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สารบัญ
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วิสัยทัศน์
ธนาคารไทยชั้นนำา มาตรฐานระดับโลก

พันธกิจ
1. เข้าใจลูกค้าและนำาเสนอบริการทางการเงิน 

ที่มีคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการ 
และความมุ่งหวังของลูกค้า

2. เพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น 
อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

3. เชื่อมั่นและพัฒนาให้พนักงานแสดงความสามารถ 
อย่างเต็มที่ และให้ผลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน

4. สร้างคุณค่าให้กับสังคม และดำาเนินงาน 
ตามหลักบรรษัทภิบาล
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รายการสำาคัญในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ร�ยได้ดอกเบี้ย
ค่�ใช้จ่�ยดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมสุทธิและร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นอื่น

รวมรายได้จากการดำาเนินงาน
ค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รดำ�เนินง�นอื่นๆ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�
ภ�ษีเงินได้

กำาไรสำาหรับปี

 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ
 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย

กำ�ไร (ข�ดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ

 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ

รายการสำาคัญในงบแสดงฐานะทางการเงิน

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้�งรับ
รวมสินทรัพย์
เงินรับฝ�ก
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของเจ้าของ
 ส่วนของผู้ถือหุ้นของธน�ค�รฯ
 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทย่อย

กำ�ไรต่อหุ้นพื้นฐ�น (บ�ทต่อหุ้น)

ข้อมูลที่สำาคัญทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท) ปี 2552ปี 2556

งบการเงินรวม

34,826
14,004
20,822

8,385

29,207
14,550

7,613
1,296

5,748

5,737
10

-25

5,712

500,478
765,732
529,606
703,899

61,833
61,757

76

0.1316

ปี 2555*

30,678
13,613
17,065

7,641

24,706
14,291

8,751
376

1,288

1,261
27

815

2,076

453,674 
716,925 
496,158 
659,543 

57,382 
57,316 

66 

0.0290

ปี 2554

26,148
11,912
14,236

6,581

20,817
13,641

3,104
40

4,032

4,009
23

142

4,151

398,373
723,963
452,316
667,388

56,575
56,471

104

0.0921

ปี 2553

18,249
7,833

10,416
5,751

16,167
11,288

1,654
14

3,211

3,202
9

-147

3,055

363,741
589,200
412,723
539,345

49,855
49,772

83

0.0749

19,942
9,756

10,186
9,336

19,522
14,897

2,627
33

1,965

1,945
20

-541

1,404

369,063
543,142
407,776
496,385

46,757
46,682

75

0.0458

(หน่วย: ล้านบาท) (หน่วย: ล้านบาท)

ปี 2552 ปี 2552ปี 2553 ปี 2553ปี 2554 ปี 2554ปี 2555* ปี 2555*ปี 2556 ปี 2556

 กำ�ไรสุทธิ  ร�ยได้ดอกเบี้ยสุทธิ  อัตร�ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  ส่วนต่�งร�ยได้ดอกเบี้ย 

กำาไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ดอกเบี้ยสุทธิและส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย

1,945
10,186

3,202
10,416

4,009
14,236

1,261

17,065

5,737
20,822

7.9%
2.4%

2.2%

2.7%

9.7%
3.1%

6.6%
2.1%

4.3%

1.9%

หมายเหตุ: งบก�รเงินรวม หมายเหตุ: งบก�รเงินรวม
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อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ

ความสามารถในการทำากำาไร
 อัตร�ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
 อัตร�ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
 อัตร�ส่วนต้นทุนต่อร�ยได้ 1

ส่วนต่�งร�ยได้ดอกเบี้ย

ฐานะสภาพคล่อง
 อัตร�ส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝ�ก
 สัดส่วนเงินฝ�กกระแสร�ยวันและออมทรัพย์ต่อเงินฝ�ก

ความเพียงพอของเงินกองทุน
 เงินกองทุนชั้นที่หนึ่ง 2

 อัตร�ส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น 2

คุณภาพสินทรัพย์
 อัตร�ส่วนสินเชื่อด้อยคุณภ�พต่อเงินให้สินเชื่อ
 อัตร�ส่วนสำ�รองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภ�พ
 สัดส่วนสำ�รองส่วนเกินต่อสินเชื่อปกติ

อื่นๆ
มูลค่�หุ้นต�มบัญชี (บ�ทต่อหุ้น)
จำ�นวนพนักง�น
จำ�นวนส�ข�
จำ�นวนตู้ ATM

ปี 2552ปี 2556

ข้อมูลที่สำาคัญทางการเงิน

ปี 2555* ปี 2554 ปี 2553

9.7%
0.8%

50.5%
3.1%

94.3%
62.5%

10.6%
15.9%

3.9%
140.4%

3.3%

1.42
9,015

458
2,379

2.2%
0.2%

56.6%
2.7%

91.9%
65.1%

11.1%
18.2%

4.1%
112.8%

2.6%

1.32
9,106

466
2,357

7.9%
0.6%

63.2%
2.4%

85.4%
60.2%

11.1%
16.1%

5.7%
72.9%

1.8%

1.20
8,968

458
2,398

6.6%
0.6%

73.5%
2.1%

87.9%
46.3%

11.3%
16.6%

8.3%
57.0%

2.3%

1.15
8,750

455
2,300

4.3%
0.3%

76.8%
1.9%

90.3%
49.5%

12.3%
17.0%

12.7%
57.7%

2.5%

1.07
8,236

483
2,257

หมายเหตุ: *ปรับปรุงใหม่
 1 ไม่รวมร�ยก�รพิเศษ
 2 สำ�หรับปี 2556 ต�มเกณฑ์ Basel III

(หน่วย: ร้อยละ) (หน่วย: ร้อยละ)

ปี 2552 ปี 2552ปี 2553 ปี 2553ปี 2554 ปี 2554ปี 2555* ปี 2555*ปี 2556 ปี 2556

 อัตร�ส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยง  อัตร�ส่วนสินเชื่อด้อยคุณภ�พต่อเงินให้สินเชื่อ อัตร�ส่วนเงินกองทุนชั้นที่หนึ่งต่อสินทรัพย์เสี่ยง

อัตราส่วนเงินกองทุนรวมและกองทุนชั้นที่หนึ่งต่อสินทรัพย์เสี่ยง อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ

17.0%

12.7%

16.6%

8.3%

16.1%

5.7%

18.2%

4.1%

15.9%

3.9%

11.1% 11.1% 10.6%11.3%
12.3%

หมายเหตุ: งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร หมายเหตุ: งบก�รเงินรวม

7



เราสัญญาท่ีจะสร้างคุณค่า 
เพ่ือลูกค้า ตามปรัชญา  
Make THE Difference
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จ�กสถ�นก�รณ์ตึงเครียดท�งก�รเมืองของไทยในช่วงปล�ยปี 2556 ประกอบกับปัญห�วิกฤติเศรษฐกิจในยุโรปที่ยังคงมีผลต่อเนื่องและเศรษฐกิจจีนซึ่งมีทิศท�งที่
น่�ผิดหวัง ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในปี 2556 ชะลอก�รเติบโตลง อย่�งไรก็ต�ม แม้ว่�จะต้องเผชิญกับสภ�วะแวดล้อมท�งเศรษฐกิจที่ท้�ท�ย ทีเอ็มบีได้พัฒน�คว�ม
แข็งแกร่งอย่�งต่อเนื่อง โดยเห็นได้จ�กผลก�รดำ�เนินง�นในปี 2556 ซึ่งทีเอ็มบีส�ม�รถทำ�กำ�ไรสุทธิได้สูงถึง 5,737 ล้�นบ�ท และกำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นหลัก
ก่อนหักสำ�รองฯ (PPOP) จำ�นวน 14,409 ล้�นบ�ท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 39 จ�กปีที่ผ่�นม� และสูงสุดเป็นประวัติก�รณ์ ที่สำ�คัญม�กไปกว่�นั้นคือ ทีเอ็มบีส�ม�รถ 
ลดอัตร�ส่วนสินเชื่อด้อยคุณภ�พ หรือ NPL ratio ให้ลงม�อยู่ที่ร้อยละ 3.87 รวมถึงตั้งสำ�รองเพิ่ม ทำ�ให้อัตร�ส่วนสำ�รองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภ�พเพิ่มขึ้นเป็น 
ร้อยละ 140  เป็นก�รเสริมสร้�งคว�มแข็งแกร่งขึ้นอย่�งม�กในก�รรับมือกับคว�มเสี่ยงจ�กคว�มผันผวนของเศรษฐกิจ นอกจ�กนี้ ธน�ค�รยังส�ม�รถจัดสรรกำ�ไร
ให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น โดยจ่�ยเงินปันผลในอัตร�หุ้นละ 0.033 บ�ท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภ�คม 2556 ซึ่งสูงกว่�ก�รจ่�ยเงินปันผลในปี 2555  

ในปี 2556 ทีเอ็มบียังคงมุ่งมั่นอย่�งต่อเนื่อง ในก�รสร้�งคุณค่�ให้กับลูกค้�ต�มแบรนด์ Make THE Difference ซึ่งทีเอ็มบีได้มุ่งเน้นก�รเข้�ถึงคว�มต้องก�รของ
ลูกค้�ที่ยังไม่ได้รับก�รตอบสนองท�งก�รเงิน เพื่อพัฒน�ผลิตภัณฑ์และบริก�รที่ส�ม�รถตอบโจทย์และคว�มต้องก�รของลูกค้�ได้อย่�งแท้จริง รวมถึงยกระดับ
คุณภ�พชีวิตของลูกค้�ให้ดีขึ้น ทั้งนี้ ทีเอ็มบีได้เอ�ชนะคว�มท้�ท�ย ด้วยก�รก้�วข้�มไปอีกระดับในก�รสร้�ง Customer Experience ที่ดีให้แก่ลูกค้� จ�กก�ร 
เสริมสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจด้�นผลิตภัณฑ์ให้แก่พนักง�น และก�รทำ�ง�นร่วมกันอย่�งทุ่มเทของพนักง�นเพื่อสร้�งประสบก�รณ์ในก�รใช้บริก�รของลูกค้�ทุกกลุ่ม
ผ่�นทุกๆ ช่องท�งที่ดีเลิศ 

นอกเหนือจ�กก�รนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริก�รท�งก�รเงินที่ตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�อย่�งแท้จริงแล้ว ทีเอ็มบียังสร้�งโอก�สแก่เย�วชนที่อ�ศัยอยู่ใน
ชุมชน ผ่�นโครงก�ร “ไฟ ฟ้�” ซึ่งสร้�งแรงบันด�ลใจและพัฒน�ศักยภ�พของเย�วชนผ่�นศิลปะและทักษะก�รดำ�รงชีวิตเพื่อให้เย�วชนที่เข้�ร่วมโครงก�รนำ�ทักษะ 
ที่ได้รับก�รพัฒน�จ�ก “ไฟ ฟ้�” ไปเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตตนเองและชุมชนดีขึ้นอย่�งยั่งยืน 

นอกจ�กนี้ ทีเอ็มบีตระหนักดีว่�ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีเป็นสิ่งที่มีคว�มสำ�คัญและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธน�ค�รเป็นอย่�งม�ก จึงได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รเป็น
องค์กรที่มีบรรษัทภิบ�ลที่ดี และมุ่งมั่นที่จะพัฒน�และยกระดับม�ตรฐ�นด้�นบรรษัทภิบ�ลและก�รกำ�กับดูแลกิจก�รอย่�งต่อเนื่อง ทั้งนี้ ทีเอ็มบีมีคว�มยินดี
ที่จะแจ้งว่� ทีเอ็มบีได้รับผลประเมินก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทจดทะเบียนในปี 2556 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2013)  
จ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทยภ�ยใต้ก�รสนับสนุนของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ รวมทั้งตล�ดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน 

คณะกรรมก�รธน�ค�รใคร่ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้�และพนักง�นทุกคนที่มีส่วนร่วมในก�รสนับสนุนกิจก�รของทีเอ็มบีให้เจริญก้�วหน้� และส่งเสริมให้ทีเอ็มบ ี
มีพื้นฐ�นที่มั่นคง อันจะส่งผลให้ธน�ค�รส�ม�รถบรรลุเป้�หม�ยคว�มสำ�เร็จที่ยิ่งใหญ่ในอน�คต ทีเอ็มบีมีคว�มมั่นใจว่� ด้วยคว�มอุทิศทุ่มเทของพนักง�นและ 
ผู้บริห�รที่มีก�รทำ�ง�นเป็นทีมเดียวกันภ�ยใต้แนวคว�มคิด Make THE Difference จะส�ม�รถสร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริก�รที่ดีเลิศและมีคว�มแตกต่�ง  
เพื่อสร้�งคว�มพึงพอใจและคุณภ�พชีวิตที่ดีให้แก่ลูกค้�และสร้�งผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นตลอดไป 

