําไรจากการปริวรรตลดลงรอยละ 13.1 จากจํานวน 1,095 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550 เปนจํานวน 951 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยมีสาเหตุหลักมาจากสภาวะการตลาด
รายไดอื่นลดลงรอยละ 49.9 จากจํานวน 626 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปนจํานวน
313 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขาดทุนของรายการตราสารอนุพันธ


คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
ตารางดังตอไปนี้แสดงขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยของธนาคารในชวงระยะเวลาที่ระบุไว
รอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551
2550
(หนวย: ลานบาท)

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน ....................................................................................................
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ ........................................................................
คาภาษีอากร ..........................................................................................................................
คาธรรมเนียมและการบริการ ................................................................................................
คาตอบแทนกรรมการ ...........................................................................................................
ขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสินรอการขายและทรัพยสินอื่นๆ......................................
เงินนําสงกองทุนฟน ฟูฯ ........................................................................................................
ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินจากการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ (กลับรายการ)..............
ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินอื่น (กลับรายการ) ..............................................................
ขาดทุนจากการดอยคาความนิยม..........................................................................................
ขาดทุนจากการขายทรัพยสิน ................................................................................................
คาใชจายอื่น(1)........................................................................................................................
รวมคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย..............................................................................................

6,041
2,585
884
1,249
31
1,124
1,863
(49)
1,150
2,236
17,114

4,814
2,565
1,345
1,250
39
3,982
2,157
3,978
225
12,237
242
2,625
35,459

(1) คาใชจายอื่น รวมถึง รายการนอกงบดุล พันธบัตรที่ไมมีดอกเบี้ยและเสนอขายโดยมีสวนลด (Zero Coupon Bond) ซึ่งไดรับมาจาก บสก. สําหรับการขาย
สินทรัพยดอยคุณภาพ

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยลดลงรอยละ 51.7 จาก 35,459 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
เปน 17,114 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่ไมมีผลขาดทุนจากการดอย
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

คาความนิยม การลดลงของขาดทุนจากการประมาณการหนี้สิน และการลดลงของขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสินรอ
การขาย
ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินจากการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพมีจํานวนลดลงจาก 3,978 ลานบาท ใน
รอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปนการกลับรายการจํานวน 49 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551 โดยในป 2550 ธนาคารไดบันทึกประมาณการหนี้สินสําหรับผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการโอนสินทรัพยดอย
คุณภาพไปบสท. จํานวน 774 ลานบาท และสําหรับการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพไปบสก. จํานวน 3,204 ลานบาท
ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้นจากจํานวน 225 ลานบาทในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550 เปนจํานวน 1,150 ลานบาทเนื่องจากธนาคารไดเริ่มตั้งสํารองภาระผูกพันนอกงบดุลในป 2551
ธนาคารไดบันทึกการดอยคาของคาความนิยมเต็มจํานวนสําหรับคาความนิยมที่เกิดจากการควบรวมกิจการ
ของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (IFCT) และ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ (DTDB) เปนจํานวน 12,237 ลาน
บาทในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยตั้งแตป 2551 เปนตนไปธนาคารไมมียอดคงคางของคาความนิยมจาก
การควบรวมกิจการ


กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได

ธนาคารและบริษัทยอยมีผลขาดทุนกอนภาษีเงินไดจํานวน 43,409 ลานบาทในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2550 ในขณะที่มีผลกําไรกอนภาษีเงินไดจํานวน 616 ลานบาทในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ภาษีเงิน
ไดลดลงรอยละ 34.1 จากจํานวน 132 ลานบาทในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปนจํานวน 87 ลานบาทในรอบป
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551


กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

สืบเนื่องจากที่กลาวมาขางตน ธนาคารและบริษัทยอยมีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 43,677 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปรียบเทียบกับผลกําไรสุทธิจํานวน 424 ลานบาท ในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
12.2.2 รายการในงบดุล


สินทรัพย

สินทรัพยรวมลดลงรอยละ 3.2 จากจํานวน 622,161 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปนจํานวน 601,985
ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
เงินใหสินเชื่อรวม (ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ) ลดลงรอยละ 8.7 จากจํานวน 464,895 ลานบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2550 เปนจํานวน 424,286 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 อันเปนผลมาจากการปรับโครงสรางเงินใหสินเชื่อ
การชําระคืนของเงินใหสินเชื่อที่ถึงกําหนดชําระ และการจําหนายสินเชื่อดอยคุณภาพ
เงินลงทุนสุทธิลดลงรอยละ 12.8 จาก 96,346 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปนจํานวน 83,983 ลาน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เปนผลจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ทรัพยสินรอการขายลดลงรอยละ 14.6 จากจํานวน 22,556 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปนจํานวน
19,260 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สวนใหญเกิดจากการจําหนายทรัพยสินรอการขายในระหวางป


หนี้สิน

หนี้สินรวมลดลงรอยละ 3.6 จากจํานวน 577,641 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปนจํานวน 556,939
ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
เงินฝากลดลงรอยละ 3.3 จากจํานวน 465,462 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปนจํานวน 450,297 ลาน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินฝากออมทรัพย ซึ่งเปนผลมาจากมีการยายไปใช
ผลิตภัณฑอื่นของธนาคารหรือเงินฝากประจํา
เงินกูยืมเพิ่มขึ้นรอยละ 24.2 จากจํานวน 53,416 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปนจํานวน 66,317 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของของตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange – BE) และหุนกูระยะสั้น
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินรวมลดลงรอยละ 62.8 จากจํานวน 24,993 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550 เปนจํานวน 9,299 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการบริหารสภาพคลองของธนาคาร


สวนของผูถือหุน

สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นรอยละ 1.2 จากจํานวน 44,520 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปนจํานวน
45,046 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย
จํานวน 2,039 ลานบาท และจากกําไรสุทธิในป 2551 จํานวน 424 ลานบาท อยางไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นจากกําไรและสวนเกิน
ทุนจากการตีราคาสินทรัพยถูกหักดวยการลดลงของสวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนจํานวน 1,454 ลานบาท
มูลคาทางบัญชีตอหนึ่งหุนซึ่งปรับลดสัดสวนการถือหุนเต็มจํานวนแลว (Fully diluted) เพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก
มูลคา 1.02 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปนมูลคา 1.03 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
12.2.3 รายการนอกงบดุล


ภาระผูกพัน

ภาระผูกพันของธนาคาร ประกอบดวยการรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ําประกันเงินกูยืม ภาระตามตั๋วแลกเงินคา
สินคาเขาที่ยังไมครบกําหนด เล็ตเตอรออฟเครดิต ภาระผูกพันอื่น และตราสารซื้อขายลวงหนา (forward bonds) ที่ซื้อมา
ทั้งนี้ ภาระผูกพันอื่นประกอบดวยการค้ําประกันอื่น สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา สัญญาอัตราดอกเบี้ย และวงเงินที่ลูกคายัง
ไมไดถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ภาระผูกพันของธนาคาร เทากับ 392,463 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 12.1 จากจํานวน
349,998 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยมีสาเหตุหลักมาจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสวน
หนึ่งมาจากการบริหารจัดการหนี้สินของธนาคารและการใหบริการบริหารความเสี่ยงแกลูกคา
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12.3

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

คุณภาพสินทรัพย

12.3.1 เงินใหสินเชื่อ


การกระจุกตัวของสินเชื่อ
เงินใหสินเชื่อแยกตามภาคธุรกิจ

ธนาคารใชกลยุทธในการสรางพอรตสินทรัพยที่หลากหลายและจํากัดความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อแกภาค
ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งหรือผูกูรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จํานวนยอดเงินใหสินเชื่อที่สูงที่สุด
ของธนาคารอยูในภาคธุรกิจการผลิตมีจํานวนรอยละ 24.2 ของเงินใหสินเชื่อทั้งหมด การใหสินเชื่อตัวแทนทางการเงินมี
ยอดเปนอันดับ 2 ในป 2551 ดวยสัดสวนรอยละ 18.4 เงินใหสินเชื่อแกภาคธุรกิจอื่นที่มีความสําคัญ ไดแก การบริโภคราย
ยอย (ซึ่งมีจํานวนรอยละ 15.6 ของเงินใหสินเชื่อทั้งหมดของธนาคาร) ภาคธุรกิจการคาสงและคาปลีก (มีจํานวนรอยละ
15.1 ของเงินใหสินเชื่อทั้งหมดของธนาคาร) สวนการใหสินเชื่อสําหรับภาคธุรกิจอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ คิดเปนรอยละ
45.1 ของเงินใหสินเชื่อทั้งหมดของธนาคาร
ตารางดังตอไปนี้แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใหสินเชื่อของธนาคารแบงตามภาคธุรกิจ ในชวงเวลา
ที่ระบุไว
(เฉพาะธนาคาร)
จํานวน
ภาคธุรกิจ
การผลิต .........................................................................
ตัวแทนทางการเงิน........................................................
การบริโภครายยอย........................................................
การคาสงและคาปลีก .....................................................
อสังหาริมทรัพย ............................................................
การไฟฟา.......................................................................
โรงแรมและภัตตาคาร...................................................
การขนสงและคลังเก็บสินคา .........................................
การกอสราง...................................................................
การเกษตร .....................................................................
การบริการ.....................................................................
การบริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห ..........
เหมืองแรและเหมืองหิน ................................................
การประมง.....................................................................
การศึกษา.......................................................................
การบริหารราชการ........................................................
ของใชสวนตัวในครัวเรือน ...........................................
นอกประเทศ .................................................................
รวม(1)........................................................................

118,229
89,866
75,912
73,692
26,380
25,962
23,400
19,914
11,949
9,802
4,320
2,900
2,247
1,142
1,069
929
487,713

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551
2550
รอยละของ
รอยละของ
ทั้งหมด
ทั้งหมด
จํานวน
(ลานบาท ยกเวนรอยละ)
134,608
28.2
24.2
40,996
8.6
18.4
77,868
16.3
15.6
74,416
15.6
15.1
28,226
5.9
5.4
23,936
5.0
5.3
30,067
6.3
4.8
22,391
4.7
4.1
16,313
3.4
2.5
11,055
2.3
2.0
5,849
1.2
0.9
5,189
1.1
0.6
2,487
0.5
0.5
1,444
0.3
0.2
1,551
0.3
0.2
942
0.2
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
477,339
100.0

(1) สินเชื่อรวม รวมถึงรายการเงินใหสินเชื่อระหวางธนาคารและตลาดเงิน
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2549
รอยละของ
ทั้งหมด
จํานวน
165,327
41,323
79,828
92,265
25,457
23,325
35,280
33,330
19,481
11,638
7,442
5,996
3,300
1,870
1,747
915
548,524

30.1
7.5
14.6
16.8
4.6
4.3
6.4
6.1
3.6
1.2
1.4
1.1
0.6
0.3
0.3
0.2
0.0
0.0
100.0

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เงินใหสินเชื่อแบงตามระยะเวลาครบกําหนดชําระของสินเชื่อ
ตารางตอไปนี้แสดงถึงเงินใหสินเชื่อของธนาคารทหารไทย โดยแบงตามระยะเวลาครบกําหนดชําระ ณ วันที่
ระบุไว
(เฉพาะธนาคาร)

2551

ถึงกําหนดชําระเมื่อทวงถาม........................................................................
ถึงกําหนดชําระภายใน 1 เดือน ...................................................................
ถึงกําหนดชําระภายหลัง 1 เดือนแตภายในหรือเมื่อครบกําหนด 3 เดือน.....
ถึงกําหนดชําระภายหลัง 3 เดือนแตภายในหรือเมื่อครบกําหนด 12 เดือน...
ถึงกําหนดชําระภายหลัง 1 ปแตภายในหรือเมื่อครบกําหนด 5 ป ................
ถึงกําหนดชําระภายหลัง 5 ปแตภายในหรือเมื่อครบกําหนด 10 ป ..............
ถึงกําหนดชําระหลังจาก 10 ป .....................................................................
รวม .............................................................................................................

50,673
51,664
47,889
25,493
82,113
97,104
69,269
424,205

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550
(ลานบาท)
59,795
40,911
51,999
22,518
95,033
128,498
67,321
466,075

2549
61,885
42,411
74,474
30,262
101,014
160,386
72,326
542,758

เงินใหสินเชื่อแบงตามประเภทอัตราดอกเบี้ย
ตารางดังตอไปนี้แสดงถึงเงินใหสินเชื่อของธนาคารทหารไทย โดยแบงตามประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ และ
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ณ วันที่ระบุไว
(เฉพาะธนาคาร)

2551

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว .............................................................................
อัตราดอกเบี้ยคงที่ .................................................................................
รวมเงินใหสินเชื่อ .................................................................................