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
ประธ�นกรรมก�ร

สารจากประธานกรรมการ

9 สารจากประธานกรรมการ



ทีเอ็มบี พร้อมที่จะ 
สร้างความแข็งแกร่ง  
บนรากฐานที่มั่นคง

10 ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556



ก�รพัฒน�ธน�ค�ร หรือ TMB Transformation ได้ดำ�เนินไปอย่�งต่อเนื่องต�มแผนง�น โดยที่ทีเอ็มบีมีคว�มแข็งแกร่งยิ่งขึ้นทุกปีและมีผลก�รดำ�เนินง�นที่เป็นไป 
ต�มเป้�หม�ยดังที่ได้ระบุไว้ในช่วงสุดท้�ยของแผนกลยุทธ์ 5 ปี ที่มุ่งสร้�งคว�มเป็นผู้นำ�ตล�ด ในปี 2556 ด้วยร�กฐ�นขององค์กรและพื้นฐ�นก�รดำ�เนินง�น 
ที่แข็งแกร่ง ทีเอ็มบียังคงเดินหน้�อย่�งต่อเนื่องในก�รท้�ท�ยม�ตรฐ�นเดิมๆ ของวงก�รธน�ค�รไทย ด้วยก�รส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริก�รที่สอดคล้องกับคว�ม
ต้องก�รที่แท้จริงของลูกค้� ทั้งนี้ ธน�ค�รได้เสริมสร้�งวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งซึ่งส่งเสริมก�รมอบอำ�น�จพนักง�นในก�รทำ�ง�น (Employee Empowerment) 
พร้อมทั้งสร้�งทัศนคติในก�ร Make THE Difference และเร�ได้ตอกย้ำ�คว�มแน่วแน่ในก�รก�รยึดลูกค้�เป็นศูนย์กล�ง โดยก�รศึกษ�พฤติกรรมและก�รใช้ชีวิต
ของลูกค้�อย่�งต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดคว�มเข้�ใจลูกค้�ที่ดียิ่งขึ้นจนส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ได้อย่�งที่ลูกค้�ไม่เคยได้รับจ�กที่ใดม�ก่อน ตลอดจน
ส�ม�รถพัฒน�ประสบก�รณ์ที่ดีสำ�หรับลูกค้�ที่ม�ใช้บริก�รของทีเอ็มบี ซึ่งสิ่งที่เร�ได้นำ�เสนอตลอดระยะเวล�ที่ผ่�นม�นี้ อ�จจะมีผู้มองว่�เป็นนวัตกรรมในตล�ด  
แต่สำ�หรับช�วทีเอ็มบีแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพียงนวัตกรรมเพื่อก�รแสดงออกซึ่งคว�มคิดสร้�งสรรค์เท่�นั้น แต่เป็นประจักษ์พย�นของคว�มมุ่งมั่นในก�รตอบโจทย ์
คว�มต้องก�รและพฤติกรรมของลูกค้� เพื่อให้ลูกค้�ได้รับประสบก�รณ์ที่ดีในก�รใช้บริก�รของทีเอ็มบี

TMB Transformation มุ่งม่ันท่ีจะส่งมอบบริก�รธุรกรรมท�งก�รเงิน (Transactional Banking Services) ท่ีดีท่ีสุดเพ่ือให้ลูกค้�ส�ม�รถจัดก�รท�งก�รเงิน และเช่ือมโยง 
ลูกค้�เข้�กับชุมชนและคู่ค้�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ซึ่งก�รดำ�เนินก�รของธน�ค�รจะบรรลุเป้�หม�ยได้ก็โดยคว�มมุ่งมั่นของพนักง�นที่มีเป้�หม�ยและวัตถุประสงค์
เดียวกัน และมีก�รใช้ทรัพย�กรในก�รทำ�ง�น เพื่อผลักดันไปในทิศท�งเดียวกัน โดยธน�ค�รเชื่อมั่นว่� เร�มีร�กฐ�นองค์กรที่มั่นคงอันเนื่องม�จ�กก�รมุ่งมั่นพัฒน�
วัฒนธรรม “TMB WAY” ซึ่งเป็นค่�นิยมของช�วทีเอ็มบีในก�รดำ�เนินไปสู่เป้�หม�ยร่วมกัน อันได้แก่ ก�รยึดลูกค้�เป็นศูนย์กล�ง (Customer-Centricity),  
ยึดมั่นในคว�มถูกต้อง (Integrity), สื่อส�รอย่�งเปิดกว้�ง (Open Communications), รู้จักบริห�รคว�มเสี่ยง (Risk Management), มุ่งมั่นสู่คว�มสำ�เร็จ  
(High Performance), LEAN ซึ่งเป็นวิถีในก�รทำ�ง�นเพื่อที่จะเพิ่มพูนประสิทธิภ�พภ�ยในองค์กรและส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อลูกค้�ในที่สุด และประสบก�รณ์ของ
ลูกค้�ในก�รม�ใช้บริก�รทีเอ็มบี (Branded Customer Experience) ซึ่งก�รดำ�เนินชีวิตต�มวัฒนธรรม TMB WAY ของพนักง�น จะทำ�ให้ธน�ค�รส�ม�รถ 
Make THE Difference เพื่อลูกค้�ในทุกๆ จุดของก�รให้บริก�รได้อย่�งต่อเนื่องและสม่ำ�เสมอ พนักง�นทุกคนของทีเอ็มบีจึงเป็นผู้ที่มีคว�มสำ�คัญต่อก�ร 
สร้างความแข็งแกร่ง (Building Strength) ให้กับธน�ค�ร ผมขอขอบคุณพนักง�นทุกท่�นสำ�หรับก�รอุทิศตนและคว�มมุ่งมั่นในก�รทำ�ง�นอย่�งเต็มศักยภ�พ  
เพร�ะคว�มสำ�เร็จทั้งมวลของธน�ค�รคือบทพิสูจน์ของพนักง�นทีเอ็มบี

สถานะการเงินที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ทีเอ็มบีมีคว�มก้�วหน้�ในก�รสร้�งคว�มแข็งแกร่งของสถ�นะก�รเงินอย่�งเด่นชัดในปีที่ผ่�นม� ด้วยผลกำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนก�รตั้งสำ�รองฯ ที่เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 39 ในปี 2556 หลังจ�กที่ได้สร้�งผลกำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นที่สูงที่สุดเป็นประวัติก�รณ์ในปี 2555 ม�แล้ว

พร้อมกันนี้ เร�ได้ดำ�เนินก�รขย�ยฐ�นเงินฝ�กของลูกค้�ทุกกลุ่มโดยต่อเนื่อง โดยก�รที่ธน�ค�รมุ่งเน้นในบัญชีธุรกรรมก�รเงิน (Transactional Account) ทำ�ให้
ปริม�ณเงินฝ�กของธน�ค�รเติบโตขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้� พร้อมทั้งมีก�รบริห�รจัดก�รต้นทุนเงินฝ�กให้อยู่ในระดับที่คงที่ ในขณะเดียวกันเงินให้สินเชื่อ 
มีปริม�ณเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 โดยส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อเอสเอ็มอีซึ่งให้ผลตอบแทนที่ปรับด้วยคว�มเสี่ยง (Risk-adjusted return) สูงที่สุด และทำ�ให้ผลตอบแทนจ�กก�ร 
ให้สินเชื่อโดยเฉลี่ยของธน�ค�รเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ เมื่อประกอบกับต้นทุนท�งก�รเงินที่มีเสถียรภ�พและมีก�รบริห�รจัดก�รที่ดี ธน�ค�รจึงมีส่วนต่�งร�ยได้ดอกเบี้ย 
(Net Interest Margin) เพ่ิมข้ึน 39 จุด เป็นร้อยละ 3.12 ในปี 2556 เม่ือประกอบกับก�รขย�ยตัวของสินเช่ือคุณภ�พแล้ว ทำ�ให้ร�ยได้ดอกเบ้ียสุทธิ (Net Interest Income) 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปีก่อน นอกจ�กร�ยได้ดอกเบี้ยที่ปรับตัวดีขึ้นแล้ว ร�ยได้จ�กค่�ธรรมเนียมได้เติบโตขึ้นร้อยละ 19 อันเป็นผลจ�กก�รที่ลูกค้� 
ใช้บริก�รทีเอ็มบีในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น จึงทำ�ให้ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นรวมของธน�ค�รเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 21 ทั้งนี้ ด้วยก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พของธน�ค�รทำ�ให ้
ต้นทุนก�รดำ�เนินง�นเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 9 

จ�กก�รที่ธน�ค�รมีอัตร�ก�รเพิ่มขึ้นของร�ยได้ม�กกว่� 2 เท่�ของอัตร�ก�รเพิ่มของต้นทุนก�รดำ�เนินง�น ธน�ค�รจึงมีกำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนตั้งสำ�รองฯ 
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 39 หรือเป็นจำ�นวน 14,409 ล้�นบ�ท และมีอัตร�ส่วนต้นทุนต่อค่�ใช้จ่�ยที่ปรับตัวดีขึ้น เป็นร้อยละ 51 เมื่อเทียบกับร้อยละ 57 เมื่อปีที่แล้ว นอกจ�กนี้ 
เนื่องจ�กสภ�วะเศรษฐกิจที่ผันผวน ธน�ค�รจึงได้พิจ�รณ�ตั้งสำ�รองพิเศษเพิ่มเติมขึ้นเพื่อรองรับคว�มเสี่ยงวัฎจักรเศรษฐกิจ (Countercyclical provision)  
ส่งผลให้อัตร�ส่วนสำ�รองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภ�พ (NPL Coverage Ratio) ปรับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 140 ซึ่งนับว่�เป็นระดับที่สูงที่สุดธน�ค�รหนึ่งของกลุ่มธุรกิจ
ธน�ค�รไทย ทั้งนี้ หลังตั้งสำ�รองพิเศษแล้ว ธน�ค�รยังมีกำ�ไรสุทธิที่แข็งแกร่งจำ�นวน 5,737 ล้�นบ�ท ซึ่งคิดเป็นผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Return on Equity)  
ที่ร้อยละ 9.7 ยิ่งไปกว่�นั้น ในด้�นคุณภ�พสินทรัพย์ อัตร�ส่วนสินเชื่อด้อยคุณภ�พ (NPL Ratio) ของธน�ค�รและบริษัทย่อยยังปรับตัวดีขึ้น โดยอยู่ที่ร้อยละ 3.87 
จ�กร้อยละ 4.10 ในปี 2555 ทั้งนี้ ผลของสถ�นะท�งก�รเงินที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและก�รดำ�รงคุณภ�พสินทรัพย์ที่ดีของธน�ค�ร ทำ�ให้สถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
เอสแอนด์พีได้พิจ�รณ�ปรับเพิ่มอันดับคว�มน่�เชื่อถือของธน�ค�รเป็น BBB- ในเดือนพฤศจิก�ยน 2556 ที่ผ่�นม�

ฐานบุคลากรที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น
ก�รมีฐ�นบุคล�กรที่เข้มแข็ง คือก�รลงทุนที่สำ�คัญของทีเอ็มบี ธน�ค�รได้ดำ�เนินก�รเพื่อให้เกิดคว�มมั่นใจว่� พนักง�นแต่ละคนมีเครื่องมือที่จำ�เป็นสำ�หรับ 
ก�รปฏิบัติง�นและได้รับก�รพัฒน�คว�มรู้ตลอดจนทักษะอย่�งเพียงพอเพื่อสร้�งผลง�นสำ�หรับผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่�ย ซึ่งหม�ยคว�มว่�เร�จะต้องจัดสรรพนักง�น 
ในตำ�แหน่งง�นต่�งๆ อย่�งเหม�ะสม และจัดให้พนักง�นส�ม�รถว�งแผนเส้นท�งอ�ชีพที่จะเอื้อให้พนักง�นไม่เพียงแต่จะมีคว�มก้�วหน้�เติบโตได้ในทีเอ็มบี แต่ยังจะ 
ส่งเสริมให้พนักง�นได้มีส่วนร่วมในก�รผลักดันให้ธน�ค�รส�ม�รถเจริญรุดหน้�ไปต�มแผนง�นและเป้�หม�ยที่ว�งไว้

ธน�ค�รมุ่งส่งเสริมให้พนักง�นแต่ละคนส�ม�รถใช้ศักยภ�พที่มีอยู่ในก�รทำ�ง�นได้อย่�งเต็มที่ ทีเอ็มบีเป็นหนึ่งในธน�ค�รแรกๆ ในประเทศที่มีก�รจัดทำ�เส้นท�ง 
ก�รฝึกอบรมบุคล�กรที่กำ�หนดไว้อย่�งมีระบบแบบแผน (Training Roadmap) เพื่อก�รพัฒน�สมรรถนะหลักและคว�มเป็นผู้นำ� ซึ่งแผนก�รอบรมบุคล�กรนี ้
มีก�รจัดทำ�ให้เหม�ะสมกับพนักง�นและผู้บริห�รในทุกระดับ โดยมีก�รวิเคร�ะห์ถึงพฤติกรรมและทักษะที่จำ�เป็นสำ�หรับคว�มชำ�น�ญในแต่ละด้�น
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ยิ่งไปกว่�นั้น ธน�ค�รได้นำ� LEAN Methodology ม�ใช้ในก�รทำ�ง�น โดยมีเป้�หม�ยที่จะลดขั้นตอนก�รทำ�ง�นที่ไม่จำ�เป็นและซ้ำ�ซ้อน รวมทั้งง�นที่มีคุณค่�น้อย
ต่อก�รสนับสนุนให้ธน�ค�รบรรลุเป้�หม�ยและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งกระบวนก�รก�รทำ�ง�นที่มีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้นจะทำ�ให้พนักง�นมีผลง�นที่ดีขึ้นและเกิด
ประสิทธิผลในก�รสร้�งประสบก�รณ์ที่ดีเพื่อลูกค้�ที่ใช้บริก�รของทีเอ็มบ ี

เพิ่มพูนความเข้าใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น
ผลิตภัณฑ์และบริก�รของทีเอ็มบีได้ Make THE Difference ในตล�ดอย่�งกว้�งขว�ง ด้วยก�รสร้�งคุณค่�ที่แท้จริงเพื่อลูกค้�ของเร� โดยตั้งอยู่บนพื้นฐ�นของ
คว�มเข้�ใจของธน�ค�รที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับรูปแบบก�รใช้ชีวิตของลูกค้�ซึ่งมีก�รเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวล� และเร�ยังคงมุ่งมั่นพัฒน�อย่�งไม่หยุดยั้งบนคว�มสำ�เร็จ
ของผลิตภัณฑ์และบริก�รธุรกรรมก�รเงินซึ่งในอดีตลูกค้�ไม่เคยตระหนักม�ก่อนว่�เป็นสิ่งที่ลูกค้�ต้องก�ร แต่ในปัจจุบันไม่ส�ม�รถใช้ชีวิตอย่�งมีประสิทธิภ�พได้
โดยปร�ศจ�กผลิตภัณฑ์และบริก�รเหล่�นี้ ทีเอ็มบีจึงได้รับคว�มไว้ว�งใจจ�กลูกค้�เพิ่มม�กขึ้น และกำ�ลังก้�วไปสู่ก�รเป็นธน�ค�รที่มีผลิตภัณฑ์และบริก�รธุรกรรม
ก�รเงินที่ดีที่สุดและง่�ยที่สุดเพื่อสนับสนุนก�รดำ�เนินชีวิตอย่�งมีประสิทธิภ�พของลูกค้� ทั้งนี้ ผลของคว�มเข้�ใจในพฤติกรรมของลูกค้�ที่เพิ่มพูนขึ้นของทีเอ็มบีนี้ 
ปร�กฏชัดเจนจ�กคว�มส�ม�รถของธน�ค�รในก�รเพิ่มปริม�ณเงินฝ�กในปีที่ผ่�นม� 

ในปี 2556 ทีเอ็มบีมีคว�มก้�วหน้�ครั้งสำ�คัญในก�รส่งมอบบริก�รธุรกรรมก�รเงินเพื่อลูกค้� โดยในเดือนกรกฎ�คม 2556 ธน�ค�รได้ยกเลิกค่�ธรรมเนียมข้�มเขต 
สำ�หรับก�รโอนเงิน ถอนเงิน ฝ�กเงินและเช็ค ในทุกช่องท�งก�รบริก�รของธน�ค�ร ก�รยกระดับสิทธิประโยชน์เพื่อลูกค้�นี้นับว่�เป็นก�รสร้�งคุณค่�เพื่อลูกค้�ของ
ธน�ค�รอย่�งแท้จริง เนื่องจ�กลูกค้�ไม่ต้องจ่�ยค่�ธรรมเนียมข้�มเขตอีกต่อไปเมื่อทำ�ธุรกรรมระหว่�งบัญชีทีเอ็มบีด้วยกัน เพราะเราถือว่า ลูกค้าคือลูกค้าของ
ทั้งธนาคาร ไม่ใช่ลูกค้าของเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่งเท่านั้น ลูกค้�ทีเอ็มบีส�ม�รถติดต่อส�ข�ใดๆ ก็ได้เพื่อก�รทำ�ธุรกรรมทุกอย่�ง หลักก�รดังกล่�วนี้มอบสิทธิ
ประโยชน์อย่�งแท้จริงที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภ�พของลูกค้� และเป็นก้�วกระโดดไปสู่เป้�หม�ยของธน�ค�รในก�รยกระดับให้ทุกช่องท�งก�รบริก�รของธน�ค�รมีคว�ม
เชื่อมโยงกันและไร้รอยต่อ ซึ่งเมื่อประกอบกับผลิตภัณฑ์และบริก�รของทีเอ็มบีที่ประสบคว�มสำ�เร็จม�แล้วในปีก่อนๆ เร�ไม่เพียงแต่ส�ม�รถขย�ยฐ�นลูกค้�ได้ม�กขึ้น
เท่�นั้น แต่ยังมีพลังขับเคลื่อนเพิ่มขึ้นเนื่องจ�กคว�มถี่ในก�รใช้บริก�รของลูกค้�ที่สูงขึ้นอย่�งชัดเจน

เรา Make THE Difference เพื่อให้คุณสามารถ Make THE Difference 
ปรัชญ� Make THE Difference ของทีเอ็มบี ได้รับก�รยอมรับและเข้�ใจในวงกว้�งเพร�ะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในทุกสิ่งที่เร�ทำ� เริ่มต้นตั้งแต่พนักง�นของเร�ที่  
Make THE Difference ด้วยก�รคำ�นึงถึง Brand DNAs ในก�รทำ�ง�นเพื่อลูกค้� อันประกอบไปด้วย ทัศนคติ “ทำาไมจะเป็นไปไม่ได้” (“Why Not” attitude), 
จริงใจ (Genuine), ฉลาด รู้จริง (Intelligent) และ ง่าย ใช้งานได้จริง (Simple) โดยในปี 2556 ทีเอ็มบี ได้ดำ�เนินก�รเพื่อส่งเสริมปรัชญ�นี้อย่�งต่อเนื่องผ่�น
แคมเปญโฆษณ�สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อตอกย้ำ�ว่� Make THE Difference อยู่ในทุกสิ่งที่ทีเอ็มบีทำ� โดยมีจุดมุ่งหม�ยสำ�คัญเพื่อให้ลูกค้�ไร้กังวลกับก�รจัดก�รด้�น 
ธุรกรรมก�รเงิน มีเวล�สำ�หรับสิ่งที่มีคุณค่�ที่ลูกค้�รักและมุ่งมั่นเพื่อก�รใช้ชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แนวคิด Make THE Difference นั้นเป็นม�กกว่�แนวคิดในก�รดำ�เนินธุรกิจธน�ค�ร โดยทีเอ็มบีมุ่งมั่นที่จะส�นต่อกิจกรรมเพื่อเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับชุมชน
ที่เร�อยู่ ที่ผ่�นม�เร�ได้ริเริ่มโครงก�ร “ไฟ ฟ้�” กับชุมชนประดิพัทธ์ ประช�อุทิศ และถนนจันทน์ ซึ่งคว�มก้�วหน้�ของกิจกรรม “ไฟ ฟ้�” จะช่วยผลักดันให้สังคมและ
ธุรกิจเติบโตได้อย่�งยั่งยืนจ�กก�รเสริมพลังให้เย�วชนและชุมชนกล้�ที่จะก�รเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีขึ้น แทนที่จะรอให้ก�รเปลี่ยนแปลงม�ถึง ผ่�นกิจกรรมก�รเรียน
รู้เพื่อพัฒน�ทักษะและสร้�งเสริมประสบก�รณ์ชีวิต โดยในปี 2556 ที่ผ่�นม� มีผู้เข้�ร่วมกิจกรรม “ไฟ ฟ้�” กับเร�เป็นจำ�นวน 814 คน จ�กชุมชนทั้ง 3 แห่ง

สำ�หรับทีเอ็มบีแล้ว คำ�ว่�คว�มรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ได้มีคว�มหม�ยเพียงแค่ก�รบริจ�คทุนทรัพย์ ห�กแต่รวมถึงก�รมีส่วนร่วมของพนักง�นทีเอ็มบีในก�รเสริมพลัง 
ให้กับเย�วชน ให้ได้พัฒน�ทักษะคว�มเป็นผู้นำ�และคว�มส�ม�รถ เพื่อที่จะได้ Make THE Difference ให้กับชุมชนและสม�ชิกในชุมชน ด้วยกิจกรรมศิลปะเพื่อ 
สร้�งแรงบันด�ลใจให้ได้ค้นพบทักษะใหม่ๆ ในตัวเองและนำ�ม�พัฒน�ชุมชนต่อไป ซึ่งในปีที่ผ่�นม� พนักง�นทีเอ็มบีได้อ�ส�เข้�ร่วมกิจกรรม “ไฟ ฟ้�” กว่� 3,500 คน 
ทั้งจ�กสำ�นักง�นใหญ่และ 380 ส�ข�ทั่วประเทศ หรือคิดเป็นร้อยละ 83.15 ของจำ�นวนส�ข�ทั้งหมด 

ธน�ค�รเชื่อมั่นว่� คว�มพย�ย�มในก�ร Make THE Difference ของเร�นั้น ไม่เพียงแต่ส่งมอบผลประโยชน์อย่�งแท้จริงให้กับลูกค้�ทีเอ็มบีเท่�นั้น แต่ยังเสริมสร้�ง 
คว�มแข็งแกร่งให้กับระบบธน�ค�รพ�ณิชย์ไทยรวมถึงสังคมรอบตัวเร�อีกด้วย ธน�ค�รขอขอบคุณผู้ถือหุ้นสำ�หรับคว�มเชื่อมั่นในทีมง�นของเร�ในก�รทำ�ให้ปี 2556  
เป็นอีกหนึ่งปีที่ดียิ่งในประวัติศ�สตร์ทีเอ็มบี 

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

12 ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556
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สร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน

21
%

รายได้จากการดำาเนินงานเติบโต
ร้อยละ 21

51
%

อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ลดลง
มาอยู่ที่ร้อยละ 51 

39
%

กำาไรจากการดำาเนินงาน 
ก่อนหักสำารองฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 39 
จากปี 2555 ทำาสถิติสูงสุดครั้งใหม ่
ในประวัติการดำาเนินงานของทีเอ็มบี

TH
B

5,
73

7m

กำาไรสุทธิ 5,737 ล้านบาท  
(ROE ร้อยละ 9.7)

ปี 2556 เป็นปีแห่งความแข็งแกร่งของทีเอ็มบี ผลการดำาเนินงานในปีนี้สะท้อน 
ให้เห็นถึงความสำาเร็จดังกล่าวอย่างชัดเจน โดยเราจะยังคงมุ่งมั่นสร้าง 
ความแข็งแกร่งให้มากยิ่งขึ้นโดยต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด Make THE Difference  
ซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญของทุกการกระทำาของเรา

ผลการดำาเนินงานที่แข็งแกร่ง
ปี 2556 เป็นปีแห่งการตอกย้ำาสถานะความแข็งแกร่งของเราในวงการธนาคารไทย 
ซึ่งทั้งหมดนี้ได้สะท้อนให้เห็นผ่านผลการดำาเนินงาน โดยกำาไรจากการดำาเนินงาน 
ก่อนตั้งสำารองฯ เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 39 มาอยู่ที่ 14,409 ล้านบาท 
ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในประวัติการดำาเนินงานของธนาคาร หลังจากที่เราได ้
รายงานกำาไรจากการดำาเนินงานก่อนตั้งสำารองฯ ในระดับสูงที่สุดเป็นประวัติการณ ์
ในปีก่อนหน้านี้ 

14 ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556
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87
%
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B
-

อัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อ
สินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ร้อยละ 15.9

อัตราส่วนสำารองฯ ต่อสินเชื่อ 
ด้อยคุณภาพอยู่ในระดับสูง 
ที่ร้อยละ 140

อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ 
ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 3.87