373,372
50,833
424,205

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550
(ลานบาท)
417,324
48,751
466,075

2549
448,523
94,235
542,758

เงินใหสินเชื่อแบงตามกลุมลูกคา
ตารางดังตอไปนี้แสดงถึงเงินใหสินเชื่อของธนาคารทหารไทย ตามกลุมลูกคา ณ วันที่ระบุไว
(เฉพาะธนาคาร)

กลุมธุรกิจขนาดใหญ (1) ....................................................................................
กลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (2) ............................................................
กลุมธุรกิจรายยอย(3) .........................................................................................
รวม(4) ...........................................................................................................

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551**
2550*
รอยละของ
รอยละของ
จํานวน
จํานวน
ทั้งหมด
ทัง้ หมด
(ลานบาท ยกเวนรอยละ)

191,163
165,459
67,583
424,205

45.1
39.0
15.9
100.0

** ตั้งแตเดือนธันวาคม 2551 เปนตนไป ธนาคารแบงกลุมลูกคา ดังตอไปนี้
(1) สินเชื่อในกลุมธุรกิจขนาดใหญ หมายถึง สินเชื่อซึ่งใหแกลูกคาซึ่ง มีรายไดตอปรวมตั้งแต 500 ลานบาทขึ้นไป
(2) สินเชื่อในกลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม แสดงถึง สินเชื่อซึ่งใหแกลูกคาซึ่งมีรายไดตอปรวมนอย 500 ลานบาท
(3) สินเชื่อในกลุมธุรกิจรายยอย แสดงถึง สินเชื่อผูบริโภคสวนบุคคล
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171,425
216,871
77,780
466,075

36.8
46.5
16.7
100.0

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

* ป 2550 ธนาคารแบงสินเชื่อตามกลุมลูกคาดังตอไปนี้
(1) สินเชื่อในกลุมธุรกิจขนาดใหญ หมายถึง สินเชื่อซึ่งใหแกลูกคาซึ่ง (1) มีวงเงินสินเชื่อตั้งแต 300 ลานบาทขึ้นไปตอผูกูแตละราย หรือ (2) มีรายไดตอปรวมตั้งแต
1,000 ลานบาทขึ้นไป หรือ (3) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
(2) สินเชื่อในกลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม แสดงถึง สินเชื่อซึ่งใหแกลูกคาซึ่ง (1) มีวงเงินสินเชื่อนอยกวา 300 ลานบาทตอผูกูแตละราย หรือ (2) มีรายไดตอ
ปรวมนอยกวา 1,000 ลานบาท หรือ (3) ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
(3) สินเชื่อในกลุมธุรกิจรายยอย แสดงถึง สินเชื่อผูบริโภคสวนบุคคลตามคําจํากัดความคําวาสินเชื่อของธนาคารแหงประเทศไทย
(4) สินเชื่อรวม รวมถึงรายการเงินใหสินเชื่อระหวางธนาคารและตลาดเงิน


การจัดชั้นสินทรัพย

ธนาคารทหารไทยจัดชั้นสินเชื่อและสินทรัพยตาง ๆ ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย โดยธนาคาร
ทหารไทย และบริษัทยอยไดจัดชั้นลูกหนี้เปน 6 ประเภท โดยหลักเกณฑที่สําคัญในการจัดชั้นหนี้คือระยะเวลาคางชําระ
สําหรับสินทรัพยจัดชั้นปกติ และจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ คํานวณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่ําตามอัตรารอยละที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนด โดยพิจารณามูลคาหลักประกัน ซึ่งมูลคาหลักประกันที่ใชขึ้นอยูกับประเภทของหลักประกันและ
วันที่มีการประเมินราคาลาสุด สวนสินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญ คํานวณคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญในอัตรารอยละ 100 สําหรับสวนตางระหวางยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะ
ไดรับจากลูกหนี้ หรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน ซึ่งเปนไปตามวิธีการที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
ตารางดังตอไปนี้แสดงประเภทการจัดชั้นสินเชื่อตามชวงเวลาที่ระบุไว
(เฉพาะธนาคาร)

จัดชั้นปกติ...........................................
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ......................
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน........................
จัดชั้นสงสัย .........................................
จัดชั้นสงสัยจะสูญ...............................
รวม..................................................
บวก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สวนที่
เกินจากเกณฑขั้นต่าํ ของ
ธนาคารแหงประเทศไทย......
รวม..............................................

2551
เงินใหสินเชื่อ
และดอกเบี้ย
คางรับ(1)

เงินสํารอง

306,980
53,729
9,229
7,505
50,141
427,584

1,172
378
4,001
2,490
28,070
36,111

427,584

7,821
43,932

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550
เงินใหสินเชื่อ
และดอกเบี้ย
เงินสํารอง
คางรับ(1)
(ลานบาท)
364,042
1,390
32,176
213
13,463
7,011
16,755
8,165
43,732
21,262
470,168
38,041
470,168

11,889
49,930

2549
เงินใหสินเชื่อ
และดอกเบี้ย
คางรับ(1)

เงินสํารอง

462,207
27,736
8,423
12,250
37,279
547,895

2,422
200
1,557
3,482
18,269
25,930

547,895

2,586
28,516

(1) ไมรวมถึงรายการเงินใหสินเชื่อแกธนาคารและตลาดเงิน

สิ น ทรั พ ย ป ระเภทจั ด ชั้ น ต่ํ า กว า มาตรฐาน สงสั ย หรื อ สงสั ย จะสู ญ ถื อ เป น สิ น ทรั พ ย ด อ ยคุ ณ ภาพ ทั้ ง นี้
สินทรัพยดอยคุณภาพรวมถึงเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้คางรับ หลักทรัพยและสินทรัพยอื่นใดของธนาคารที่สามารถจัดชั้น
สินทรัพยตามที่กลาวแลวได อนึ่งสินเชื่อดอยคุณภาพจัดเปนสวนหนึ่งของสินทรัพยดอยคุณภาพ
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)


ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

สินเชื่อดอยคุณภาพ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สินเชื่อดอยคุณภาพประเภทจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัย
จะสูญ ของธนาคารและบริษัทยอย มีจํานวน 69,777 ลานบาท ลดลงเปนจํานวน 6,735 ลานบาท จากวันที่ 31 ธันวาคม
2550 โดยสาเหตุหลักมาจากการประสบความสําเร็จของการปรับโครงสราง การจัดการหนี้เสีย รวมถึงการขายและตัด
จําหนายเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ
สําหรับเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพของเฉพาะธนาคารไมรวมบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีจํานวน
ทั้งสิ้น 66,082 ลานบาท ลดลงจาก 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 6,333 ลานบาท
สําหรับอัตราสวนของสินเชื่อดอยคุณภาพตอสินเชื่อรวมของธนาคารและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551 คิดเปนรอยละ 14.3 โดยลดลงจากรอยละ 16.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 อัตราสวนของสินเชื่อดอยคุณภาพตอ
สินเชื่อรวมของเฉพาะธนาคารไมรวมบริษัทยอยคิดเปนรอยละ 13.6 โดยลดลงจากรอยละ 15.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550


การปรับโครงสรางหนี้
ณ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารและบริษัทยอยไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา ดังนี้

รูปแบบการปรับ
โครงสรางหนี้ที่มีปญหา
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้

จํานวนหนี้ตามบัญชี
กอนปรับ
หลังปรับ
จํานวนราย
จํานวนราย
โครงสรางหนี้
โครงสรางหนี้
99
4,898
42
3,711

การปรับโครงสรางหนี้ในหลายลักษณะ

14

1,349

3

39

รวม

113

6,247

45

3,750



สินทรัพยที่รับโอน
มูลคา
ชนิด
ยุติธรรม
ที่ดิน
879
และสิ่งปลูกสราง
879

ขาดทุนจาก
การปรับ
โครงสรางหนี้
608
30
638

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตารางดังตอไปนี้แสดงคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคารทหารไทย ณ วันที่ระบุไว
2551

(เฉพาะธนาคาร)
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการปรับโครงสรางหนี้ตนป ...............................
หนี้สงสัยจะสูญ ............................................................................................
หนี้สูญไดรับคืน ...........................................................................................
หนี้สูญตัดบัญชี ............................................................................................
คาเผื่อฯ ของลูกหนีส้ วนที่โอนขาย...............................................................
อื่น ๆ ...........................................................................................................
ยอดคงเหลือปลายป ............................................................................
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49,930
5,285
167
(4,563)
(6,887)
43,932

รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม
2550
2549
28,516
31,715
697
(2,947)
(8,051)
49,930

31,541
13,120
160
(7,833)
(8,451)
(21)
28,516

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)



ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ตั๋วสัญญาใชเงินของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท).

ตามเงื่อนไขของพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 ธนาคารและบริษัทยอยไดทําสัญญา
โอนสินทรัพย กับ บสท. ในป 2544 สําหรับการขายสินทรัพยดอยคุณภาพใหแก บสท. ธนาคารและบริษัทยอยไดรับตั๋ว
สัญญาใชเงินจาก บสท. สําหรับการโอนสินทรัพยดังกลาว (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5.3) บสท. และผูโอนจะตอง
แบงปนผลกําไรและขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของ บสท. ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา ณ สิ้นป
ที่ 5 และสิ้นปที่ 10 นับแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2544 ดังนี้
กรณีที่มีผลขาดทุน ผลขาดทุนสวนแรกจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาโอน ผูโอนจะเปนผูรับผลขาดทุน
สวนที่สองจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาโอน บสท.และผูโอนจะแบงกันคนละครึ่ง ผลขาดทุนสวนที่เหลือ บสท. จะ
รับไปทั้งหมด
กรณีที่มีผลกําไร ผลกําไรสวนแรกจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาโอน บสท. และผูโอนจะแบงกันคนละ
ครึ่ง ทั้งนี้หากยังคงมีกําไรเหลืออีก ผูโอนจะไดรับผลกําไรสวนหลังนี้ในจํานวนที่ไมเกินมูลหนี้ตามบัญชีหักดวยราคาโอน
และผลกําไรสวนแรก
ในป 2549 ธนาคารและบริษัทยอยไดรับแจงขอมูลการแบงปนผลกําไรขาดทุนเบื้องตนจากบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย ณ สิ้นสุดปที่ 5 โดยธนาคารและบริษัทยอยมีผลขาดทุนจํานวน 730 ลานบาท ธนาคารและบริษัทยอยได
บันทึกผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจํานวนดังกลาวเปนประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารไดรับแจงจาก
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทยภายในเดือนพฤศจิกายน 2549 สําหรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับราคาโอนสินทรัพย
ดอยคุณภาพสําหรับการจํานําเครื่องจักรเปนจํานวน 4,341 ลานบาท ซึ่งธนาคารปฏิเสธรายการดังกลาว เนื่องจากเปนการ
ปฏิบัติที่ไมเปนไปตามสัญญาโอนสินทรัพย ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2544 จึงไมมีผลบังคับตามกฎหมาย อยางไรก็ตาม ธนาคาร
ไดบันทึกประมาณการหนี้สินสําหรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับราคาโอนสินทรัพยดอยคุณภาพจากการจํานํา
เครื่องจักร จํานวน 4,341 ลานบาท
ปจจุบันธนาคารไดดําเนินคดีตามกฎหมายกับบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยแลว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ธนาคารและบริษัทยอยไดประเมินมูลคาปจจุบันของผลขาดทุนที่คาดวา
จะไดรับการปนสวนจาก บสท. (ไมรวมประมาณการหนี้สินสําหรับผลขาดทุนจากการปรับราคาโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ
สําหรับการจํานําเครื่องจักร) ณ สิ้นปที่สิบ สําหรับงบการเงินรวม จํานวน 1,240 ลานบาท และ 1,228 ลานบาท ตามลําดับ
และสําหรับงบการเงินเฉพาะธนาคาร จํานวน 1,201 ลานบาท และ 1,198 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งพิจารณาจากรายงานผล
การจั ดการสิ นทรัพ ยที่ โ อนของ บสท. และขอ มูล เกี่ ย วกั บการจั ดการสิน ทรัพ ยด อ ยคุ ณภาพของธนาคารในอดีต โดย
อัตราสวนลดที่ใชในการคํานวณหามูลคาปจจุบันของผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตเทากับผลตอบแทนของ
สินทรัพยหรือตราสารทางการเงินที่มีคุณสมบัติเชนเดียวกัน ประมาณการหนี้สิน (รวมประมาณการหนี้สินสําหรับผล
ขาดทุนจากการปรับราคาโอนสินทรัพยดอยคุณภาพสําหรับการจํานําเครื่องจักร) มียอดสะสมเปนจํานวน 5,857 ลานบาท
สําหรับงบการเงินรวม และจํานวน 5,818 ลานบาท สําหรับงบการเงินเฉพาะธนาคาร สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2551 ธนาคารและบริษัทยอยไดบันทึกมูลคาปจจุบันของผลขาดทุนที่คาดวาจะไดรับปนสวนจาก บสท. โดยรับรูเปน
ดอกเบี้ยจาย จํานวน 61 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุนรวม และ งบกําไรขาดทุนเฉพาะธนาคาร
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