ได้รับการปรับเพิ่มอันดับ 
ความน่าเชื่อถือขึ้นมาอยู่ที่ BBB- 
จาก S&P
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การพัฒนาทีเอ็มบีในปัจจุบันมีจุดมุ่งหมายที่จะมอบผลิตภัณฑ์และบริการ 
ด้านธุรกรรมทางการเงินที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงินและเชื่อมโยง 
ลูกค้าเข้ากับเครือข่ายและชุมชนของลูกค้า ซึ่งธนาคารจะบรรลุประสงค์นี้ได ้
ก็ด้วยความร่วมมือของพนักงานที่มุ่งมั่นในเป้าหมายเดียวกันและ 
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อการผลักดันให้ธนาคารไปสู่เป้าหมาย และเราเชื่อมั่นว่า 
ธนาคารมีพื้นฐานการดำาเนินงานที่แข็งแกร่งอันเป็นผลของการทุ่มเท 
ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร TMB WAY ที่เข้มแข็ง เป็นแนวทางหลักของ
การใช้ชีวิตและการทำางาน โดยประกอบไปด้วย การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
(Customer-Centricity), ยึดมั่นในความถูกต้อง (Integrity), สื่อสารอย่าง 
เปิดกว้าง (Open Communications), รู้จักบริหารความเสี่ยง  
(Risk Management) และ มีประสิทธิภาพสูง (High Performance) นอกจากนี้  
เราได้นำาวิธีการของ  LEAN มาใช้โดยพนักงานทุกคนจะคำานึงถึงประสิทธิภาพ 
การทำางานภายในองค์กรซึ่งจะกีอให้เกิดประโยชน์กับลูกค้า และพนักงานทุกคน 
ยังมุ่งมั่นในการสร้างประสบการณ์ที่ดีเพื่อลูกค้าที่มาใช้บริการของเรา (Branded 
Customer Experience) เพื่อให้ธนาคารสามารถ Make THE Difference  
ได้ ณ ทุกจุดที่ลูกค้ามาใช้บริการ

ด้วย TMB WAY อันเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งและหัวใจของทุกๆ สิ่งที่เราทำา 
พนักงานทุกคนของทีเอ็มบี คือผู้ที่มีความสำาคัญต่อการสร้างความแข็งแกร่ง 
ให้แก่ธนาคาร

รากฐานที่มั่นคง

16 ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556



วัฒนธรรมองค์กร 
ที่เข้มแข็งเป็นรากฐาน 
ในการสร้างประสบการณ์
ที่ดีให้กับลูกค้าของเรา
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Make THE Difference เพื่อลูกค้าทุกๆ วัน ด้วยการยกระดับสิทธิประโยชน์
และลดต้นทุนที่ไม่จำาเป็นของลูกค้า

• ยกเลิกค่าธรรมเนียมข้ามเขต
•  สำาหรับทุกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวันทั่วประเทศ
•  ลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายในการโอน ฝากเงินสดและเช็ค ถอนเงิน ข้ามเขต
•   สำาหรับทุกช่องทางการบริการ

นวัตกรรมสินเชื่อเอสเอ็มอี "สามเท่า สามก๊อก"

• นวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการที่ลูกค้าไม่เคยได้รับ 
จากที่ใดมาก่อน

•  เป็นวิวัฒนาการต่อเนื่องจาก "สินเชื่อเอสเอ็มอี สามเท่า" และ  
"สินเชื่อด่วน เอสเอ็มอี สามเท่า" 

•  สำาหรับลูกค้าเอสเอ็มอีที่มียอดขายตั้งแต่ 500 ล้านบาท ต่อปี
•  ให้สินเชื่อสนับสนุนสำาหรับ 3 ช่วงจังหวะของวงจรธุรกิจ ซึ่งได้แก่  

ช่วงของการเติบโต ช่วงของการเพิ่มกำาลังการผลิตชั่วคราว  
และช่วงของการขยายธุรกิจให้ก้าวไกล

•  ให้วงเงินเบิกเกินบัญชีสูงถึงสามเท่าของหลักประกัน
•  ให้สินเชื่อเพิ่มเติมสูงถึงร้อยละ 15 ของสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 

โดยไม่ต้องยื่นเอกสารสมัครเพิ่มเติม

สร้างความผูกพันของลูกค้า

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทีเอ็มบีส่งมอบผลิตภัณฑ์บริการที่ลูกค้าไม่เคยตระหนักว่ามีความจำาเป็น แต่เมื่อได้ใช้แล้ว กลับกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได ้
สำาหรับการดำาเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ทีเอ็มบีได้ริเริ่มดำาเนินการเพื่อสร้างคุณค่าเพื่อลูกค้าอย่างต่อเนื่องในรอบปี 2556 ได้แก่:

18 ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556



Make THE Difference  
ทุกๆ วันด้วยการยกระดับ 
สิทธิประโยชน์และลดต้นทุน 
ที่ไม่จำาเป็นของลูกค้า

19 Make THE Difference / Building Strength



ผนึกกำาลัง ส่งต่อพลังเพื่อสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคม ในมุมมองของทีเอ็มบีคือการรวมพลังพนักงาน 
ของเราและส่งต่อพลังนั้นไปสู่เยาวชนเพื่อการ Make THE Difference  
ต่อชีวิตของเยาวชนและผู้คนในชุมชนที่อยู่โดยรอบ

• อาสาสมัครพนักงานทีเอ็มบีทั่วประเทศ จำานวน 3,500 คน  
ได้ร่วมแรงร่วมใจกับเยาวชน ไฟ ฟ้า ในการทำางานเพื่อเปลี่ยนแปลง
ชุมชนให้ดีขึ้น

• ส่งมอบสมุดทำามือจำานวน 4,000 เล่ม ให้แก่เยาวชนผู้บกพร่อง 
ในการมองเห็น ในโรงเรียนสอนคนตาบอด 13 แห่ง ทั่วประเทศ

• โครงการพัฒนาชุมชนหลัก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดทำาธุรกิจ 
เพื่อสังคมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีชาวชุมชน 814 คน 
จากชุมชน 3 แห่งในกรุงเทพมหานครเข้าร่วมดำาเนินกิจกรรมกับ
โครงการของ ไฟ ฟ้า

ร่วมสร้างความแข็งแกร่งสู่สังคม

20 ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556



อาสาสมัครพนักงาน 
กว่า 3,500 คน  
ทั่วประเทศ
ได้เข้าร่วมทำากิจกรรม 
ของ ไฟ ฟ้า

21 Make THE Difference / Building Strength



W

3

นาย ฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส

กรรมก�ร

ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�ร

กรรมก�รสรรห� กำ�หนดค่�ตอบแทน 
และบรรษัทภิบ�ล

2

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

กรรมก�ร

1

นาย รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

ประธ�นกรรมก�ร

คณะกรรมการ

4

นาย สิงหะ  นิกรพันธุ์

กรรมก�รอิสระ

ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

5

นาย ราเชนทร์  พจนสุนทร

กรรมก�รอิสระ

ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห�  
กำ�หนดค่�ตอบแทนและบรรษัทภิบ�ล

กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

6

นาง ซุย-อิม อึง

กรรมก�ร

ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

กรรมก�รสินเชื่อ

1 2 3 4 5 6

22 ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556



W

7

นาย พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

กรรมก�ร

ประธ�นคณะกรรมก�รสินเชื่อ

กรรมก�รบริห�ร

กรรมก�รสรรห� กำ�หนดค่�ตอบแทน 
และบรรษัทภิบ�ล

10

นาย คริสโตเฟอร์ จอห์น คิง

กรรมก�รอิสระ

กรรมก�รตรวจสอบ

กรรมก�รสรรห� กำ�หนดค่�ตอบแทน 
และบรรษัทภิบ�ล

8

นาย วอน นิเจล ริกเตอร์

กรรมก�ร

กรรมก�รบริห�ร

11

พลเอก กมล แสนอิสระ

กรรมก�รอิสระ

กรรมก�รตรวจสอบ

9

นาย อมร  อัศวานันท์

กรรมก�ร

กรรมก�รบริห�ร

กรรมก�รสินเชื่อ

กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

12

นาย บุญทักษ์  หวังเจริญ

กรรมก�ร 
และประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร 

กรรมก�รบริห�ร

กรรมก�รสินเชื่อ

กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

7 8 9 10 11 12

23 คณะกรรมการ



ประวัติคณะกรรมการ

นาย รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

58  ปี

ประธานกรรมการ

5 มิถุน�ยน 2556

ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์
ปริญญ�ตรี นิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช
ปริญญ�ตรี บริห�รธุรกิจบัณฑิต (ส�ข�ก�รบัญชี)  
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
หลักสูตรวิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร
หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน (วตท.)
หลักสูตรก�รเมืองก�รปกครองในระบอบประช�ธิปไตยสำ�หรับนักบริห�ร 
ระดับสูง สถ�บันพระปกเกล้�
หลักสูตรผู้บริห�รกระบวนก�รยุติธรรมระดับสูง  
วิทย�ลัยก�รยุติธรรม
หลักสูตรนักบริห�รระดับสูง สำ�นักง�น ก.พ.
International Financial Fraud Training Program (IFFT) Internal 
Revenue Service (IRS) Georgia, USA
Executive Program for Senior Management 2006 Development 
Course for Organization Leaders under Globalization Current Fiscal 
Policy Research Institute Foundation, Kingdom of Thailand in 
cooperation with Kellogg School of Management and the Maxwell 
School of Syracuse University, Schulich School of Business York 
University
Financial Institutions Governance Program (FGP 7/2013), Role of 
the Chairman Program, Finance for Non-Finance Director, Audit 
Committee Program, Successful Formulation & Execution the 

Strategy และ Director Certification Program จ�ก สม�คมส่งเสริมสถ�บัน
กรรมก�รบริษัทไทย

ไม่มี

ต.ค.56 - ปัจจุบัน
ปลัดกระทรวงก�รคลัง
ต.ค.56 - ปัจจุบัน
ประธ�นกรรมก�รกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร (กบข.)
ต.ค.56 - ปัจจุบัน
ประธ�นกรรมก�รกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อก�รศึกษ� (กยศ.)
ต.ค.56 - ปัจจุบัน
ประธ�นกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ต.ค.56 - ปัจจุบัน
ประธ�นกรรมก�รจัดทำ�บัญชีร�ยชื่อกรรมก�รรัฐวิส�หกิจ  
สำ�นักง�นเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี
ต.ค.56 - ปัจจุบัน
ประธ�นกรรมก�รกลั่นกรองและบริห�รโครงก�รภ�ยใต้แผนปฏิบัติก�ร  
ไทยเข้มแข็ง 2555 สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี
ต.ค.56 - ปัจจุบัน
กรรมก�รร่วมภ�ครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญห�ท�งเศรษฐกิจ (กรอ.) 
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ
ต.ค.56 - ปัจจุบัน
กรรมก�ร สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์
ต.ค.56 - ปัจจุบัน
กรรมก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ช�ติว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�ม 
ก�รทุจริตภ�ครัฐ กระทรวงยุติธรรม
ส.ค.56 - ปัจจุบัน
กรรมก�ร ก�รรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
ก.พ.56 - ปัจจุบัน
กรรมก�ร สำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รศ�ลยุติธรรม  
กระทรวงยุติธรรม
ต.ค.55 - ปัจจุบัน
กรรมก�ร องค์ก�รเภสัชกรรม กระทรวงส�ธ�รณสุข

ต.ค.55 - ต.ค.56  
รองปลัดกระทรวงก�รคลัง
เม.ย.56 - พ.ค.56  
กรรมก�ร บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ม.ค.56 - พ.ค.56 
กรรมก�ร สถ�บันคุ้มครองเงินฝ�ก 
ก.พ.54 - พ.ค.56 
กรรมก�ร ก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�
2548 - ก.พ.56  
กรรมก�ร ธน�ค�รเพื่อก�รเกษตรและสหกรณ์ก�รเกษตร
2553 - 2555  
กรรมก�ร คณะกรรมก�รบริห�รศ�ลยุติธรรม (กบศ.) สำ�นักง�นศ�ลยุติธรรม
2553 - 2555  
อธิบดี กรมบัญชีกล�ง กระทรวงก�รคลัง
2554 - 2555  
กรรมก�ร บริษัทจัดก�รและพัฒน�ทรัพย�กรน้ำ�ภ�คตะวันออก จำ�กัด (มห�ชน)
2553 - 2555  

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ตำาเเหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ประสบการณ์การทำางาน

ตำาแหน่งในธนาคาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ชื่อ - ชื่อสกุล

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม

24 ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556



พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

60  ปี

กรรมการ

7 ตุล�คม 2553

วิทย�ศ�สตร์บัณฑิต โรงเรียนน�ยร้อยพระจุลจอมเกล้�  
หลักสูตรเสน�ธิก�รทห�รบก โรงเรียนเสน�ธิก�รทห�รบก 
หลักสูตรวิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร
Financial Institutions Governance Program (FGP 6/2013) และ Director 
Certification Program จ�ก สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

ไม่มี

ต.ค.53 - ปัจจุบัน  
ผู้บัญช�ก�รทห�รบก 
 

2552 - ก.ย.53  
รองผู้บัญช�ก�รทห�รบก
2550 - เม.ย.53  
กรรมก�รอิสระ และประธ�นคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร  
บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มห�ชน)
2551 - 2552  
เสน�ธิก�รทห�รบก

กรรมก�ร กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร (กบข.)
2553 - 2555  
กรรมก�ร องค์กรร่วมไทย-ม�เลเซีย (MTJA)
2553 - 2555  
กรรมก�รและเลข�นุก�ร กองทุนให้กู้ยืมเพื่อก�รศึกษ� (กยศ.)
2552 - 2553  
ผู้ตรวจร�ชก�ร กระทรวงก�รคลัง
2552 - 2553  
กรรมก�ร ก�รประป�ส่วนภูมิภ�ค 
2552 - 2553  
กรรมก�รและประธ�นกรรมก�รบริห�ร  
บริษัท ธน�รักษ์พัฒน�สินทรัพย์ จำ�กัด
2549 - 2552  
ผู้รับรองงบก�รเงิน สภ�ก�ช�ดไทย 
2548 - 2552  
รองอธิบดี กรมบัญชีกล�ง กระทรวงก�รคลัง 
2548 - 2552  
กรรมก�รบริห�ร Subic Bay Energy Co., Ltd.

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ประสบการณ์การทำางาน

ตำาแหน่งในธนาคาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ชื่อ - ชื่อสกุล

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม

25 ประวัติคณะกรรมการ



นาย ฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส

63  ปีี

กรรมการ 
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

28 ธันว�คม 2550

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

ไม่มี

ธ.ค.56 - ปัจจุบัน
Board member, Capstone Partners (Asia)
เม.ย.56 - ปัจจุบัน
Board member, CM Houlder (SEA) Pte. Ltd.
เม.ย.56 - ปัจจุบัน
Board member, CM Houlder Insurance Brokers (Singapore) Pte. Ltd.

ธ.ค.54 - ปัจจุบัน
Board member, Eurofin Asia (Singapore) 
พ.ค.54 - ปัจจุบัน 
International Advisory Board member, Pacific Star (Singapore)
2552 - ปัจจุบัน
Board Chairman, Prochem (Singapore)

ก.ค.54 - พ.ค.55
Board member, Quant Capital (Mumbai, India) 
มี.ค.54 - พ.ค.55
Independent Director, METROCOM Bank in Kazakhstan
2549 - พ.ค.55
Director, ING Mauritius
2549 - ก.ย.54
Vice Chairman of the Board, ING Vysya Bank Ltd. (India)
2544 - ม.ค.53
Director, ING Asia Private Bank (Singapore)
พ.ย.51 - พ.ย.52
CEO, Retail and Banking Asia, ING Group (Singapore)

อายุ

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ประสบการณ์การทำางาน

ตำาแหน่งในธนาคาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ชื่อ - ชื่อสกุล

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม

26 ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556



นาย สิงหะ  นิกรพันธุ์

59  ปี

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

10 มกร�คม 2557

Master of Science (Human Relations and Management),  
Abilene Christian University, Dallas, Texas, USA
ปริญญ�ตรี เศรษฐศ�สตร์ (ส�ข�ก�รเงินก�รธน�ค�ร) 
มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์         
หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน (วตท.)
หลักสูตรก�รเมืองก�รปกครองในระบอบประช�ธิปไตย สำ�หรับนักบริห�ร 
ระดับสูง สถ�บันพระปกเกล้�
Advanced Management for Bankers Wharton School,  
University of Pennsylvania, USA
Financial Institutions Governance Program, Role of the 
Compensation Committee และ Director Certification Program  
จ�ก สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

2556 - ปัจจุบัน 
กรรมก�รอิสระ และกรรมก�รตรวจสอบ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล 
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
พ.ย.55 - ปัจจุบัน 
กรรมก�รอิสระ และกรรมก�รตรวจสอบ บริษัท ถิรไทย จำ�กัด (มห�ชน)

   

ก.พ.56 - ปัจจุบัน  
ที่ปรึกษ�ของกรรมก�ร และกรรมก�รตรวจสอบ สถ�บันคุณวุฒิวิช�ชีพ 
(องค์กรอิสระ สังกัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี)  
2549 - ปัจจุบัน 
กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ สม�คมกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ 

2551 - 2555  
ผู้อำ�นวยก�ร สถ�บันคุ้มครองเงินฝ�ก
2548 - 2554  
รองประธ�นกรรมก�ร และประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ  
สม�คมตล�ดตร�ส�รหนี้ไทย
2549 - 2551  
ประธ�นกรรมก�ร บริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
2549 - 2551  
กรรมก�ร บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอดไวซอรี่ จำ�กัด
2549 - 2551  
ประธ�นกรรมก�ร บริษัท ฟิทซ์ เรทติ้ง จำ�กัด
2547 - 2551  
กรรมก�ร บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)
2546 - 2551  
ประธ�นกรรมก�ร บริษัท ไทยแอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จำ�กัด
2542 - 2551  
รองเลข�ธิก�ร ส�ยจัดก�รลงทุน กองทุนบำ�เน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ประสบการณ์การทำางาน

ตำาแหน่งในธนาคาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ชื่อ - ชื่อสกุล

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม

27 ประวัติคณะกรรมการ



Work Experience

นาย ราเชนทร์  พจนสุนทร

61  ปีี

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง

8 ตุล�คม 2555

ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจ (เกียรตินิยมดี) สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์
ปริญญ�ตรี วนศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์         
หลักสูตรก�รป้องกันร�ชอ�ณ�จักรภ�ครัฐร่วมเอกชน
หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน (วตท.)
หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูงด้�นก�รค้�และก�รพ�ณิชย์ (TEPCOT) 
สถ�บันวิทย�ก�รก�รค้�
หลักสูตรนักบริห�รระดับสูง (นบส.20)
Financial Institutions Governance Program จ�ก สม�คมส่งเสริมสถ�บัน
กรรมก�รบริษัทไทย

ไม่มี

2552 - ปัจจุบัน
รองประธ�นกรรมก�ร มูลนิธิส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ

2552 - ก.พ.56  
กรรมก�ร คณะกรรมก�รก�รบินพลเรือน กระทรวงคมน�คม 
2552 - ก.ย.55  
รองปลัดกระทรวงพ�ณิชย์
2552 - ก.ย.55  
กรรมก�รบริห�ร สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ้อยและน้ำ�ต�ลทร�ย 
กระทรวงอุตส�หกรรม
2549 - ก.ย.55  
สภ�ผู้ส่งสินค้�ท�งเรือแห่งประเทศไทย
2555 - 2555  
ประธ�นอนุกรรมก�รด้�นงบประม�ณ สถ�บันวิจัยและพัฒน�อัญมณ ี
และเครื่องประดับแห่งช�ติ (องค์กรมห�ชน)
2553 - 2555 
ที่ปรึกษ�ด้�นนโยบ�ยและแผนก�รพัฒน� สถ�บันวิจัยและพัฒน�อัญมณ ี
และเครื่องประดับแห่งช�ติ (องค์กรมห�ชน)
2549 - 2552  
อธิบดี กรมส่งเสริมก�รส่งออก กระทรวงพ�ณิชย์

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ประสบการณ์การทำางาน

ตำาแหน่งในธนาคาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ชื่อ - ชื่อสกุล

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม

28 ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556



นาง ซุย-อิม อึง

62  ปี

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสินเชื่อ

30 พฤศจิก�ยน 2554

M.Sc. in Administrative Sciences, City University Business School, 
London, UK
Bachelor of Accountancy (Merit Honors), University of Singapore
Director Accreditation Program จ�ก สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�ร
บริษัทไทย

ไม่มี

   
2549 - ปัจจุบัน  
Sole Director, Chianti Investors Ltd. 

 
2548 - 2550  
Global Head of Credit Risk Management, ING Direct
2546 - 2550   
Head of Issuer Risk Management, ING Group N.V.

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ประสบการณ์การทำางาน

ตำาแหน่งในธนาคาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ชื่อ - ชื่อสกุล

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม

29 ประวัติคณะกรรมการ



นาย พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ 

55 ปีี

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

23 กุมภ�พันธ์ 2555

MA (Economics), Northwestern University, USA
B.Com (Econ), University of Auckland, New Zealand
Advanced Management Program, Harvard Business School
วิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร
หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน (วตท.)
นักบริห�รระดับสูง สถ�บันพัฒน�ข้�ร�ชก�รพลเรือน
ผู้บริห�รกระบวนก�รยุติธรรมระดับสูง สถ�บันพัฒน�ข้�ร�ชก�ร 
ฝ่�ยตุล�ก�รศ�ล
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รสำ�หรับกรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูงของรัฐวิส�หกิจและ
องค์ก�รมห�ชน สถ�บันพัฒน�กรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูงภ�ครัฐ (PDI)
Financial Institutions Governance Program (FGP 7/2013), Director 
Certification Program, Financial Statement for Directors และ Role of 
Chairman Program จ�ก สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

ธ.ค.56 - ปัจจุบัน
กรรมก�ร บริษัท ก�รบินไทย จำ�กัด (มห�ชน)
2554 - ปัจจุบัน 
กรรมก�ร บริษัท ฝ�จีบ จำ�กัด (มห�ชน)

2552- ปัจจุบัน 
กรรมก�ร บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
2547 - ปัจจุบัน
กรรมก�ร บริษัท ค�เธ่ย์ลีสแพลน จำ�กัด (มห�ชน)

2554 - ปัจจุบัน 
รองปลัดกระทรวงก�รคลัง
2551 - ปัจจุบัน 
กรรมก�ร ก�รรถไฟฟ้�ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

2554 - ธ.ค.56  
กรรมก�ร บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
2552 - เม.ย.55  
กรรมก�ร บริษัท รถไฟฟ้�กรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน)
2553 - 2554  
อธิบดี กรมสรรพส�มิต กระทรวงก�รคลัง
2551 - 2554  
ประธ�นกรรมก�ร ธน�ค�รพัฒน�วิส�หกิจ ขน�ดกล�งและขน�ดย่อม 
แห่งประเทศไทย
2552 - 2553  
อธิบดี กรมบัญชีกล�ง กระทรวงก�รคลัง
2552 - 2553  
กรรมก�รและเลข�นุก�ร คณะกรรมก�รกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อก�รศึกษ�
2552 - 2553  
กรรมก�ร กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร
2549 - 2552  
ผู้อำ�นวยก�ร สำ�นักบริห�รหนี้ส�ธ�รณะ กระทรวงก�รคลัง
2549 - 2552  
กรรมก�ร คณะกรรมก�รก�รลงทุนและคณะกรรมก�รกำ�กับ 
ก�รดำ�เนินง�นของกองทุนรวมว�ยุภักษ์

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น   

ประสบการณ์การทำางาน

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ตำาแหน่งในธนาคาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ชื่อ - ชื่อสกุล

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม

30 ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556



นาย วอน นิเจล ริกเตอร์ 

58  ปี

กรรมการ
กรรมการบริหาร

28 ธันว�คม 2550

BA (Honors) First Class (Business Studies), London South Bank, UK
Corporate Finance Diploma, London Business School, UK
General Management Program and Management in International 
Banking, CEDEP, Insead, Fountainbleu, France
Directors Colloquium on Corporate Governance, International 
Financial Reporting Standards (IFRS) and its implications on Indian 
Banking Sector and Director’s Liabilities and Competition Law,  ING 
Vysya Bank Ltd. (India)
Legal Developments in Corporate Governance, Accounting and 
Finance Developments, Developments in Directors and Officers 
Insurance and Regulator Update – APRA, ING Direct, Australia
Various other courses in Insurance, Asset Management, Credit 
and Financial Analysis, Capital Market, also lectured and written 
for Euromoney, The Treasurer and the FTA Journal
Regular speaking engagements on Leadership, Customer Service, 
Corporate Culture, IT and ING Direct Philosophy and Business Model 

ไม่มี

ส.ค.55 - ปัจจุบัน  
CEO and Member of the Board, ING Bank (Australia) Limited 
ส.ค.55 - ปัจจุบัน  
CEO Retail Banking Asia, ING Group N.V.
มี.ค.55 - ปัจจุบัน  
Member of Retail Banking International Management Team and 
Member of Senior Leadership Team, ING Group N.V.
ก.พ.53 - ปัจจุบัน  
Member of Board of Executive Directors, Member of Risk 
Committee, Member of Audit Committee, and Member of 
Remuneration Committee, ING Bank (Australia) Limited
มิ.ย.52 - ปัจจุบัน  
Member of Corporate Governance Committee, Member of Audit 
Committee, Member of Board Credit Committee, Chairman of Risk 
Management & Review Committee, and Member of Remuneration 
Committee, ING Vysya Bank Ltd. (India)
2543 - ปัจจุบัน  
Member of Management Council, ING Group N.V.