บริษัท บริหารสินทรัพยพญาไท (บบส .พญาไท)

บริษัท บริหารสินทรัพยพญาไท จํากัด (บริษัทยอย) ไดดําเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 9
สิงหาคม 2543 และไดจดทะเบียนกับธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจเปนบริษัท บริหารสินทรัพยฯ เมื่อวันที่ 1
กันยายน 2543 โดยธนาคารถือหุนประมาณรอยละ 100 ของทุนเรือนหุนของบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ธนาคารยังมีภาระผูกพันที่ตองจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่
โอนขายดังกลาว
เงื่อนไขการโอนขายสินทรัพยดังกลาวคือ ธนาคาร (ผูโอน) จะดําเนินการสงมอบเอกสารสินทรัพยใหแก
บริษัทยอย (ผูรับโอน) ภายใน 30 วัน นับจากวันโอนสินทรัพย (วันที่ที่ระบุในหนังสือโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ) เวนแต
คูสัญญาจะตกลงขยายระยะเวลาออกไป ทั้งนี้ ผูโอนหรือผูรับโอนมีสิทธิปรับปรุงราคาสินทรัพยได โดยจะตองดําเนินการ
ภายในระยะเวลา 180 วันนับแตวันโอนสินทรัพย
การขายสินทรัพยของบริษัท บริหารสินทรัพยพญาไท จํากัด
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2546 บบส.พญาไทไดทําสัญญาซื้อขายสินทรัพยกับ บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพ
พาณิชย จํากัด (“บสก.”) โดยกําหนดวันโอนสินทรัพยคือวันที่ 30 กันยายน 2546 ทั้งนี้ การโอนสินทรัพยดอยคุณภาพและ
หลักประกันเปนไปตามพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย พ.ศ. 2541 โดยกําหนดราคาโอนสินทรัพยตามขอตกลง
ของบบส.พญาไท และ บสก.
ณ วันโอน บสก. ไดชําระราคาสินทรัพยใหแกบบส.พญาไท เปนตั๋วสัญญาใชเงินประเภทเปลี่ยนมือได ออก
ให ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 เปนจํานวน 19,533 ลานบาท ซึ่งเปนลูกหนี้ดอยคุณภาพจํานวน 16,634 ลานบาท และ
ทรัพยสินรอการขายจํานวน 2,899 ลานบาท วันครบกําหนดชําระคืนเงินตนตามตั๋วสัญญาใชเงินคือวันที่ 30 กันยายน 2558
โดยมีอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยเงินฝากถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักเงินฝากทุกประเภทเฉพาะที่เปนเงินบาทของ
ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 แหง งวดแรกชําระในวันครบรอบปที่ 6 นับจากวันที่ออกตั๋วสัญญาใชเงิน และงวดถัดไปจะ
ชําระเมื่อครบกําหนด 1 ป หลังจากวันที่ชําระดอกเบี้ยงวดแรกไปจนถึงวันครบกําหนดของตั๋วสัญญาใชเงิน ทั้งนี้ หามมิ
ใหบบส.พญาไท สลักหลังโอนตั๋วสัญญาใชเงินใหกับบุคคลใด ๆ เวนแตเปนการสลักหลังใหกับธนาคารทหารไทย จํากัด
(มหาชน) ธนาคารแหงประเทศไทย หรือ กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเทานั้น หาก บสก.จะเลิก
กิจการกอนวันที่ตั๋วสัญญาใชเงินครบกําหนด บสก.จะตองโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญาซื้อขายและตั๋วสัญญาใชเงินใหกับ
นิติบุคคลที่บบส.พญาไทใหความเห็นชอบ
บบส.พญาไท หรือ บสก. มีสิทธิปรับปรุงราคาสินทรัพยภายในระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันโอน
สินทรัพย โดยบบส.พญาไท หรือ บสก. จะออกเปนตั๋วสัญญาใชเงินเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงราคาดังกลาว
การรับรูผลกําไรขาดทุนจากการโอนสินทรัพย บบส.พญาไท และ บสก.ตกลงกันวาการรับรูผลกําไรขาดทุน
จากการบริหารสินทรัพยใหมีการคํานวณเมื่อสิ้นปที่หก และสิ้นปที่สิบสองนับแตวันโอนสินทรัพย
การคํานวณกําไรขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยคํานวณจากมูลคาสินทรัพยที่เรียกเก็บไดซึ่งสะสมเฉพาะ
กรณีที่ลูกหนี้ไดชําระหนี้เสร็จสิ้นแลวตามเกณฑเงินสดจนถึงวันคํานวณหักดวยราคาสินทรัพยที่รับโอนและคาใชจายใน
การดําเนินการของผูรับโอนที่เกี่ยวกับสินทรัพยที่รับโอนรวมทั้งดอกเบี้ยของตั๋วสัญญาใชเงิน และเมื่อสิ้นปที่หก และสิ้นป
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ที่สิบสองนับแตวันโอนสินทรัพย ใหรวมผลการบริหารงานสําหรับสินทรัพยที่ บสก. รับโอนจากบบส.พญาไท ตามสัญญา
นี้แลวนําผลกําไรขาดทุนมาแบงปนระหวาง บสก. กับ บบส.พญาไท ในกรณีที่มีการตีโอนทรัพยสินชําระหนี้ใหนับเฉพาะ
กรณีที่ไดจําหนายทรัพยสินนั้นเพื่อชําระหนี้จนเสร็จสิ้นแลวเทานั้น
กรณีที่มีผลขาดทุนสําหรับสินทรัพยกลุมหนึ่ง บบส.พญาไท จะเปนผูรับผลขาดทุนในอัตรารอยละยี่สิบแรก
และผลขาดทุนในอัตรารอยละยี่สิบถัดไปนั้น บบส.พญาไท และ บสก. จะแบงรับไปในอัตรา 1:1 สวนผลขาดทุนที่เหลือให
บสก. เปนผูรับไปทั้งหมด
กรณีที่มีผลขาดทุนสําหรับสินทรัพยกลุมสอง
(ก) ในกรณีราคารับโอนไมมีสวนลด บบส.พญาไท จะเปนผูรับผลขาดทุนในอัตรารอยละสามสิบแรก และ
ผลขาดทุนในอัตรารอยละยี่สิบถัดไปนั้น บบส.พญาไท และ บสก. จะแบงรับไปในอัตรา 1:1 สวนผลขาดทุนที่เหลือให
บสก. เปนผูรับไปทั้งหมด
(ข) ในกรณีราคารับโอนมีสวนลดรอยละหา บบส.พญาไท จะเปนผูรับผลขาดทุนในอัตรารอยละยี่สิบหาแรก
และผลขาดทุนในอัตรารอยละยี่สิบถัดไปนั้น บบส.พญาไท และ บสก. จะแบงรับไปในอัตรา 1:1 สวนผลขาดทุนที่เหลือให
บสก. เปนผูรับไปทั้งหมด
(ค) ในกรณีราคารับโอนมีสวนลดรอยละสิบ บบส.พญาไท จะเปนผูรับผลขาดทุนในอัตรารอยละยี่สิบแรก
และผลขาดทุนในอัตรารอยละยี่สิบถัดไปนั้น บบส.พญาไท และ บสก. จะแบงรับไปในอัตรา 1:1 สวนผลขาดทุนที่เหลือให
บสก. เปนผูรับไปทั้งหมด
(ง) ในกรณีราคารับโอนมีสวนลดรอยละสิบหา บบส.พญาไท จะเปนผูรับผลขาดทุนในอัตรารอยละยี่สิบแรก
และผลขาดทุนในอัตรารอยละยี่สิบถัดไปนั้น บบส.พญาไท และ บสก. จะแบงรับไปในอัตรา 1:1 สวนผลขาดทุนที่เหลือให
บสก. เปนผูรับไปทั้งหมด
กรณีที่มีผลกําไรสําหรับสินทรัพยกลุมหนึ่งและกลุมสอง ผลกําไรสวนแรกจํานวนไมเกินรอยละยี่สิบของ
ราคาโอนสินทรัพยใหบบส.พญาไท และ บสก. แบงกันในอัตรา 1:1 ผลกําไรที่เหลืออีกบบส.พญาไท จะไดรับทั้งหมด แต
ไมเกินสวนตางระหวางมูลคาทางบัญชีและราคาโอนของสินทรัพย กําไรสวนที่เหลือให บสก. ไปทั้งหมด
การโอนขายสินทรัพยดอยคุณภาพใหกับ บสก. ตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2546 จนถึง ณ วันสิ้นป 2548 บบส.
พญาไท ไดโอนขายสินทรัพยประเภทเงินลงทุนในลูกหนี้ เงินใหกูยืมและลูกหนี้ทั้งที่มีหลักประกันและประเภทที่ไมมี
หลักประกัน และทรัพยสินรอการขาย และสินทรัพยที่เกี่ยวของใหกับ บสก. ในราคารวม 19,712 ลานบาท บสก.ไดจาย
ชําระราคาสินทรัพยใหแกบบส.พญาไท เปนตั๋วสัญญาใชเงินประเภทเปลี่ยนมือไดและ บบส.พญาไทไดสลักหลังตั๋ว
ดังกลาวโอนใหกับ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ทั้งจํานวนเพื่อชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
บบส.พญาไท และ บสก. ไดดําเนินการปรับปรุงราคาขายระหวางกันและรับคืนลูกหนี้ดอยคุณภาพ และ
ทรัพยสินรอการขายเนื่องจากสาเหตุตาง ๆ จนถึงสิ้นป 2548 เปนจํานวนเงินรวม 1,011 ลานบาท และ บบส.พญาไทไดออก
ตั๋วสัญญาใชเงินใหกับ บสก. จํานวน 1,011 ลานบาท เพื่อชําระการปรับรายการระหวางกัน ปจจุบันบริษัทรอออกตั๋วสัญญา
ใชเงินใหกับ บสก. จํานวน 4 ลานบาท ซึ่งเปนผลตางราคาจากการขายทรัพยสินรอการขายในป 2546 ทั้งนี้ บบส.พญาไท

สวนที่ 2 หนา 159

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ไดรับรูดอกเบี้ยจายของตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาว สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เปนจํานวนเงินรวม 17
ลานบาท และ 20 ลานบาท ตามลําดับ แสดงเปนคาใชจายดอกเบี้ยในงบการเงินของ บบส.พญาไท
ในป 2549 บบส.พญาไท และ บสก. มี การจัด ทํ า บัน ทึ กการประชุ ม เกี่ย วกับ รายละเอี ย ดในการคํา นวณ
คาเสียหายที่ บบส.พญาไท ตองชดใชใหกับ บสก. ตามสัญญาซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพ ซึ่งทั้งสองฝายตกลงจะขอใหมีการ
พิจารณาชดใชความเสียหายกันภายในสิ้นปที่หก หรือสิ้นปที่สิบสอง โดยใชวิธีหักกลบลบหนี้กับจํานวนเงินที่ บสก.
จะตองชําระตามตั๋วสัญญาใชเงินตามที่ระบุในสัญญาซื้อขาย ลงวันที่ 3 กันยายน 2546
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 กลุมธนาคารไดประเมินมูลคาปจจุบันของผลขาดทุนที่คาดวาจะไดรับ
การปนสวนจาก บสก. ณ สิ้นปที่สิบสองจํานวน 3,390 ลานบาท และ 3,204 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งพิจารณาจากรายงานผล
การจัด การสิ น ทรัพ ย ที่ โ อนของ บสก. และขอ มู ล เกี่ ย วกั บ การจั ด การสิน ทรั พย ด อ ยคุ ณ ภาพของธนาคารในอดี ต โดย
อัตราสวนลดที่ใชในการคํานวณหามูลคาปจจุบันของผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตเทากับผลตอบแทนของ
สินทรัพย หรือตราสารทางการเงินที่มีคุณสมบัติเชนเดียวกัน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุมธนาคารไดบันทึก
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้นโดยรับรูเปนดอกเบี้ยจาย จํานวน 186 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุนรวม


บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (บสก.)