มี.ค.54 - ก.พ.56  
Non Executive Director and Member of Strategy Committee, 
KF Financial Group
ม.ค.53 - ก.ค.55  
CEO, ING Banking Asia                                      
ก.พ.49 - เม.ย.52  
Managing Director & CEO, ING Vysya Bank Ltd. (India)

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   

ประสบการณ์การทำางาน

ตำาแหน่งในธนาคาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ชื่อ - ชื่อสกุล

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม

31 ประวัติคณะกรรมการ



2546 - ปัจจุบัน  
กรรมก�รอิสระ และประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ บริษัท ประช�อ�ภรณ์ 
จำ�กัด (มห�ชน)
2546 - ปัจจุบัน  
กรรมก�รอิสระ และกรรมก�รตรวจสอบ บริษัท ฟ�ร์อีสท์ ดีดีบี จำ�กัด (มห�ชน)

พ.ค.56 - ปัจจุบัน  
กรรมก�ร บริษัท ดับเบิ้ลยูบีแอลพี จำ�กัด       
เม.ย.56 - ปัจจุบัน  
กรรมก�ร พี เอ แคปปิตอล จำ�กัด       
2531 - ปัจจุบัน  
กรรมก�รอิสระ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำ�กัด

มิ.ย.52 - 2556 
กรรมก�ร คณะกรรมก�รร่�งแผนพัฒน�สถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจ  
(ปี 2552 – 2556) กระทรวงก�รคลัง
2546 - 2549  
ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำ�กัด (มห�ชน)
2540 - 2548  
กรรมก�ร บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำ�กัด (มห�ชน)นาย อมร อัศวานันท์

65 ปีี

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสินเชื่อ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

16 ตุล�คม 2546

MBA, Bowling Green State University, Ohio, USA
ปริญญ�ตรี บัญชี จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
Stanford-NUS Executive Program, Stanford University  
ร่วมกับ National University of Singapore
Changing Organizational Behavior Program, Wharton School, 
University of Pennsylvania, USA
Financial Institutions Governance Program (FGP 7/2013), Director 
Accreditation Program และ CEO Performance Evaluation จ�ก สม�คม
ส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

 
มี.ค.49 - ปัจจุบัน  
กรรมก�รอิสระ และกรรมก�รตรวจสอบ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำ�กัด (มห�ชน) 
2548 - ปัจจุบัน  
กรรมก�รอิสระ และกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด 
(มห�ชน)
2546 - ปัจจุบัน  
กรรมก�รอิสระ กรรมก�รตรวจสอบ และประธ�นคณะกรรมก�ร 
บริห�รคว�มเสี่ยง บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ประสบการณ์การทำางาน

ตำาแหน่งในธนาคาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ชื่อ - ชื่อสกุล

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม

32 ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556



นาย คริสโตเฟอร์ จอห์น คิง

69 ปี

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

1 กันย�ยน 2547

Bachelor of Laws (LL.B) (Honors), University of Bristol, UK 
Postgraduate Practical Certificate in Law, University of Singapore
Director Certificate Program จ�ก สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

เม.ย.56 - ปัจจุบัน
กรรมก�ร บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)
2548 - ปัจจุบัน
กรรมก�รอิสระ ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และ
กรรมก�รตรวจสอบ บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)

พ.ย.55 - ปัจจุบัน 
กรรมก�ร บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำ�กัด
มิ.ย.52 - ปัจจุบัน 
กรรมก�ร บริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้งส์ จำ�กัด และบริษัทย่อย 3 แห่ง ดังนี้
- กรรมก�ร บริษัท เซ้�ท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำ�กัด
- กรรมก�ร บริษัท โอเชียนนิคแคนเนอรี่ จำ�กัด
- กรรมก�ร บริษัท เคเอฟฟู้ดส์ จำ�กัด
 

2535 - ปัจจุบัน 
กรรมก�ร บริษัท ทิว�ธ�ร จำ�กัด

2540 - 2547  
Partner, Linklaters LLP., London  
2540 - 2546  
Managing Partner, บริษัท ลิ้งเลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด   

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

ประสบการณ์การทำางาน

ตำาแหน่งในธนาคาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ชื่อ - ชื่อสกุล

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม

33 ประวัติคณะกรรมการ



พลเอก กมล แสนอิสระ

65  ปีี

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

16 ตุล�คม 2546

รัฐประศ�สนศ�สตรมห�บัณฑิต (Executive MPA)  และก�รอบรม
มห�วิทย�ลัยศรีปทุม
วิทย�ศ�สตร์บัณฑิต โรงเรียนน�ยร้อยพระจุลจอมเกล้�  
หลักสูตรเสน�ธิก�รทห�รบก โรงเรียนเสน�ธิก�รทห�รบก 
หลักสูตรวิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร
หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน (วตท.)
หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูงด้�นก�รค้�และพ�ณิชย์ (TEPCOT)  
สถ�บันวิทย�ก�รก�รค้�
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รสำ�หรับกรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูงของรัฐวิส�หกิจและ
องค์ก�รมห�ชน สถ�บันพระปกเกล้�
Infantry Officer Advance Course and Instructor Course, 
FT.BENNING, GA, USA
Director Certification Program, Role of Compensation Committee และ 
Financial Institutions Governance Program จ�ก สม�คมส่งเสริมสถ�บัน
กรรมก�รบริษัทไทย

ไม่มี

พ.ย.55 - ปัจจุบัน  
ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบภ�ยใน สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกิจก�ร 
กระจ�ยเสียงกิจก�รโทรทัศน์และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ (กสทช.)
2554 - ปัจจุบัน  
ประธ�นที่ปรึกษ�สม�คมบ�สเกตบอลแห่งประเทศไทย
2553 - ปัจจุบัน  
กรรมก�รที่ปรึกษ� ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ� 
กองทัพไทย
2552 - ปัจจุบัน  
น�ยทห�รพิเศษประจำ�กรม ทห�รร�บที่ 21 รักษ�พระองค์
2551 - ปัจจุบัน  
ที่ปรึกษ� สม�คมวิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร 
2551 - ปัจจุบัน  
ที่ปรึกษ�คลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม วิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร
2550 - ปัจจุบัน 
น�ยทห�รพิเศษประจำ�กรมทห�รร�บที่ 1 มห�ดเล็กรักษ�พระองค์
2550 - ปัจจุบัน  
ร�ชองครักษ์พิเศษ กรมร�ชองครักษ์
2546 - ปัจจุบัน  
น�ยทห�รพิเศษประจำ�กรมนักเรียนน�ยร้อย รักษ�พระองค์
2540 - ปัจจุบัน  
น�ยทห�รพิเศษประจำ�กรมทห�รร�บที่ 11 รักษ�พระองค์

พ.ค.55  - พ.ย.55          
กรรมก�รตรวจสอบภ�ยใน สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง
กิจก�รโทรทัศน์และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ (กสทช.)
2553 - 2554   
ที่ปรึกษ�กิติมศักดิ์ กรรม�ธิก�รพลังง�น วุฒิสภ�
2552 - 2554  
รองประธ�นกรรมก�ร ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และประธ�น
กรรมก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน บริษัท วิทยุก�รบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด
2551 - 2552  
ตุล�ก�รทห�รสูงสุด ศ�ลทห�รกรุงเทพฯ
2551 - 2552  
ประธ�นคณะที่ปรึกษ� กองบัญช�ก�รกองทัพไทย

ประสบการณ์ทำางาน 

ตำาแหน่งในธนาคาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ชื่อ - ชื่อสกุล

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  

34 ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556



นาย บุญทักษ์  หวังเจริญ

57  ปี

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการบริหาร
กรรมการสินเชื่อ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

14 กรกฎ�คม 2551

MBA in Finance and International Business, New York University, USA
ปริญญ�ตรี วิศวกรรมศ�สตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย                
Director Accreditation Program  จ�ก สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�ร
บริษัทไทย

ไม่มี 

2525 - ปัจจุบัน          
กรรมก�ร บริษัท เบญจบุญเอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด 

2542 - 2550  
รองกรรมก�รผู้จัดก�ร ธน�ค�รกสิกรไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   

ประสบการณ์การทำางาน

ตำาแหน่งในธนาคาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ชื่อ - ชื่อสกุล

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา และการอบรม

35 ประวัติคณะกรรมการ



คณะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

36 ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

57 ปี

กรรมการธนาคาร 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการสินเชื่อ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

MBA in Finance and 
International Business, 
New York University, USA
ปริญญ�ตรี วิศวกรรมศ�สตร์ 
(วิศวกรรมเคมี),
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

2551 – ปัจจุบัน
ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร, 
ธน�ค�รทห�รไทย จำ�กัด (มห�ชน)
2542 – 2550
รองกรรมก�รผู้จัดก�ร,  
ธน�ค�รกสิกรไทย จำ�กัด (มห�ชน)

นายลอเรนโซ ทัสซาน-บัสซัท

47 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ด้านปฏิบัติการ

Master Degree, Computer 
Engineer, Hogeschool Enchede, 
The Netherlands
Bachelor Degree, H.A.V.O 
Diploma, Griftland College,
The Netherlands

2556 – ปัจจุบัน
ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รด้�น 
ปฏิบัติก�ร ธน�ค�รทห�รไทย จำ�กัด 
(มห�ชน)
2553 – 2556
Chief Operating Officer, 
Managing Director in ING Bank 
(EurAsia) ZAO  – Commercial 
Banking, Moscow, Russia
2550 – 2553
Chief Operating Officer, 
Assistant Managing Director, 
ING Bank N.V. Hungary 
Branch – Commercial Banking, 
Budapest, Hungary
2543 – 2550
Regional Head of IT 
Infrastructure Asia, Chief 
Operating Officer, ING Shanghai 
and ING Bank N.V. Hong Kong 
Branch

นายยัน อองรี แวน วาลเลน

57 ปี
57 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านบริหารความเสี่ยง
กรรมการสินเชื่อ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

Master degree in Applied
Economics, Sint-Ignatius
University in Antwerp, Belgium
Industrial Engineer 
Electro-Mechanics, Don Bosco, 
Hoboken, Belgium

2556 – ปัจจุบัน
ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร
ด้�นบริห�รคว�มเสี่ยง  
ธน�ค�รทห�รไทย จำ�กัด (มห�ชน)
2555 – 2556
Senior Credit Officer – Structure 
Finance, ING Bank NV, 
Amsterdam
2551 – 2555
Chief Risk Officer IVBL, ING 
Vysya Bank Ltd., India
2546 – 2551
Head of Credit Risk 
Management, ING Asia Private 
Bank Ltd., Singapore
2538 – 2546
Risk Manager for Greater China 
at ING Bank N.V., 
Hong Kong

นายเบอร์นาร์ด มารี - ชาน มอรีส 
พอล คุ๊ก

53 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้า
รายย่อย

Master of Laws, Katholieke 
Universiteit Leuven (KUL), 
Belgium
Bachelor of Laws, Katholieke 
Universiteit Leuven (KUL), 
Belgium
Bachelor in Management, 
Katholieke Universiteit Leuven 
(KUL), Belgium

2555 – ปัจจุบัน
ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รลูกค้�
ร�ยย่อย ธน�ค�รทห�รไทย จำ�กัด 
(มห�ชน)
2550 – 2555
Global Head Private Banking 
Clients, ING Bank NV, 
Amsterdam, The Netherlands
2549 – 2550
Head of Europe Private 
Banking and Deputy Head 
Global PB, ING Bank NV, 
Amsterdam
2547 – 2549
CEO, ING Luxemburg