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2549 ธนาคารไดมีการทําบันทึกขอตกลงเพื่อการซื้อขายทรัพยสินรอการขาย กับบริษัท
บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด (“บสก.”) โดยราคาซื้อขายทรัพยสินดังกลาวขึ้นอยูกับ รอยละของราคาประเมิน
ของแตละกลุมทรัพยสินตามสภาพคลอง ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในหนังสือธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง
ขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติสําหรับบริษัทบริหารสินทรัพย ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2543 และพระราชกําหนดบริษัท
บริหารสินทรัพย พ.ศ. 2541 ทั้งนี้ ธนาคารจะดําเนินการจัดการกองทรัพยสินใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน นับแตวันที่ลงนาม
ในบันทึกขอตกลงเพื่อการซื้อขายทรัพยสินรอการขาย โดยบสก.จะตรวจสอบและแจงยืนยันการซื้อทรัพยสินใหธนาคาร
ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารไดจัดกองทรัพยสิน ธนาคารและ บสก.จะลงนามสัญญาจะซื้อขายทรัพยสิน
ระหวางกันภายใน 30 วัน นับแตวันลงนามในสัญญาจะซื้อขายทรัพยสิน โดยจะชําระราคาดวยตั๋วสัญญาใชเงินชนิดไมมี
ดอกเบี้ย ระยะเวลาของตั๋วสัญญาใชเงินขึ้นอยูกับกลุมสินทรัพยตามสภาพคลอง
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ธนาคารไดทําสัญญาจะซื้อจะขายทรัพยสินกับบริษัท
บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด (ผูรับโอน) เพื่อทําการขายทรัพยสินรอการขายโดยมีราคาตามบัญชี (สุทธิจากคาเผื่อ
การดอยคา) จํานวน 266 ลานบาท และ 1,482 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีกําไรจากการขายจํานวน 0.11 ลานบาท และ
ขาดทุนจากการขายจํานวน 331 ลานบาท ตามลําดับ โดยธนาคารไดรับชําระเปนตั๋วสัญญาใชเงินอาวัลโดยกองทุนเพื่อการ
ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน จํานวน 266 ลานบาท และ 1,151 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งจะครบกําหนดชําระใน
ระหวางป 2552-2559 ณ วันที่รับชําระธนาคารรับรูผลขาดทุนจากสวนลดมูลคาของตั๋วสัญญาใชเงินจํานวน 33 ลานบาท
และ 160 ลานบาท ตามลําดับ โดยแสดงรวมในคาใชจายอื่น
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12.3.2 ทรัพยสินรอการขาย (เฉพาะธนาคาร)
ทรัพยสินรอการขายของธนาคาร ประกอบดวย ทรัพยที่ซื้อจากการขายทอดตลาด ทรัพยที่ไดรับจากการตีโอน
ชําระหนี้ และทรัพยที่ยกเลิกการใชงาน สินทรัพยเหลานี้สามารถสรางรายไดใหกับธนาคารทหารไทยไดนอย หรือไม
สามารถสรางรายไดเลย และธนาคารทหารไทยยังตองกันเงินสํารองเผื่อการดอยคาในสวนนี้ดวย โดยธนาคารไดบันทึกการ
ดอยคาทรัพยสินรอการขายตามแผนของธนาคารในการเรงจําหนายทรัพยสินรอการขาย โดยธนาคารไดจําหนายทรัพยสิน
รอการขายในระหวางป 2550 และป 2551 และไดทําการตั้งสํารองสําหรับการดอยคาทรัพยสินรอการขายและทรัพยสินอื่น
ตามที่ไดแสดงตามตารางดังตอไปนี้

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


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
(ลานบาท)
23,450
(2,719)
20,731
(3,913)
16,818

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(ลานบาท)
26,853
(3,403)
23,450
(3,980)
19,470

วิธีการจัดการเกี่ยวกับทรัพยสินรอการขาย (เฉพาะธนาคาร)

ทรัพยสินรอการขายที่ธนาคารถือครอง ซึ่งกระจายอยูทั่วประเทศมีภาระคาใชจายทางตรงในการดูแลและ
เตรียมความพรอมในการขายประมาณปละ 38 ลานบาท อยางไรก็ตาม ทรัพยสินดังกลาว ธนาคารสามารถแสวงหา
ผลประโยชนจากการใหเชา เพื่อเปนการชวยลดภาระในการดูแลรักษา โดยในป 2550 และป 2551 มีรายไดคาเชารวม 62
ลานบาท และ 60 ลานบาท ตามลําดับ
สําหรับในดานการขาย ธนาคารไดจั ดเตรีย มความพรอมของระบบขอ มูล ทรัพ ยสิน ผานระบบ Internet,
Intranet และสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ ใหรองรับกับชองทางการขายทั้งภายในและภายนอกของธนาคาร โดยพนักงานของธนาคาร
ซึ่งกระจายอยูทั่วประเทศกวา 8,000 คนรวมทั้งบริษัทตัวแทนนายหนาและบุคคลทั่วไป โดยมีคานายหนาเปนแรงจูงใจใน
การขาย ซึ่งในป 2550 ธนาคารสามารถจําหนายทรัพยสินรอการขาย รวมมูลคา 7,918 ลานบาท และในป 2551 ธนาคาร
สามารถจําหนายทรัพยสินรอการขาย รวมมูลคา 5,221 ลานบาท
12.3.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย (เฉพาะธนาคาร)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2551 เงินลงทุนสุทธิในหลักทรัพยของธนาคาร (ไมรวมเงินลงทุนใน
บริษัทยอยและบริษัทรวม) มีจํานวน 92,640 ลานบาท และ 80,739 ลานบาท ตามลําดับ โดยมูลคาตลาดของเงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2551 มีจํานวน 82,080 ลานบาท และ 77,356 ลานบาท ตามลําดับ
โดยหลักธนาคารถือตราสารหนี้โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการลงทุน โดยสายงานบริหารเงินซึ่งรับผิดชอบในการบริหาร
สินทรัพยและหนี้สินของธนาคาร มีความรับผิดชอบในการบริหารพอรตตราสารหนี้ ยกเวนตราสารหนี้ที่ถือไวโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการคา สายงานบริหารธุรกิจตลาดเงินมีความรับผิดชอบในการบริหารตราสารหนี้สวนนอยของธนาคาร
ตราสารหนี้สวนใหญที่ธนาคารลงทุนประกอบดวยพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่ใหผลตอบแทนคงที่ นอกจากนี้
ธนาคารมีการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนในจํานวนที่จํากัดและไดทยอยลดการลงทุนลงเพื่อลดความเสี่ยงดานเครดิต
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ทั้งนี้ ตราสารหนี้ที่ธนาคารถือโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการลงทุนแบงออกเปนหลักทรัพยเผื่อขาย หรือหลักทรัพยที่จะถือจน
ครบกําหนด
สายงานวาณิชธนกิจของธนาคารมีหนาที่ในการบริหารจัดการการลงทุนในตราสารทุน การลงทุนในตราสารทุน
ของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2551 (ไมรวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม) มีมูลคา
11,776 ลานบาท และ 7,285 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งสวนใหญเปนการลงทุนในตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความ
ตองการของตลาดในตลาดหลักทรัพยฯ หนวยลงทุน และหลักทรัพยที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ การลงทุนใน
หลักทรัพยที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ อาจเปนการลงทุนในโครงการรวมทุนหรือตราสารทุนที่ไดรับมาจาก
การปรับโครงสรางสินทรัพยดอยคุณภาพของการลงทุนในตราสารทุนทั้งหมดของธนาคาร
ตารางดังตอไปนี้แสดงพอรตการลงทุนของธนาคาร ณ วันที่ระบุไว
(เฉพาะธนาคาร)

เงินลงทุนเพื่อคา
ตราสารหนี้..................................................
ตราสารทุน..................................................
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้..................................................
ตราสารทุน..................................................
หลักทรัพยที่จะถือจนครบกําหนด
ตราสารหนี้..................................................
ตราสารทุน..................................................
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารหนี้..................................................
ตราสารทุน..................................................
หัก คาเผื่อการปรับมูลคา ...................................
หัก คาเผื่อการดอยคา ........................................
รวมเงินลงทุน..............................................
เงินลงทุนในบริษัทยอย/บริษัทรวม .................
รวม.............................................................


2551
ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
จําหนาย

ราคา
ตลาด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550
ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
ราคา
จําหนาย
ตลาด
(ลานบาท ยกเวนรอยละ)

2549
ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
จําหนาย

ราคา
ตลาด

5,003
79

5,010
53

4,538
-

4,539
-

1,025
-

1,019
-

34,934
4,137

35,362
2,398

41,158
7,647

41,235
7,424

64,940
6,828

64,788
5,344

36,053
-

36,984
-

36,609
-

36,306
-

37,275
-

35,827
-

3,069
(216)
(2,320)
80,739
2,223
82,962

2,610
82,417
2,223
84,640

4,129
1,258
(2,699)
92,640
2,957
95,597

4,115
93,619
2,957
96,576

5,066
(1,592)
(940)
112,602
4,306
116,908

5,604
112,582
4,306
116,888

การตั้งสํารองคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน

การตั้งสํารองคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนของธนาคารพิจารณาตามหลักเกณฑการดอยคาของหลักทรัพย ณ
31 ธันวาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมีคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยตราสารทุนเทากับ 2,649
ลานบาท และ 2,270 ลานบาท ตามลําดับ และสําหรับตราสารหนี้เทากับ 50 ลานบาท ทั้ง 2 ป ณ สิ้นป 2550 และสิ้นป 2551
ธนาคารมีคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน รวมทั้งสิ้น 2,699 ลานบาท และ 2,320 ลานบาท ตามลําดับ
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ตราสารระหวางธนาคารและตลาดเงิน

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีจํานวน 72,384 ลานบาท โดย
เพิ่มขึ้นจํานวน 52,785 ลานบาท หรือรอยละ 269.3 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งเปนผลมาจากการการบริหาร
สินทรัพยและหนี้สินของธนาคาร

12.4

สภาพคลองและแหลงเงินทุน


การบริหารสภาพคลอง

จุดประสงคของการบริหารสภาพคลอง คือ การจัดเตรียมเงินทุนเพื่อใหธนาคารสามารถปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันทางการเงินของธนาคารทั้งในปจจุบันและในอนาคต รวมถึงสามารถหาผลประโยชนจากโอกาสทางการตลาดที่
เหมาะสมตามที่เกิดขึ้นได โดยภาระผูกพันทางการเงินเกิดจากการถอนเงินฝาก การชําระหนี้ที่ลงทุนเมื่อครบกําหนดไถถอน
การขยายสินเชื่อ ความตองการแหลงเงินทุนหมุนเวียนที่ใชในการประกอบกิจการ และการรักษาระดับการตั้งสํารองตามที่
กฎหมายกําหนด เปนตน
ธนาคารมี แ หล ง สภาพคล อ งเพี ย งพอและสามารถบริ ห ารสภาพคล อ งผ า นตลาดเงิ น ในประเทศ และ
ตางประเทศ ตลาดแลกเปลี่ยนเงิน และตลาดซื้อคืน
ตารางดังตอไปนี้แสดงขอมูลเกี่ยวกับสถานะสภาพคลองของธนาคาร ตามวันที่ระบุไว
2551

สินทรัพยสภาพคลอง...........................................................
เงินใหกูยืม/ เงินฝาก (รอยละ)...............................................
เงินใหกูยืม/ เงินฝาก (เฉพาะเงินสกุลบาท) (รอยละ) ............
สินทรัพยสภาพคลอง/ สินทรัพย (รอยละ) ...........................
สินทรัพยสภาพคลอง/ เงินฝาก (รอยละ) ..............................