ตำาแหน่งในธนาคาร ตำาแหน่งในธนาคารตำาแหน่งในธนาคาร

ตำาแหน่งในธนาคาร

ชื่อ-นามสกุล ชื่อ-นามสกุลชื่อ-นามสกุล ชื่อ-นามสกุล

อายุ อายุอายุ

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์ทำางาน

ประสบการณ์ทำางาน

ประสบการณ์ทำางาน

ประสบการณ์ทำางาน



37 คณะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายปิติ ตัณฑเกษม

43 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ลูกค้าธุรกิจ 

ปริญญ�เอก ส�ข�ก�รบริห�ร
กลยุทธ์ โครงก�รคว�มร่วมมือ
ระหว่�ง The University of 
Nebraska และ
มห�วิทย�ลัยกรุงเทพ
ปริญญ�โท คณะบริห�รธุรกิจ 
ส�ข�ก�รเงินและอสังห�ริมทรัพย์ 
ณ Kenan-Flagler Business 
School, The University of North 
Carolina  at Chapel Hill

2551 – ปัจจุบัน
ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รลูกค้�ธุรกิจ 
ธน�ค�รทห�รไทย จำ�กัด (มห�ชน)
2550 – 2551
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร 
ธน�ค�รกสิกรไทย จำ�กัด (มห�ชน)

นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย

51 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ด้านการเงิน

Master of Business 
Administration, University of 
Eastern Michigan, USA
ปริญญ�ตรี วิศวกรรมศ�สตร์ 
(วิศวกรรมไฟฟ้�), 
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

2552 – ปัจจุบัน 
ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร 
ด้�นก�รเงิน, ธน�ค�รทห�รไทย 
จำ�กัด (มห�ชน)
2546 – 2552
ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร 
ด้�นก�รเงิน, ธน�ค�รสแตนด�ร์ด
ช�ร์เตอร์ด (ประเทศไทย)

นายปพนธ์ มังคละธนะกุล

43 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอสเอ็มอี
และซัพพลายเชน

MBA in Finance, Oregon State 
University, Oregon, USA
ปริญญ�ตรี วิศวกรรมศ�สตร์ 
(วิศวกรรมอุตส�หก�ร), 
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

2554 – ปัจจุบัน
ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รเอสเอ็มอี
และซัพพล�ยเชน 
ธน�ค�รทห�รไทย จำ�กัด (มห�ชน)
2551 – 2554
หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�ร ธุรกิจลูกค้�
เอสเอ็มอีขน�ดเล็ก
2547 – 2551
First Vice President, 
Head of Small SME and 
Micro Business Department, 
ธน�ค�รกสิกรไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ตำาแหน่งในธนาคารตำาแหน่งในธนาคารตำาแหน่งในธนาคาร

ชื่อ-นามสกุล ชื่อ-นามสกุลชื่อ-นามสกุล

อายุ อายุอายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา คุณวุฒิทางการศึกษาคุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์ทำางาน

ประสบการณ์ทำางาน

ประสบการณ์ทำางาน



นาย เอกพล ณ สงขลา

นางสาว ชมภูนุช ปฐมพร

นาย ภารไดย ธีระธาดา

นางสาว ธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร

นาย ประดิษฐ์ เลี่ยวศิริกุล

นาง สุภาภรณ์ อังชัยสุขศิริ

นาย พร้อมพงษ์ พัฒนธีระเดช

นาง กาญจนา โรจวทัญญู

นางสาว สุวิมล พรศาลนุวัฒน์

นาง มารี แรมลี

นาง ทามารา แวน เดน แบน

นางสาว กมลวรรณ อิ่มฤทัยเจริญโชค

นางสาว สุกัญญา ตรีเสน่ห์จิต

นาย พิชิต จงสฤษดิ์หวัง

นาย แซมมิว เย็น ไฟ ชุง

นาย เอศ ศิริวัลลภ

นาย รังสรรค์ ฐามนกิจประสาท

นาย วิทยา สินทราพรรณทร

นาย วิกรานต์ ปวโรจน์กิจ

นาย พีรพงศ์ นิธิไกรวุฒิ

นาย เอกณัติ เกียรตินภาสินธุ์

นาย อเล็กซานเดอร์ นนท์  แลงเฟลด์

นางสาว เทียนทิพย์ นาราช

หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รกลยุทธ์องค์กร และบรรษัทภิบ�ล

หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รทรัพย�กรบุคคล

หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รสื่อส�รและภ�พลักษณ์องค์กร

หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รตรวจสอบ

หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รธุรกิจส�ข�

หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รบริห�รง�นบริก�รส�ข�

หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รบริห�รกลุ่มลูกค้�บุคคลระดับกล�ง

หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รส่งเสริมก�รตล�ดลูกค้�บุคคล

หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รธุรกิจสินเชื่อร�ยย่อย

หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รผลิตภัณฑ์เงินฝ�ก,ผลิตภัณฑ์ธุรกรรมและ
ธุรกิจกองทุนรวม

หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รกลยุทธ์และช่องท�งบริก�รดิจิตอล

หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รธุรกิจประกัน

หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รบริห�รลูกค้�เอสเอ็มอีขน�ดเล็ก

หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รบริห�รกลุ่มลูกค้�เอสเอ็มอีขน�ดเล็ก

หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รบริห�รผลิตภัณฑ์และ Portfolio 
ธุรกิจเอสเอ็มอีขน�ดเล็ก

หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รบริห�รผลิตภัณฑ์และก�รข�ยสินเชื่อ 
เครือข่�ยธุรกิจ

หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รบริห�รช่องท�งและระบบสินเชื่อเครือข่�ยธุรกิจ

หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รบริห�รก�รตล�ดลูกค้�ธุรกิจ

หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รลูกค้�บรรษัทธุรกิจและ 
ลูกค้�บรรษัทธุรกิจขน�ดใหญ่

หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รลูกค้�บรรษัทธุรกิจ 1 
และรักษ�ก�รหัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รลูกค้�บรรษัทธุรกิจ 2

หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รผลิตภัณฑ์ธุรกรรมสินเชื่อ –  
ลูกค้�บรรษัทธุรกิจ

หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รลูกค้�บรรษัทธุรกิจขน�ดใหญ่ 1

หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รลูกค้�บรรษัทธุรกิจขน�ดใหญ่ 2

รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริหารลูกค้ารายย่อย

บริหารเอสเอ็มอีและซัพพลายเชน

บริหารลูกค้าธุรกิจ

คณะผู้บริหาร
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หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รลูกค้�ธุรกิจทห�รและลูกค้�องค์กรรัฐ

หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รลูกค้�ธุรกิจ

หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รลูกค้�ธุรกิจขน�ดกล�ง

หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รลูกค้�ธุรกิจ - กรุงเทพฯ

หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รลูกค้�ธุรกิจ - ภูมิภ�ค

หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รธุรกิจตล�ดเงิน

หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รว�ณิชธนกิจและตล�ดทุน - ตร�ส�รหนี้

หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รผลิตภัณฑ์สินเชื่อและธุรกิจก�รค้�ต่�งประเทศ

รักษ�ก�รหัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รพิจ�รณ�สินเชื่อธุรกิจ และ 
เจ้�หน้�ที่บริห�รพิจ�รณ�สินเชื่อธุรกิจลูกค้�บรรษัทธุรกิจขน�ดใหญ่

หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รสินเชื่อผู้บริโภคและธุรกิจขน�ดย่อม 

หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รพัฒน�สินทรัพย์

หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นตล�ด

หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รบริห�รคว�มเสี่ยงสินเชื่อเชิงกลยุทธ์

หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รกฎหม�ย

หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�รองค์กร

หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รกำ�กับก�รปฏิบัติง�น

หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รควบคุมท�งก�รเงิน

หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รว�งแผนและวิเคร�ะห์ท�งก�รเงิน

หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รบริห�รเงิน

หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ

หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รโซลูชั่นระบบง�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ

หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รปฏิบัติก�รและบริก�ร

หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รบริก�รส่วนกล�ง

นาย โสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา

นาย ไตรรงค์ บุตรากาศ

นาย ฐณะวัฒน์ วีระชยาภรณ์กุล

นางสาว วิภาศิริ ฉันทานุมัติ

นาย ปิติ กระแสเศียร

นาย ศรัณย์ ภู่พัฒน์

นาย จรินทร์ พินธุโสภณ

นาย วีระชัย อมรรัตน์

นาย สุนทร รักพาณิชย์

นาย มาร์ติน อเลน เซอร์ล

นางสาว สุปรียา พิพัฒน์มโนมัย

นางสาว อรนุช ตันติเมธ

นาย แมกซองส์ ลาวาเล

นาย สมศักดิ์ วรวิจักษณ์

นาย คอร์เนเลียส เฮนริคัส มาเรีย เดอ รอจ

ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์

นางสาว แวววลัย วัฒนา

นางสาว อาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร

นาย เดวิด เบนจามิน วอร์

นางสาว สายพิน กิตติพรพิมล

นางสาว อุบลลักษณ์ ลือวรวิญญู

นาง รัตนา ฤกษ์ขุมทรัพย์

นางสาว อุทุมพร คุณากร

บริหารลูกค้าธุรกิจ

บริหารความเสี่ยง

บริหารด้านการเงิน

บริหารด้านปฏิบัติการ

หมายเหตุ: ณ 31 ธันว�คม 2556

39 คณะผู้บริหาร



โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการสินเชื่อ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ลูกค้ารายย่อย

ธุรกิจสาขา

บริหารกลุ่มลูกค้าบุคคล 
ขนาดกลาง

ส่งเสริมการตลาด 
ลูกค้าบุคคล

ธุรกิจสินเชื่อรายย่อย

ผลิตภัณฑ์เงินฝาก,  
ผลิตภัณฑ์ธุรกรรม  

และธุรกิจกองทุนรวม

กลยุทธ์และช่องทาง 
บริการดิจิตอล

ธุรกิจประกัน

สำานักปริวรรต

บริการลูกค้าสัมพันธ์

วางแผนธุรกิจและบริหารข้อมูล 
กลุ่มลูกค้ารายย่อย

คณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

บริหารลูกค้าเอสเอ็มอี 
ขนาดเล็ก

บริหารกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอี 
ขนาดเล็ก

บริหารผลิตภัณฑ์ และ Portfolio  
ธุรกิจเอสเอ็มอีขนาดเล็ก

บริหารผลิตภัณฑ์และการขาย 
สินเชื่อเครือข่ายธุรกิจ

บริหารช่องทางและ 
ระบบสินเชื่อเครือข่ายธุรกิจ

บริหารการตลาด 
ลูกค้าธุรกิจ

ลูกค้าบรรษัทธุรกิจและ 
ลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่

ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ 1-2

ผลิตภัณฑ์ธุรกรรมสินเชื่อ -  
ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ

ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ 
ขนาดใหญ่ 1-2

บริหารลูกค้าธุรกิจทหาร 
และลูกค้าองค์กรรัฐ

บริหารพัฒนาลูกค้า 
บรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ลูกค้าธุรกิจ

ลูกค้าธุรกิจ

ลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง

ลูกค้าธุรกิจ - กรุงเทพ

ลูกค้าธุรกิจ - ภูมิภาค

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ 
และธุรกิจการค้าต่างประเทศ

ธุรกิจตลาดเงิน

บริหารกลยุทธ์  
และผลการปฏิบัติงานขาย 

ลูกค้าธุรกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
เอสเอ็มอีและซัพพลายเชน

ข้อมูล ณ 31 ธันว�คม 2556
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คณะกรรมการธนาคาร

กลยุทธ์องค์กร

ทรัพยากรบุคคล

บรรษัทภิบาล

สื่อสารและ 
ภาพลักษณ์องค์กร

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ด้านบริหารความเสี่ยง

บริหารความเสี่ยง 
ด้านสินเชื่อ

พิจารณา 
สินเชื่อธุรกิจ

สินเชื่อผู้บริโภค 
และธุรกิจขนาดย่อม

สอบทานความเสี่ยง

พัฒนาสินทรัพย์

บริหารความเสี่ยง 
ด้านตลาด

บริหารความเสี่ยงสินเชื่อ 
เชิงกลยุทธ์

กฎหมาย

บริหารความเสี่ยง 
ด้านปฏิบัติการองค์กร

กำากับการปฏิบัติงาน*

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ด้านการเงิน

ควบคุมทางการเงิน

วางแผนและ 
วิเคราะห์ทางการเงิน

บริหารเงิน

ตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ด้านปฏิบัติการ

เทคโนโลยี 
สารสนเทศ

ปฏิบัติการ 
และบริการ

บริการส่วนกลาง

ระบบสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารจัดการ

บริหารโครงการ 
ธนาคาร

Lean Six Sigma

* ร�ยง�นตรงต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบด้วย

41 โครงสร้างองค์กร



หน้�นี้ปล่อยให้ว่�งโดยเจตน�
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ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2556