163,877
94.2
92.0
27.3
36.4

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550

(หนวย: ลานบาท ยกเวนรอยละ)
140,980
100.1
98.0
22.8
30.3

2549

162,085
95.2
92.2
21.6
28.5

สภาพคลอง (เฉพาะธนาคาร)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมีสินทรัพยสภาพคลองจํานวน 163,877 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจํานวน
140,980 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยการเพิ่มขึ้นนี้สวนใหญมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายการระหวาง
ธนาคารและตลาดเงิน
เงินสดสุทธิที่ใชในกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนติดลบ 12,754 ลานบาทในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551 เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวน 49,570 ลานบาท สําหรับรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยการลดลงนี้สวนใหญ
มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินใหสินเชื่อ
เงินฝากของธนาคารลดลง รอยละ 3.2 จากจํานวน 465,628 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปนจํานวน
450,560 ลานบาท เงินกูยืมของธนาคารเพิ่มขึ้น รอยละ 24.7 จากจํานวน 53,215 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปน
จํานวน 66,342 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยมีสาเหตุมาจากการออกตั๋วแลกเงิน
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12.5

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

รายจายฝายทุน (Capital Expenditures)

รายจายฝายทุนรวมของธนาคาร (ซึ่งเปนสวนเพิ่มเติมทั้งหมดจากที่ดิน สิ่งปลูกสรางและอุปกรณ แตไมรวมถึง
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยใหม) มีจํานวน 2,844 ลานบาท ในป 2549 และ มีจํานวน 1,578 ลานบาทในป 2550
และ มีจํานวน 549 ลานบาท ในป 2551
ในป 2551 รายจายลงทุนของธนาคาร สวนใหญเปนการลงทุนในการเพิ่มเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสตางๆ และลงทุน
ในการขยายจํานวนสาขา เครื่อง ATM/EDC เพื่อเพิ่มจุดในการใหบริการลูกคา การลงทุนในระบบ Consumer Sale Tool
เปนเครื่องมือใหกับสาขาตาง ๆ สามารถนําเสนอผลิตภัณฑสินเชื่อและบริการตางๆ ใหแกลูกคาไดรวดเร็วและเหมาะสมใน
แตละกลุมลูกคา โดยมีขอมูลผลิตภัณฑดาน Consumer ที่ครบถวนและทันสถานการณ รวมทั้งการรวมมือพัฒนาระบบใน
การใหบริการรวมกับบริษัทในกลุม เชน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทไอเอ็นจี
ประกันชีวิต จํากัด และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทหารไทย จํากัด เปนตน การลงทุน ปรับปรุง กระบวนการอํานวย
สินเชื่อใหรวดเร็ว เชน โครงการ One day approval process ทั้งนี้ เพื่อเสริมสรางปริมาณ ธุรกิจและรายไดของธนาคาร
รวมทั้ ง ปรั บ ปรุ ง สาขารู ป แบบเก า ที่ เ หลื อ บางส ว น และเปลี่ ย นอุ ป กรณ ข องสาขาที่ มี อ ายุ ก ารใช ง านนาน เช น เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร พริ้นเตอร เครื่องปรับสมุดคูฝากอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการปรับปรุงระบบรักษาความ
ปลอดภัย ดานขอมูลสารสนเทศ เพิ่มขีดความสามารถระบบงาน เพื่อรองรับใหมี Flexibility ในลักษณะ Mix & Match ใน
การสรางผลิตภัณฑใหมที่หลากหลายมากขึ้น การพัฒนาระบบงานของหนวยงานตางๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน ตลอดจนรองรับมาตรฐานของ Basel II และ ธปท. รวมทั้งการวางระบบการทํา Business Process Improvement
ใหเปน Automation เพื่อลดตนทุนและความเสี่ยงในการดําเนินงาน

12.6

ความสามารถในการดํารงเงินกองทุน

ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย กําหนดใหธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศ ดํารงเงินกองทุนขั้นต่ํา
ทั้งสิ้นเมื่อสิ้นวันหนึ่งๆเปนอัตราสวนกับสินทรัพยเสี่ยงทั้งสิ้นไมต่ํากวารอยละ 8.5 โดยมีเงื่อนไขวาเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอง
เปนอัตราสวนไมต่ํากวารอยละ 4.25 ของสินทรัพยเสี่ยงทั้งสิ้น เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑการดํารงเงินกองทุนตามที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารดํารงเงินกองทุนทั้งสิ้นเทากับ 63,105 ลานบาท
แบงเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 เทากับ 45,986 ลานบาท เงินกองทุนชั้นที่ 2 เทากับ 17,794 ลานบาท ธนาคารดํารงอัตราสวน
เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงตามเกณฑ Basel II เทากับรอยละ 13.91 สูงกวาเกณฑขั้นต่ําของธนาคารแหงประเทศไทย

12.7

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี


คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
ธนาคารและบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแก
¾

สํานักงานผูสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทยอย ในรอบปบัญชี 2551 เปนจํานวนเงินรวม 11,245,000 บาท

¾

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด ในรอบปบัญชีที่
ผานมามีจํานวนเงินรวม 1,415,000 บาท
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

คาบริการอื่น (non-audit fee)

ธนาคารและบริษัทยอยจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งไดแก คาตรวจสอบพิเศษ คาที่ปรึกษาในการ
จัดทําขอมูลประกอบการจัดทําหนังสือชี้ชวน เพื่อเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน และคาที่ปรึกษาในดานตาง ๆ ที่ไมเกี่ยวกับ
งานสอบบัญชี ใหแก
¾

สํานักงานสอบบัญชีของธนาคาร ในรอบปบัญชี 2551 มีจํานวนรวม 1,700,000 บาท และจะตองจายใน
อนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีที่ผานมา มีจํานวนรวม 900,000 บาท

¾

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีดังกลาวในรอบบัญชีที่ผานมา มี
จํานวนรวม 4,500,000 บาท และจะตองจายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จใน
รอบบัญชีที่ผานมา มีจํานวนรวม 1,500,000 บาท
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13.

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ

บุคคลอางอิงอื่น ๆ


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



ผูสอบบัญชี
หรือ
หรือ
หรือ

นายสุพจน สิงหเสนห
นายวินิจ ศิลามงคล
นางวิไล บูรณกิตติโสภณ
นางสาวสมบูรณ ศุภศิริภิญโญ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ชั้น 50 - 51 เอ็มไพร ทาวเวอร
195 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2677-2000
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3: การรับรองความถูกตองของขอมูล
การรับรองของกรรมการที่เปนผูบริหารและผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการที่เปนผูบริหารของธนาคารหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาว
ถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจา
ขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง
ครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว
(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผย
ขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลวรวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติ
ตามระบบดังกลาว
(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติ
ตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ 2552 ตอผูสอบ
บัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ในการนี้ เพื่ อ เป น หลั ก ฐานว า เอกสารทั้ ง หมดเป น เอกสารชุ ด เดี ย วกั น กั บ ที่ ข า พเจ า ได รั บ รองความ
ถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให ม.ล. อยุทธ ไชยันต เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใด
ไมมีลายมือชื่อของ ม.ล. อยุทธ ไชยันต กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลว
ดังกลาวขางตน”
ชื่อ
นายบุญทักษ หวังเจริญ
ดร. จันทรเลขา วิริยะวิทย

ตําแหนง
กรรมการ /
ประธานเจาหนาที่บริหาร
รองกรรมการผูจ ัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานการเงิน

ลายมือชื่อ
…………………….…….……
.................................................

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ
ม.ล. อยุทธ ไชยันต

ตําแหนง
เลขานุการบริษัท

สวนที่ 3 หนา 1

ลายมือชื่อ
………………………….……

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกตองของขอมูล
การรับรองของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการธนาคาร ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือ
ขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุ
อั น ควรสงสั ย ว า ข อ มู ล ดั ง กล า วไม ถู ก ต อ งครบถ ว น เป น เท็ จ ทํ า ให ผู อื่ น สํ า คั ญ ผิ ด หรื อ ขาดข อ มู ล ที่ ค วรต อ งแจ ง ใน
สาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให ม.ล. อยุทธ ไชยันต เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใด
ไมมีลายมือชื่อของ ม.ล. อยุทธ ไชยันต กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน”
ชื่อ
ดร. สถิตย ลิ่มพงศพันธุ*

ตําแหนง
ประธานกรรมการธนาคาร

ลายมือชื่อ
………………………….……

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ
ม.ล. อยุทธ ไชยันต

ตําแหนง
เลขานุการบริษัท

* ไดรับการแตงตั้งเปนประธานกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551

สวนที่ 3 หนา 2

ลายมือชื่อ
………………………….……

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกตองของขอมูล
การรับรองของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการธนาคาร ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือ
ขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุ
อั น ควรสงสั ย ว า ข อ มู ล ดั ง กล า วไม ถู ก ต อ งครบถ ว น เป น เท็ จ ทํ า ให ผู อื่ น สํ า คั ญ ผิ ด หรื อ ขาดข อ มู ล ที่ ค วรต อ งแจ ง ใน
สาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให ม.ล. อยุทธ ไชยันต เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใด
ไมมีลายมือชื่อของ ม.ล. อยุทธ ไชยันต กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน”
ชื่อ
พลเอก อนุพงษ เผาจินดา

ตําแหนง
กรรมการ

ลายมือชื่อ
………………………….……

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ
ม.ล. อยุทธ ไชยันต

ตําแหนง
เลขานุการบริษัท

สวนที่ 3 หนา 3

ลายมือชื่อ
………………………….……

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกตองของขอมูล
การรับรองของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการธนาคาร ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือ
ขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุ
อั น ควรสงสั ย ว า ข อ มู ล ดั ง กล า วไม ถู ก ต อ งครบถ ว น เป น เท็ จ ทํ า ให ผู อื่ น สํ า คั ญ ผิ ด หรื อ ขาดข อ มู ล ที่ ค วรต อ งแจ ง ใน
สาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให ม.ล. อยุทธ ไชยันต เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใด
ไมมีลายมือชื่อของ ม.ล. อยุทธ ไชยันต กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน”
ชื่อ
นายวิจิตร สุพนิ ิจ

ตําแหนง
กรรมการ

ลายมือชื่อ
………………………….……

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ
ม.ล. อยุทธ ไชยันต

ตําแหนง
เลขานุการบริษัท

สวนที่ 3 หนา 4

ลายมือชื่อ
………………………….……

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกตองของขอมูล
การรับรองของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการธนาคาร ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือ
ขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุ
อั น ควรสงสั ย ว า ข อ มู ล ดั ง กล า วไม ถู ก ต อ งครบถ ว น เป น เท็ จ ทํ า ให ผู อื่ น สํ า คั ญ ผิ ด หรื อ ขาดข อ มู ล ที่ ค วรต อ งแจ ง ใน
สาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให ม.ล. อยุทธ ไชยันต เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใด
ไมมีลายมือชื่อของ ม.ล. อยุทธ ไชยันต กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน”
ชื่อ
นายฟลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
(Mr. Philippe G.J.E.O. Damas)

ตําแหนง
กรรมการ

ลายมือชื่อ
………………………….……

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ
ม.ล. อยุทธ ไชยันต

ตําแหนง
เลขานุการบริษัท

สวนที่ 3 หนา 5

ลายมือชื่อ
………………………….……

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกตองของขอมูล
การรับรองของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการธนาคาร ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือ
ขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุ
อั น ควรสงสั ย ว า ข อ มู ล ดั ง กล า วไม ถู ก ต อ งครบถ ว น เป น เท็ จ ทํ า ให ผู อื่ น สํ า คั ญ ผิ ด หรื อ ขาดข อ มู ล ที่ ค วรต อ งแจ ง ใน
สาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให ม.ล. อยุทธ ไชยันต เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใด
ไมมีลายมือชื่อของ ม.ล. อยุทธ ไชยันต กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน”
ชื่อ
ดร. ชวนชัย อัชนันท

ตําแหนง
กรรมการ

ลายมือชื่อ
………………………….……

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ
ม.ล. อยุทธ ไชยันต

ตําแหนง
เลขานุการบริษัท

สวนที่ 3 หนา 6

ลายมือชื่อ
………………………….……

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกตองของขอมูล
การรับรองของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการธนาคาร ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือ
ขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุ
อั น ควรสงสั ย ว า ข อ มู ล ดั ง กล า วไม ถู ก ต อ งครบถ ว น เป น เท็ จ ทํ า ให ผู อื่ น สํ า คั ญ ผิ ด หรื อ ขาดข อ มู ล ที่ ค วรต อ งแจ ง ใน
สาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให ม.ล. อยุทธ ไชยันต เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใด
ไมมีลายมือชื่อของ ม.ล. อยุทธ ไชยันต กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน”
ชื่อ
นางเสาวนีย กมลบุตร
ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ
ม.ล. อยุทธ ไชยันต

ตําแหนง
กรรมการ
ตําแหนง
เลขานุการบริษัท

สวนที่ 3 หนา 7

ลายมือชื่อ
………………………….……
ลายมือชื่อ
………………………….……

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกตองของขอมูล
การรับรองของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการธนาคาร ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือ
ขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุ
อั น ควรสงสั ย ว า ข อ มู ล ดั ง กล า วไม ถู ก ต อ งครบถ ว น เป น เท็ จ ทํ า ให ผู อื่ น สํ า คั ญ ผิ ด หรื อ ขาดข อ มู ล ที่ ค วรต อ งแจ ง ใน
สาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให ม.ล. อยุทธ ไชยันต เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใด
ไมมีลายมือชื่อของ ม.ล. อยุทธ ไชยันต กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน”
ชื่อ
นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล
(Mr. Willem Frederik Nagel)

ตําแหนง
กรรมการ

ลายมือชื่อ
………………………….……

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ
ม.ล. อยุทธ ไชยันต

ตําแหนง
เลขานุการบริษัท

สวนที่ 3 หนา 8

ลายมือชื่อ
………………………….……

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกตองของขอมูล
การรับรองของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการธนาคาร ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือ
ขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุ
อั น ควรสงสั ย ว า ข อ มู ล ดั ง กล า วไม ถู ก ต อ งครบถ ว น เป น เท็ จ ทํ า ให ผู อื่ น สํ า คั ญ ผิ ด หรื อ ขาดข อ มู ล ที่ ค วรต อ งแจ ง ใน
สาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให ม.ล. อยุทธ ไชยันต เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใด
ไมมีลายมือชื่อของ ม.ล. อยุทธ ไชยันต กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน”
ชื่อ
ดร. นิพนธ พัวพงศกร

ตําแหนง
กรรมการ

ลายมือชื่อ
………………………….……

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ
ม.ล. อยุทธ ไชยันต

ตําแหนง
เลขานุการบริษัท

สวนที่ 3 หนา 9

ลายมือชื่อ
………………………….……

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกตองของขอมูล
การรับรองของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการธนาคาร ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือ
ขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุ
อั น ควรสงสั ย ว า ข อ มู ล ดั ง กล า วไม ถู ก ต อ งครบถ ว น เป น เท็ จ ทํ า ให ผู อื่ น สํ า คั ญ ผิ ด หรื อ ขาดข อ มู ล ที่ ค วรต อ งแจ ง ใน
สาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให ม.ล. อยุทธ ไชยันต เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใด
ไมมีลายมือชื่อของ ม.ล. อยุทธ ไชยันต กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน”
ชื่อ
นายวอน นิเจล ริกเตอร
(Mr. Vaughn Nigel Richtor)

ตําแหนง
กรรมการ

ลายมือชื่อ
………………………….……

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ
ม.ล. อยุทธ ไชยันต

ตําแหนง
เลขานุการบริษัท

สวนที่ 3 หนา 10

ลายมือชื่อ
………………………….……

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกตองของขอมูล
การรับรองของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการธนาคาร ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือ
ขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุ
อั น ควรสงสั ย ว า ข อ มู ล ดั ง กล า วไม ถู ก ต อ งครบถ ว น เป น เท็ จ ทํ า ให ผู อื่ น สํ า คั ญ ผิ ด หรื อ ขาดข อ มู ล ที่ ค วรต อ งแจ ง ใน
สาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให ม.ล. อยุทธ ไชยันต เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใด
ไมมีลายมือชื่อของ ม.ล. อยุทธ ไชยันต กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน”
ชื่อ
นายอมร อัศวานันท

ตําแหนง
กรรมการ

ลายมือชื่อ
………………………….……

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ
ม.ล. อยุทธ ไชยันต

ตําแหนง
เลขานุการบริษัท

สวนที่ 3 หนา 11

ลายมือชื่อ
………………………….……

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกตองของขอมูล
การรับรองของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการธนาคาร ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือ
ขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุ
อั น ควรสงสั ย ว า ข อ มู ล ดั ง กล า วไม ถู ก ต อ งครบถ ว น เป น เท็ จ ทํ า ให ผู อื่ น สํ า คั ญ ผิ ด หรื อ ขาดข อ มู ล ที่ ค วรต อ งแจ ง ใน
สาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให ม.ล. อยุทธ ไชยันต เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใด
ไมมีลายมือชื่อของ ม.ล. อยุทธ ไชยันต กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน”
ชื่อ
นายคริสโตเฟอร จอหน คิง
(Mr. Christopher John King)

ตําแหนง
กรรมการ

ลายมือชื่อ
………………………….……

ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ
ม.ล. อยุทธ ไชยันต

ตําแหนง
เลขานุการบริษัท

สวนที่ 3 หนา 12

ลายมือชื่อ
………………………….……

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2551
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
1 ดร. สถิตย ลิ่มพงศพันธุ
- ประธานกรรมการ

2 พลเอก อนุพงษ เผาจินดา
- กรรมการธนาคาร

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

58 - Ph.D. (Development Administration)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- Master of Laws, Tulane University, U.S.A.
- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- เนติบัณฑิตไทย, สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- Leaders in Development : Managing Political &
Economic Reform, Harvard University
- Advanced Management Program, Oxford University
- The Role of Chairman, Director Certification Program
และ The Audit Committee Program
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
59 - รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
- Director Accreditation Program
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)*
-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร**
-

ประสบการณการทํางานยอนหลัง 5 ป
เม.ย.51
เม.ย.51
2550
2550
2549
2549
2538
2547
2543
2545
2545

0.0002

-

ต.ค.50
2548
2546
2549
2548
2547
2546

เอกสารแนบ 1 หนา 1

- ปจจุบัน - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี
โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
- ปจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
- ปจจุบัน - รองปลัดกระทรวงการคลัง
- เม.ย.51 - กรรมการ บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
- ก.พ.51 - กรรมการ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
- 2550 - กรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
- 2550 - กรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑอาหารกวางไพศาล จํากัด (มหาชน)
- 2549 - อธิบดี กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
- 2549 - กรรมการ/ ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที
- 2547 - อธิบดี กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
- 2547 - ประธานกรรมการ โรงงานยาสูบ

- 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
- 2547 - ผูบัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

58 - MBA, Concentration Accounting & International
Finance, Columbia University, U.S.A.
- Military Service, Belgiam Army
- Advanced Automatics, Ecole Nationale de I’Aeronautique
et de I’Espace, Toulouse
- Ingenieur Civil Electricien Mecanicien, Universite Libre
de Bruxelles, Brussels

4 นายวิจิตร สุพินิจ
- กรรมการธนาคาร
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

67 - MA, (Economics), Yale University, U.S.A.
- BA (Economics) (Honors),
The University of Manchester, U.K.
- Southend College of Technology, U.K.
- วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย)
- Director Accreditation Program และ The Role of Chairman
Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)*
-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร**
-

ประสบการณการทํางานยอนหลัง 5 ป
2548
2545

-

-

เอกสารแนบ 1 หนา 2

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

- ปจจุบัน - CEO, Retail Banking Asia & Global Private Banking, ING Group
(Singapore)
- ธ.ค.51 - CEO, Global Private Banking and ING Trust, ING Group
(Amsterdam)

-

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

-

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 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

5 ดร. ชวนชัย อัชนันท
- กรรมการธนาคาร
- ประธานกรรมการสรรหา
กําหนด คาตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล
- กรรมการอิสระ

60 - Ph.D. Economics, Temple University, Philadelphia, U.S.A.
- M.Sc International Economics, University of Surrey,
Guildford, U.K.
- BA (Honors) (Economics), University of Lancaster, U.K.
- Postgraduate Diploma International Economics,
University of Surrey, Guildford, U.K.
- Director Certification Program
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

6 นางเสาวนีย กมลบุตร
- กรรมการธนาคาร
- กรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการสินเชื่อ
- กรรมการสรรหา กําหนด
คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล

56 -

ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
Senior Executive Program (Kellogg-ศศินทร)
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.)
The Management Development Program (Wharton School)
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.)
Director Certification Program
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

7 นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล
52 - Master of Economics, University of Amsterdam,
- กรรมการธนาคาร
Netherlands
- กรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสินเชื่อ

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)*
-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร**
-

-

-

ประสบการณการทํางานยอนหลัง 5 ป
2537
พ.ค.51
2550
2547
2516
2547

-

ปจจุบัน
ธ.ค.51
มี.ค.51
มี.ค.51
มี.ค.51
2548

ต.ค.51 - ปจจุบัน

-

2550
2551
2547
2547
2545

- ก.ย.51
- เม.ย.51
- เม.ย.51
- 2550
- 2547

มี.ค.51
2549
2548
2548
2548

-

-

ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน

2548 - ปจจุบัน
2545 - 2548

เอกสารแนบ 1 หนา 3

กรรมการบริหาร บริษัท ARTLINK จํากัด
กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
กรรมการอํานวยการ ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กรรมการ ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประธาน Student Recruitment Committee คณะเศรษฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการ 10)
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกิจการสัมพันธ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
- ที่ปรึกษาดานประสิทธิภาพ กระทรวงการคลัง
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท เคทีบี ลิสซิ่ง จํากัด
- กรรมการ บริษัท เคทีบี ลิสซิ่ง จํากัด
- รองอธิบดี กรมสรรพากร
- ผูอํานวยการ สํานักมาตรฐานการจัดเก็บภาษี

2547 - ต.ค.51

-

-

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)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
8 ดร. นิพนธ พัวพงศกร
- กรรมการธนาคาร
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการอิสระ

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

60 - ปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร University of Hawaii U.S.A.
- ปริญญาโท (CUM LAUDE) คณะเศรษฐศาสตร
Middle Tennessee State University, U.S.A.
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมดี) คณะเศรษฐศาตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- Director Certification Program
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)*
-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร**
-

ประสบการณการทํางานยอนหลัง 5 ป
ต.ค.51
2545
2542
2537

-

ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน

-

2549
2546
2550
2549
2541
2544

-

ก.ย.51
ก.ย.51
ก.พ.51
ก.พ.51
2549
2547

-

ประธาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
คณะกรรมการ สถาบันยุทธศาสตรการคา หอการคาไทย
คณะกรรมการวินิจฉัยเรื่องขอมูลขาวสารดานเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ
อาจารยพเิ ศษ โครงการปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจสําหรับผูบ ริหาร
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณบดี คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รองศาสตราจารย คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
กรรมการ องคการคลังสินคา
กรรมการ การทาเรือแหงประเทศไทย
ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
คณะกรรมการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

9 นายวอน นิเจล ริกเตอร
- กรรมการธนาคาร

53 - BA (Honours) (Economics), South Bank, London, U.K.
- Corporate Finance Diploma, London Business School
- General Management Program Cedep, Insead,
Fontainbleu (France)
- Management in International Banking Cedep, Insead,
Fountainbleu (France)

-

-

2549 - ปจจุบัน
2544 - 2548

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

10 นายอมร อัศวานันท
- กรรมการธนาคาร
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสินเชื่อ

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

-

-

มี.ค.49
2548
2546
2546
2546
2531
2546
2540
2527

-

เอกสารแนบ 1 หนา 4

-

ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
มี.ค.49
2548
2547

กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร จํากัด
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ที.แอล. แอนด ซันส จํากัด

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

11 นายคริสโตเฟอร จอหน คิง
- กรรมการธนาคาร
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหา กําหนด
คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- กรรมการอิสระ

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

12 นายบุญทักษ หวังเจริญ
- กรรมการธนาคาร
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสินเชื่อ
- ประธานเจาหนาที่บริหาร

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

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)*
-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร**
-

0.0053

-

ประสบการณการทํางานยอนหลัง 5 ป
2548 - ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท ซิงเกอร ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
2535 - ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท ทิวาธาร จํากัด
2540 - 2547 - Partner and Director, Linklaters (Thailand) Ltd.

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 5

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหาร ของธนาคารทหารไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ
ความสัมพันธ
ถือหุนใน
ทางครอบครัว
ธนาคาร (%)* ระหวางผูบริหาร**
-

1 นายโดนัล โจเซฟ ค็อช
- ประธานเจาหนาที่บริหารดานปฏิบัติการ

47 - Master in Banking and Finance,
University of Technology, Sydney, Australia

2 นายรามากริชนาน สุบรามาเนียน
- ประธานเจาหนาที่บริหารลูกคารายยอย

40 - Master of Commerce , Madras University, India
- Bachelor of Commerce, Madras University, India
- Chartered Accountant - The Institute of Chartered
Accountants of India
- Cost Accountant - The Institute of Cost & Works
Accountants of India

-

53 - Bachelor in Applied Economics,
Catholic University of Leuven, Belgium

-

3 นายบารท เอฟ.เอ็ม. เฮลเลแมนส
- ประธานเจาหนาที่บริหารดานบริหารความเสี่ยง

-

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
2551 - ปจจุบัน
2542 - 2551
2547 - 2549

- ประธานเจาหนาที่บริหารดานปฏิบัติการ ธนาคารทหารไทย
- Chief Operating Officer at ING Vysya Bank in India
- Vice President, Member of Management Board Deputy Chairman,
ING Bank Slaski, Poland

2551 - ปจจุบัน
2550 - 2551
2548 - 2550

- ประธานเจาหนาที่บริหารลูกคารายยอย ธนาคารทหารไทย
- Managing Director, Retail Banking - Asia, ING Bank, Singapore
- Regional Director, Global Consumer Bank, Asia Pacific, CITIBANK,
Singapore
- Senior Vice President & Country Head - Retail Assets Group, HDFC Bank,
India

2542 -

2551 - ปจจุบัน
2548 - 2551
2546 2542 -

4 นายสยาม ประสิทธิศิริกุล
- ประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม

5 ดร. ปติ ตัณฑเกษม
- ประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจขนาดใหญ

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

38 - ปริญญาเอก สาขาการบริหารกลยุทธ ภายใตโครงการ
ความรวมมือระหวาง The University Of Nebraska
และมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ The University of North
Carolina at Chapel Hill
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาอุตสาหการ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

-

-

เอกสารแนบ 1 หนา 6

-

-

2548

2548
2545

2551 - ปจจุบัน
2550 - 2551
2549 -

2550

2546 -

2549

- ประธานเจาหนาที่บริหารดานบริหารความเสี่ยง ธนาคารทหารไทย
- Managing Director, Head Credit Capitals, ING Bank, Amsterdam,
The Natherlands
- Managing Director, ING Vysya Bank Ltd.
- Deputy Managing Director and BBL representative, The Vysya Bank Ltd.
- ประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ธนาคารทหารไทย
- First Vice President, Head of Supply Chain Financing and Head of Cash
Management Department, Kasikorn Bank Pcl.
- Senior Vice President, Head of Local Product Management, Standard
Chartered Bank (Thia) Pcl.
- Senior Vice President, Head of Supply Chain Finance, Standard Chartered
Bank (Thia) Pcl.

2551 - ปจจุบัน - ประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจขนาดใหญ ธนาคารทหารไทย
2550 - ก.ค.2551 - ผูชวยกรรมการผูจัดการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ
ความสัมพันธ
ถือหุนใน
ทางครอบครัว
ธนาคาร (%)* ระหวางผูบริหาร**
0.0013
2551
2547
2546
2538

6 ดร. จันทรเลขา วิริยะวิทย
- รองกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานการเงิน และ
รักษาการแทนประธานเจาหนาที่บริหารดาน
การเงิน (ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2551)

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

7 นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานเทคโนโลยี
และควบคุมดูแลสายงานปฏิบัติการและบริการ

50 - ปริญญาโท สาขาสถิติประยุกต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

8 นายพีระ ชินวรรณบุตร
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานตรวจสอบ

56 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

9 นายเสถียร ตันธนะสฤษดิ์
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารธุรกิจตลาดเงิน

48 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

-

10 นายสุรเกียรติ วงศวาสิน
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการ
และควบคุมดูแลสายงานบริหารสินทรัพย
(สายงานบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการและ
ขอมูล เปลี่ยนชื่อเปนสายงานบริหารความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2552)

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

-

-

-

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
- ปจจุบัน
- ปจจุบัน
- 2547
- 2546

2551 - ปจจุบัน
2547 - ปจจุบัน
2543 -

-

-

2547 - ปจจุบัน
2543 -

-

เอกสารแนบ 1 หนา 7

2547

2547 - ปจจุบัน
2543 -

-

2547

2547

2551 - ปจจุบัน
2551 - ปจจุบัน
2551 -

2551

2548 -

2551

2547 -

2548

2543 -

2547

-

รักษาการแทนประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน ธนาคารทหารไทย
รองกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานการเงิน ธนาคารทหารไทย
รองกรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารทหารไทย
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารทหารไทย

- ควบคุมดูแลสายงานปฏิบัติการและบริการ ธนาคารทหารไทย
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานเทคโนโลยี
ธนาคารทหารไทย
- ผูจัดการฝาย ฝายคอมพิวเตอร ธนาคารทหารไทย
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานตรวจสอบ
ธนาคารทหารไทย
- ผูอํานวยการฝายอาวุโส หัวหนากลุมตรวจสอบ ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารธุรกิจตลาดเงิน
ธนาคารทหารไทย
- ผูชวยกรรมการผูจัดการ หัวหนากลุมบริหารธุรกิจตลาดเงิน
ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ
- ควบคุมดูแลสายงานบริหารสินทรัพย ธนาคารทหารไทย
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการ ธนาคารทหารไทย
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานสินเชื่อรายยอย
ธนาคารทหารไทย
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารสินเชื่อ
ธนาคารทหารไทย
- เจาหนาที่บริหาร งานธุรกิจขนาดใหญ 7 สายงานธุรกิจลูกคาขนาดใหญ
และวาณิชธนกิจ ธนาคารทหารไทย
- Managing Director, Head-Institute Banking Group in Commercial Banking

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

11 นายวสันต จูไพจิตร
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานธุรกิจสาขาภูมิภาค
(เกษียณอายุ 31 ธันวาคม 2551)

60 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
Southeastern Oklahoma State University, U.S.A.

12 นายจรัล มงคลจันทร
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานบริการสวนกลาง
(เกษียณอายุ 31 ธันวาคม 2551)

60 - ปริญญาโท สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

13 นายโสภณ กลวยไม ณ อยุธยา
56 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
Texas Christian University, U.S.A.
เจาหนาที่บริหาร สายงานธุรกิจสาขากรุงเทพฯ
(ยายไปเปน เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหาร
ความสัมพันธธุรกิจขนาดใหญ 5 มกราคม 2552)

14 ม.ล. อยุทธ ไชยันต
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานบรรษัทภิบาล

50 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
University of Bridgeport, USA.

สัดสวนการ
ความสัมพันธ
ถือหุนใน
ทางครอบครัว
ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
ธนาคาร (%)* ระหวางผูบริหาร**
2549 - 31 ธ.ค. 51 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานธุรกิจสาขาภูมิภาค
ธนาคารทหารไทย
2548 - 2549 - เจาหนาที่บริหาร กลุมธุรกิจสาขากรุงเทพ 2 ธนาคารทหารไทย
2547 - 2548 - เจาหนาที่บริหาร งานธุรกิจสาขากรุงเทพ 1 ธนาคารทหารไทย
2545 - 2547 - ผูจัดการฝายอาวุโส สํานักงานภาคธุรกิจบรมราชชนนี ธนาคารทหารไทย
0.0004

-

2549 - 31 ธ.ค. 51 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานบริการสวนกลาง
ธนาคารทหารไทย
2547 - 2549 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ กลุมธุรกิจสาขากรุงเทพ 1 ธนาคารทหารไทย
2546 - 2547 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ควบคุมสายงานสาขาภูมภิ าค ธนาคารทหารไทย
2544 - 2546 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ควบคุมดูแล สํานักงานเขต นครสวรรค เชียงราย
พิษณุโลก และนครศรีธรรมราช ธนาคารทหารไทย

-

-

2552 - ปจจุบัน

0.0028

เอกสารแนบ 1 หนา 8

-

2549 -

2551

2548 2547 2544 -

2549
2548
2547

2551 - ปจจุบัน
2549 -

2551

2547 2545 -

2549
2547

- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารความสัมพันธ
ธุรกิจขนาดใหญ
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานธุรกิจสาขากรุงเทพฯ
ธนาคารทหารไทย
- เจาหนาที่บริหาร กลุมธุรกิจสาขาภาคตะวันออก ธนาคารทหารไทย
- เจาหนาที่บริหาร งานธุรกิจลูกคาขนาดกลางภูมิภาค 2 ธนาคารทหารไทย
- ผูจัดการภาคธุรกิจ สํานักงานภาคธุรกิจอโศก ธนาคารทหารไทย
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานบรรษัทภิบาล
ธนาคารทหารไทย
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานบรรษัทภิบาลและ
กํากับการปฏิบัติงาน ธนาคารทหารไทย
- ผูอํานวยการอาวุโส ฝายบรรษัทภิบาล ธนาคารทหารไทย
- Senior Vice President, Compliance, Corporate Services DBS Thai Danu Bank

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
15 นายลือชา ศุกรเสพย
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารชองทางการ
บริการ

16 นางสาวอุทุมพร คุณากร
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานสินเชื่อธุรกิจ

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

52 - ปริญญาตรี สาขาการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

53 - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สัดสวนการ
ความสัมพันธ
ถือหุนใน
ทางครอบครัว
ธนาคาร (%)* ระหวางผูบริหาร**
0.0003
2551 - ปจจุบัน

-

0.0002

-

-

2549 -

2551

2548 2547 2544 -

2549
2548
2547

2549 - ปจจุบัน
2547 -

2549

2541 -

2547

2549 - ปจจุบัน

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารชองทางการ
บริการ ธนาคารทหารไทย
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานธุรกิจรายยอย
ธนาคารทหารไทย
- เจาหนาที่บริหาร กลุมธุรกิจกรุงเทพ 3 ธนาคารทหารไทย
- เจาหนาที่บริหาร งานธุรกิจสาขากรุงเทพ 2 ธนาคารทหารไทย
- Senior Vice President, Channels, Consumer Banking DBS Thai Danu Bank
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานสินเชื่อธุรกิจ
ธนาคารทหารไทย
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ฝายพัฒนาสินทรัพยธุรกิจขนาดใหญ
ธนาคารทหารไทย
- Managing Director Group Head (Special Asset Monitoring Dept, Asset
Management Dept, General Administration Dept.) DBS Thai Danu Bank

17 ดร.เอกพล ณ สงขลา
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานกลยุทธองคกร

38 - ปริญญาเอก Tokyo Institute of Technology

18 นายศิริพงษ สมบัติศิริ
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานวาณิชธนกิจ
(ลาออก 1 มกราคม 2552)

53 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
Sul Ross State University, U.S.A.

-

-

2551 - 1 ม.ค. 52 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานวาณิชธนกิจ
ธนาคารทหารไทย
2550 - 2551 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานธุรกิจขนาดใหญและวานิช
ธนกิจ ธนาคารทหารไทย

19 นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานกฎหมาย

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

-

-

2550 - ปจจุบัน

2549 2540 -

2547 2544 -

เอกสารแนบ 1 หนา 9

2549
2549

2550
2547

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

- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานกฎหมาย
ธนาคารทหารไทย
- ผูอํานวยการอาวุโส ฝายกฎหมาย ธนาคารทหารไทย
- Senior Vice President, Legal Dept

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ
ความสัมพันธ
ถือหุนใน
ทางครอบครัว
ธนาคาร (%)* ระหวางผูบริหาร**
0.0000
2550 - ปจจุบัน
2548 - 2549
2540 - 2547

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง

20 นายวิชิต จันทะแจง
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สํานักกรรมการผูจัดการใหญ

56 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

21 นายมารติน อเลน เชอรล
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานสินเชื่อรายยอย

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

22 นางสาวอรนุช ตันติเมธ
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารความเสี่ยง
ดานตลาด

45 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

-

23 ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานวิเคราะหความเสี่ยง
และวิจัย

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

-

-

2551 - ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานวิเคราะหความเสี่ยงและ
วิจัย ธนาคารทหารไทย
2549 - 2551 - Economist – Policy Development and Review Department, Asia and Pacific
Department at International Monetary Fund, Washington, D.C.

24 นายปพนธ มังคละธนะกุล
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานการตลาดและ
ผลิตภัณฑธุรกิจเอสเอ็มอี
25 นางวัลลภา โปษยานนท
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารความสัมพันธ
ธุรกิจเอสเอ็มอี
26 นายวิกรานต ปวโรจนกิจ
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารความสัมพันธ
ธุรกิจขนาดใหญ

38 - ปริญญาโท Finance
Oregon State University, OR, USA

-

-

2551 - ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ
ธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารทหารไทย
2547 - 2551 - First Vice President, at Kasikorn Bank Plc

54 - ปริญญาตรี Business Administration
The American University Washington, USA

-

-

2551 - ปจจุบัน

-

2551 - ปจจุบัน
2547 -

-

2551 - ปจจุบัน
2548 -

2547 36 - ปริญญาโท Eli Broad Graduate School of
Management, Michigan State University, USA.

-

-

2551

2551

2551 - ปจจุบัน
2548 -

เอกสารแนบ 1 หนา 10

2551

2550

- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สํานักกรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารทหารไทย
- ผูช วยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานบริหารสินทรัพย ธนาคารทหารไทย
- ผูช วยกรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารทหารไทย
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานสินเชื่อรายยอย
ธนาคารทหารไทย
- First Senior Vice President & Chief Credit Officer, Head of Risk
Management at AIG Consumer Finance Group, Thailand
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารความเสี่ยงดาน
ตลาด ธนาคารทหารไทย
- Senior Consultant on Market and Liquidity Risk Management , Wealth
Management Services Ltd. Thailand

- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารความสัมพันธ
ธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารทหารไทย
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร ฝายธุรกิจขนาดใหญ 2
ธนาคารทหารไทย
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหาร สายงานบริหารความสัมพันธ
ธุรกิจขนาดใหญ ธนาคารทหารไทย
- Managing Director at Kasikorn Securities Pcl.

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
27 นายธวัชชัย เตชะวัฒนวรรณา
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล

สัดสวนการ
ความสัมพันธ
คุณวุฒิทางการศึกษา
ถือหุนใน
ทางครอบครัว
ธนาคาร (%)* ระหวางผูบริหาร**
43 - ปริญญาโท สาขา Marketing & International Business
0.5490
2551 - ปจจุบัน
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2551 - 2551
2549 - 2551

อายุ
(ป)

-

2551 - ปจจุบัน

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล
ธนาคารทหารไทย
- ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารฝายธุรกิจขนาดใหญ 6 ธนาคารทหารไทย
- ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารฝายสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ 1
ธนาคารทหารไทย

28 นางกาญจนา โรจวทัญู
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานสงเสริมการตลาด
ลูกคารายยอย

43 - ปริญญาโท MBA
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

-

29 นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร สายงานธุรกรรมการเงิน

45 - ปริญญาโท สาขาการจัดการ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

-

30 นายประดิษฐ เลี่ยวศิริกุล
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
เจาหนาที่บริหาร ธุรกิจสาขา

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

-

-

2551 - ปจจุบัน
2550 - 2551
2541 - 2550

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

31 ม.ล.ศิริวรรณ เกษมสันต
- ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหาร
สายงานกํากับการปฏิบัติงาน

51 - ปริญญาโท Information Management
University of Lancaster, England

-

-

2551 - ปจจุบัน

- ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหารสายงานกํากับการปฏิบัติงาน
ธนาคารทหารไทย
- Vice President, Thanachart Pcl.

32 นางสาวนิศา เลาหสมบูรณ
- ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหาร
ฝายงบการเงิน

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

2550 2548 -

2551 - ปจจุบัน
2548 -

2550 -

-

2551

2551

2551 - ปจจุบัน
2548 - 2551
2548 2546 2539 -

เอกสารแนบ 1 หนา 11

2551
2550

2548
2547
2546

- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานสงเสริมการตลาดลูกคา
รายยอย ธนาคารทหารไทย
- Senior Executive Vice President , MFC Asset Management Pcl.
- Customer Marketing director , Unilever Thai Holdings Co.,Ltd
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารสายงานธุรกรรมการเงิน
ธนาคารทหารไทย
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เจาหนาที่บริหารฝายธุรกิจ Cash Management
ธนาคารทหารไทย

- ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหาร ฝายงบการเงิน ธนาคารทหารไทย
- ผูอ ํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหาร ฝายงบการเงินและนักลงทุนสัมพันธ
ธนาคารทหารไทย
- รองกรรมการผูจัดการ บริษัท โกลเบล็ก แอดไวซอรี
- ผูจัดการทั่วไป บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอรวิสเซส
- Vice President, Risk Management, IFCT

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ
ความสัมพันธ
ถือหุนใน
ทางครอบครัว
ธนาคาร (%)* ระหวางผูบริหาร**
2545 - ปจจุบัน

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง

33 นางสาวศุภมาศ วรนันตกุล
- ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหาร
ฝายการบัญชีทั่วไป

59 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

34 นางวรลักษณ โชคชัยธรรม
- ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหาร
ฝายบัญชีบริหาร

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

-

-

2551 - ปจจุบัน
2547 - 2551
2544 - 2547

- ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหาร ฝายบัญชีบริหาร ธนาคารทหารไทย
- ผูอ ํานวยการ เจาหนาที่บริหาร ฝายบัญชีบริหาร ธนาคารทหารไทย
- ผูจ ัดการกลุม กลุมบริหารความเสี่ยงดานตลาด
สํานักงานบริหารความเสี่ยงตลาดการเงิน ธนาคารทหารไทย

35 นายคามรัน ราฟ
- ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหาร
พัฒนาระบบวัดผลการดําเนินงาน

32 - Amsterdam Graduate Business School,
Chartered Controller

-

-

2551 - ปจจุบัน

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

36 นายชาญพิชัย ชินสําราญ
- ผูอํานวยการ เจาหนาที่บริหาร
ฝายสนับสนุนระบบขอมูลการเงิน

45 - ปริญญาโท สาขาสถิติประยุกต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

-

-

2550 -

2551

2548 -

2550

2551 - ปจจุบัน
2550 - 2551
2546 -

37 นางรวมพร นันทวงศ
- ผูอํานวยการ เจาหนาที่บริหาร
ฝายบริหารงบประมาณ

55 - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

-

-

2549

2549 - ปจจุบัน
2547 - ก.ย.49
2547 - ส.ค.47
2546 - ม.ค.47
2545 - พ.ค.46

หมายเหตุ : * รวมการถือครองหุนของคูสมรสและบุตรที่ไมบรรลุนิติภาวะ
** ความสัมพันธทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธทางสายโลหิต ความสัมพันธทางการสมรส และความสัมพันธโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

เอกสารแนบ 1 หนา 12

- ผูอํานวยการอาวุโส เจาหนาที่บริหาร ฝายการบัญชีทั่วไป ธนาคารทหารไทย

- ผูอํานวยการ เจาหนาที่บริหาร ฝายสนับสนุนระบบขอมูลการเงิน
- ผูอ ํานวยการ เจาหนาที่บริหาร ฝายบริหารระบบและขอมูลทางการเงิน
ธนาคารทหารไทย
- Vice President, Financial Database Management, UOB
- ผูอํานวยการ เจาหนาที่บริหาร ฝายบริหารงบประมาณ ธนาคารทหารไทย
- ผูอ ํานวยการ ฝายวางแผนทางการเงินและงบประมาณ ธนาคารทหารไทย
- ผูอ ํานวยการ ฝายนโยบายและวางแผน บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย
- รองผูอํานวยการ ฝายนโยบายและวางแผน บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย
- รองผูอํานวยการ ฝายการบัญชี บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดการดํารงตําแหนงของผูบริหารของธนาคารทหารไทย ในบริษัทยอย และบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ลําดับที่

รายนามผูบริหารธนาคาร

ตําแหนงของผูบริหาร

บริษัทยอย
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

นางจันทรเลขา วิรยิ ะวิทย
นางสาวอุทุมพร คุณากร
นายวสันต จูไพจิตร
นายวิชิต จันทะแจง
นายลือชา ศุกรเสพย
นายธวัชชัย เตชะวัฒนวรรณา
นายสิทธิพงษ นาควัชระ
นายไกรสิทธิ์ ตันไพฑูรยดิถี
นายอนุพันธ ตั้งสงา
นางสาวนิศา เลาหสมบูรณ
นางรัตนา เล็งศิริวัฒน
นายสมศักดิ์ ขุนเจริญ
นางสาวสาวิตรี ชัยชวลิต

รักษาการประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน
รองกรรมการผูจ ัดการใหญ สายงานการเงิน
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานสินเชื่อธุรกิจ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานธุรกิจสาขาภูมิภาค
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สํานักกรรมการผูจัดการใหญ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานบริหารชองทางการบริการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานทรัพยากรบุคคล
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ฝายสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม
ผูอํานวยการอาวุโส ฝายวาณิชธนกิจ 2
ผูอํานวยการอาวุโส ฝายธุรกิจขนาดใหญ 5
ผูอํานวยการอาวุโส ฝายงบการเงิน
ผูอํานวยการอาวุโส ฝายวิจัย
ผูอํานวยการ ฝายดําเนินคดีและบังคับคดี
ผูอํานวยการ ฝายธุรกิจขนาดใหญ 1

เอกสารแนบ 2 หนา 1

2

3

บริษัทที่
เกี่ยวของ

บริษัทรวม
1

2

3

4

1

Y
W
Z
W
W
W
Z
W
W
W
W
W

Y Y
Y Y

L

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

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. บริษทั หลักทรัพยจัดการกองทุนทหารไทย จํากัด

1.
2.
3.
4.

1. บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ทีเอ็มบี จํากัด

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยพญาไท
กองทุนรวมธุรกิจไทย 2
กองทุนรวมสยามรีสอรท
บริษัทไทยโอริกซลิสซิ่ง จํากัด

เอกสารแนบ 2 หนา 2

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย
1. บริษัท บริหารสินทรัพยพญาไท จํากัด
กรรมการของบริษัท มี 3 คน ตามรายชื่อดังตอไปนี้
1. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
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. นางโชติกา สวนานนท
2. นายสุภัค ศิวะรักษ
3. นางศิริจันทร พิพิทวิทยากุล
4. นางสาวสมนึก วิวัฒนะ
5. นางรัตนา เล็งศิริวัฒน
6. นางสาวนิศา เลาหสมบูรณ
7. นายลือชา ศุกรเสพย
8. นายอนุพันธ ตั้งสงา

เอกสารแนบ 2 หนา 3

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3

อันดับความนาเชื่อถือของธนาคารทหารไทย
สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ
ทริส เรทติ้ง*
สกุลเงินบาท
ระยะยาว - ตราสารหนี้
- ตราสารหนี้ดอยสิทธิไมมีหลักประกัน
แนวโนม
เอสแอนดพี
สกุลเงินตางประเทศ
ระยะยาว - ตราสารหนี้
- ตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน ที่ไมสะสมดอกเบี้ยจาย
และไมชําระดอกเบี้ยในปที่ไมมีผลกําไร เปนเงินกองทุนชั้นที่ 1
(Hybrid Tier 1)
ระยะสั้น - เงินฝาก / ตราสารหนี้
ความแข็งแกรงทางการเงิน
แนวโนม
มูดดี้ส
สกุลเงินตางประเทศ
ระยะยาว - เงินฝาก
- ตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน ที่ไมสะสมดอกเบี้ยจาย
และไมชําระดอกเบี้ยในปที่ไมมีผลกําไร เปนเงินกองทุนชั้นที่ 1
(Hybrid Tier 1)
ระยะสั้น - เงินฝาก / ตราสารหนี้
แนวโนมทางเงินฝากและตราสารหนี้
ความแข็งแกรงทางการเงิน
แนวโนมความแข็งแกรงทางการเงิน
ฟทช เรทติ้งส***
สกุลเงินตางประเทศ
ระยะยาว
ระยะสั้น
หุนกูดอยสิทธิ
ตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน ที่ไมสะสมดอกเบี้ยจาย และไมชําระ
ดอกเบี้ยในปที่ไมมีผลกําไร เปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Hybrid Tier 1)
ความแข็งแกรงทางการเงิน
เครดิตสนับสนุนขั้นต่ํา (Supporting Rating Floor)

เอกสารแนบ 3 หนา 1
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A+
A

A
A-

คงที่

คงที่

BB+
B+

BB+
CC

B
D+
คงที่

B
D+
เชิงลบ

Baa2
B1

Baa2
B1

Prime-2
มีเสถียรภาพ

Prime-2
มีเสถียรภาพ
Dมีเสถียรภาพ

BBBF3
BB+
BB-

BB+
B
BB
B

C/D
BB

D
BB

มีเสถียรภาพ

D-
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ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3
สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ
ฟทช เรทติ้งส***
เครดิตสนับสนุน (Support)
แนวโนม
ภายในประเทศ
ระยะยาว
ระยะสั้น
หุนกูดอยสิทธิ
แนวโนม

31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550

3
เชิงลบ

A+(tha)
F1(tha)
A(tha)
มีเสถียรภาพ

3
เครดิตพินิจ
A(tha)
F1(tha)
A-(tha)
เครดิตพินิจ

1. เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 ทริส เรทติ้ง เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 ทริสเรทติ้งไดปรับอันดับเครดิตองคกรเปน “A+” จาก A” และปรับ
อันดับเครดิตตราสารหนี้ของธนาคารเปน “A” จาก “A-”
2. เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2551 เอสแอนดพีไดปรับอันดับความนาเชื่อถือ ตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน ที่ไมสะสมดอกเบี้ยจาย และไม
ชําระดอกเบี้ยในปที่ไมมีผลกําไร เปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Hybrid Tier 1) จาก “CC” เปน “D” อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 เอส
แอนดพีไดปรับอันดับความนาเชื่อถือของตราสาร Hybrid Tier 1 จาก “D” เปน “B+” แสดงถึงความเชื่อมั่นวาธนาคารจะจายดอกเบี้ยของตรา
สาร Hybrid Tier 1
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2551 เอสแอนดพีไดปรับแนวโนมของธนาคารทหารไทยจาก “เชิงลบ” เปน “มีเสถียรภาพ” ซึ่งเปนการสะทอนการเพิ่ม
ความแข็งแกรงของคณะผูบริหารและสถานะทางการเงิน
3. เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2551 ฟทช เรทติ้งส ประกาศเพิ่มอันดับเครดิตสากลสกุลเงินตางประเทศระยะยาว จาก “BB+” เปน “BBB-” โดยมี
แนวโนมมีเสถียรภาพ สกุลเงินตางประเทศระยะสั้น จาก “B” เปน “F3” สกุลเงินตางประเทศของหุนกูดอยสิทธิ จาก “BB” เปน “BB+”
สกุลเงินตางประเทศของ Hybrid Tier 1 จาก “B” เปน “BB-” ความแข็งแกรงทางการเงินจาก “D” เปน “C/D” อันดับเครดิตภายในประเทศ
ระยะยาวจาก “A(tha)” เปน “A+(tha)” แนวโนมมีเสถียรภาพ อันดับเครดิตภายในประเทศของหุนกูดอยสิทธิจาก “A-(tha)” เปน “A(tha)”
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2551 ฟทช เรทติ้งสปรับแนวโนมเครดิตระหวางประเทศของธนาคารทหารไทยจาก “มีเสถียรภาพ” เปน “เชิงลบ” ซึ่ง
สืบเนื่องจากการปรับแนวโนมเครดิตของประเทศไทยจาก“มีเสถียรภาพ” เปน “เชิงลบ”

เอกสารแนบ 3 หนา 2