เศรษฐกิจไทยในปี 2556 ขย�ยตัวร้อยละ 2.9 ชะลอลงอย่�งม�กจ�กที่ขย�ยตัว
ร้อยละ 6.5 ในปีก่อนหน้� โดยกิจกรรมท�งเศรษฐกิจในแทบทุกภ�คส่วนชะลอลง
อย่�งต่อเนื่องตลอดทั้งปี จ�กแรงกดดันทั้งปัจจัยภ�ยในและภ�ยนอก ในด้�น 
ก�รใช้จ่�ยในประเทศ ก�รบริโภคภ�คเอกชนขย�ยตัวเพียงร้อยละ 0.2 ต�ม 
ก�รสิ้นสุดของม�ตรก�รกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพ�ะโครงก�รรถยนต์คันแรก
และคว�มกังวลต่อภ�ระหนี้ครัวเรือน ในขณะที่ก�รลงทุนภ�คเอกชนอยู่ในภ�วะ
อ่อนแอ โดยหดตัวถึงร้อยละ 2.8 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพร�ะได้เร่งลงทุนเพื่อซ่อมแซม
คว�มเสียห�ยจ�กอุทกภัยไปในปี 2555 แล้ว กอปรกับภ�คธุรกิจระมัดระวัง
ก�รลงทุนท่�มกล�งทิศท�งก�รชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศและปัจจัยเสี่ยง
ท�งก�รเมืองที่เพิ่มขึ้นในช่วงปล�ยปี ขณะที่ก�รลงทุนภ�ครัฐไม่เป็นไปต�ม 
เป้�หม�ยที่ว�งไว้ โดยเฉพ�ะโครงก�รลงทุนบริห�รจัดก�รทรัพย�กรน้ำ� วงเงิน  
3.5 แสนล้�นบ�ท และเมกะโปรเจกต์โครงสร้�งพื้นฐ�นวงเงิน 2 ล้�นล้�นบ�ท  
ที่มีปัญห�ก�รเบิกจ่�ยล่�ช้� และติดขัดในกระบวนก�รท�งกฎหม�ย นอกจ�กนี้ 
คว�มหวังที่ต้องก�รให้ภ�คส่งออกพลิกฟื้นกลับม�เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ชดเชยคว�มอ่อนแอของคว�มต้องก�รในประเทศกลับไม่เป็นดังค�ด เนื่องจ�ก
ก�รฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังไม่ชัดเจน โดยเฉพ�ะสหรัฐฯ และยุโรป ทำ�ให ้
ก�รส่งออกทั้งปีในรูปดอลล�ร์สหรัฐหดตัวร้อยละ 0.3 ทั้งนี้ ในช่วงไตรม�ส
สุดท้�ย สถ�นก�รณ์คว�มขัดแย้งท�งก�รเมืองรุนแรงม�กขึ้นจนกระทั่งนำ�ไปสู ่
ก�รยุบสภ� เป็นปัจจัยซ้ำ�เติมกิจกรรมท�งเศรษฐกิจทั้งก�รบริโภคและก�รลงทุน 
ให้อยู่ในทิศท�งอ่อนแอลงต่อเนื่อง และทำ�ให้เศรษฐกิจในไตรม�สสุดท้�ยขย�ยตัว
เพียงร้อยละ 0.6

สำ�หรับด้�นก�รเงิน ก�รเคลื่อนไหวของเงินบ�ทเป็นไปอย่�งผันผวนตลอดทั้งปี 
โดยแข็งค่�ในช่วงครึ่งปีแรกท่�มกล�งกระแสก�รไหลเข้�ของเงินทุนเคลื่อนย้�ย 
ซึ่งเป็นผลของม�ตรก�รผ่อนคล�ยเชิงปริม�ณ (Quantitative Easing: QE)  
แต่อ่อนค่�ในช่วงครึ่งปีหลังเมื่อสัญญ�ณชะลอม�ตรก�ร QE ของสหรัฐฯ 
ชัดเจนขึ้นและหลังจ�กคว�มไม่มีเสถียรภ�พก�รเมืองในประเทศ อย่�งไรก็ต�ม 
ภ�พรวมทิศท�งเงินบ�ทยังคงแข็งค่�เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้� โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 
30.72 บ�ทต่อดอลล�ร์สหรัฐ ส่วนอัตร�ดอกเบี้ยนโยบ�ยมีก�รปรับลดลง 
2 ครั้ง จ�กร้อยละ 2.75 ในช่วงต้นปี เหลือร้อยละ 2.25 ณ สิ้นปี 2556  
เพื่อช่วยสนับสนุนก�รฟื้นตัวของเศรษฐกิจภ�ยใต้ภ�วะเงินเฟ้อทรงตัวอยู ่
ระดับต่ำ�ตลอดทั้งปี 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2557

จ�กแรงส่งของกิจกรรมท�งเศรษฐกิจที่อ่อนแรงลงม�กในช่วงปล�ยปี 2556 
ทำ�ให้ในปี 2557 เศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญกับคว�มย�กลำ�บ�กในก�รรักษ� 
ก�รเติบโตของเศรษฐกิจ คว�มไม่มีเสถียรภ�พท�งก�รเมืองที่มีแนวโน้ม 
รุนแรงขึ้นและยืดเยื้อต่อไปในปี 2557 เป็นปัจจัยหลักบั่นทอนคว�มมั่นใจและ
กิจกรรมท�งเศรษฐกิจให้อยู่ในภ�วะซบเซ� โดยเฉพ�ะในช่วงครึ่งแรกของปี ทั้งนี้ 
กลไกของภ�ครัฐในปี 2557 จะเป็นไปในทิศท�งที่ไม่ส�ม�รถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ได้เต็มที่ เนื่องจ�กเงื่อนไขด้�นเวล�ของปีงบประม�ณ และมีคว�มเป็นไปได้ที่
รัฐบ�ลใหม่ อ�จต้องเน้นไปที่ก�รปฏิรูปต�มกระแสเรียกร้องของสังคมม�กกว่�
ก�รเร่งออกม�ตรก�รกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นหรือส�นต่อโครงก�รลงทุน
ขน�ดใหญ่ที่ค้�งจ�กรัฐบ�ลชุดก่อน ทั้งโครงก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรน้ำ�
และเมกะโปรเจกต์โครงสร้�งพื้นฐ�น อีกทั้งภ�คเอกชนยังคงมีแนวโน้มชะลอ 
ก�รลงทุนเพื่อรอดูคว�มชัดเจนท�งก�รเมือง ทำ�ให้ภ�พรวมก�รบริโภคและ 
ก�รลงทุนภ�คเอกชนยังไม่ส�ม�รถฟ้ืนตัวกลับสู่ระดับปกติ ตลอดจนภ�คท่องเท่ียว 
มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจ�กปัจจัยเสี่ยงท�งก�รเมืองเพิ่มขึ้นจ�กก�รประก�ศ
เตือนของประเทศต่�งๆ เพิ่มขึ้น อย่�งไรก็ต�ม เครื่องยนต์ส่งออกมีแนวโน้มกลับม� 
เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยค�ดว่�ก�รส่งออกในรูปดอลล�ร์สหรัฐ 
จะขย�ยตัวที่ร้อยละ 4.5 ต�มก�รฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้� โดยกองทุน
ก�รเงินระหว่�งประเทศหรือ IMF ค�ดก�รณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2557 จะฟื้นตัว 
ในอัตร�เร่งขึ้นที่ร้อยละ 3.7 ด้วยแรงขับเคลื่อนของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลัก 
โดยเฉพ�ะสหรัฐฯ และจีนที่ยังคงขย�ยตัวต่อเนื่องแม้จะแผ่วลงก็ต�ม ก�รฟื้นตัว
ของภ�คส่งออกจึงเป็นแรงหนุนสำ�คัญที่ทำ�ให้เศรษฐกิจไทยยังคงส�ม�รถยืนอยู่
บนเส้นท�งก�รขย�ยตัวได้ต่อเนื่องแม้จะในอัตร�ที่ไม่สูงม�ก โดยค�ดว่�จะ 
ขย�ยตัวร้อยละ 3.3

สำ�หรับทิศท�งเงินบ�ทมีแนวโน้มอ่อนค่�จ�กปี 2556 ค�ดว่�เฉลี่ยอยู่ที่  
32.50 บ�ทต่อดอลล�ร์สหรัฐ ซึ่งเป็นผลจ�กเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มอ่อนแอ  
และก�รแข็งค่�ของดอลล�ร์จ�กก�รลดขน�ดม�ตรก�ร QE ของสหรัฐฯ  
ขณะที่อัตร�ดอกเบี้ยนโยบ�ยมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำ�เพื่อสนับสนุนก�รฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจ โดยมีโอก�สปรับลดลงในช่วงครึ่งแรกของปีเพื่อสนับสนุน 
ก�รขย�ยตัวของเศรษฐกิจม�กขึ้นและอ�จปรับขึ้นเล็กน้อยในช่วงปล�ยปี  
ภ�ยใต้เงื่อนไขเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นซึ่งเป็นผลจ�กปัจจัยเสี่ยงท�งก�รเมืองลดลง 
และก�รฟื้นตัวที่เป็นไปอย่�งต่อเนื่องของเศรษฐกิจคู่ค้� ท่�มกล�งเงินเฟ้อที่มี
แนวโน้มสูงขึ้นต�มก�รฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งทำ�ให้อัตร�ดอกเบี้ยนโยบ�ย
เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆ ที่ร้อยละ 2.00-2.50 ในปี 2557 นี้

ภาวะเศรษฐกิจไทยและธุรกิจธนาคารพาณิชย์

ที่มา: สศช. และ ค�ดก�รณ์โดย TMB Analytics ณ ธันว�คม 2556
หมายเหตุ: *สินค้�และบริก�ร

อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้า (ร้อยละ)

GDP การบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน การบริโภคภาครัฐ การลงทุนภาครัฐ การส่งออก* การนำาเข้า*

 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 (ค�ดก�รณ์)

คาดการณ์อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจปี 2557
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ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ปี 2556

ธุรกิจธน�ค�รพ�ณิชย์ในประเทศปี 2556 ยังขย�ยตัวต่อเนื่องแม้เป็นอัตร�ที่
ชะลอลง โดยสินเชื่อและสินทรัพย์ขย�ยตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0 และร้อยละ 9.5 
เป็น 10.8 ล้�นล้�นบ�ท และ 16.2 ล้�นล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ ส่วนเงินฝ�ก 
ร้อยละ 9.3 เป็น 10.9 ล้�นล้�นบ�ท อัตร�ก�รเติบโตของสินเชื่อที่ยังม�กกว่�
อัตร�ก�รเติบโตจ�กก�รระดมเงิน ทำ�ให้สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝ�กและก�รกู้ยืม 
ณ สิ้นปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 91.8 จ�กร้อยละ 89.1 ณ สิ้นปีก่อน ขณะที ่
สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝ�กเพิ่มขึ้นเช่นกัน เป็นร้อยละ 99.1 จ�กร้อยละ 97.6  
ส่วนสภ�พคล่องในระบบธน�ค�รพ�ณิชย์อยู่ที่ระดับ 1.1 ล้�นล้�นบ�ท ขณะที่
สัดส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ณ สิ้นปีอยู่ที่ร้อยละ 15.7

สินเชื่อปี 2556 เติบโตในอัตร�ชะลอลงจ�กปี 2555 เป็นผลจ�กก�รชะลอก�ร
ปล่อยสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลเป็นปัจจัยหลัก โดยเติบโตเพียงร้อยละ 
12 จ�กร้อยละ 22  ขณะที่สินเชื่อเพื่อก�รผลิตและสินเชื่อค้�ส่งค้�ปลีกเติบโต 
ดีขึ้นเป็นร้อยละ 8 และ 17 ต�มลำ�ดับ ทั้งนี้ สินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล
มีสัดส่วนในสินเช่ือรวมร้อยละ 26 ส่วนสินเช่ือเพ่ือก�รผลิตและสินเช่ือค้�ส่งค้�ปลีก 
มีสัดส่วนต่อสินเชื่อรวมร้อยละ 18 และ 14 ต�มลำ�ดับ ดังนั้น สินเชื่อทั้ง 3 
ประเภทนี้รวมกันจึงมีส่วนแบ่งเกือบร้อยละ 60 ของสินเชื่อรวม เมื่อแบ่งสินเชื่อที่
ไม่รวมก�รปล่อยสินเชื่อกิจกรรมท�งก�รเงินและประกันภัยต�มขน�ดลูกค้�  
พบว่� สินเชื่อธุรกิจขน�ดใหญ่ขย�ยตัวร้อยละ 6 และ SME ขย�ยตัวร้อยละ15 
สินเชื่อบุคคลธรรมด�ซึ่งเติบโตร้อยละ 12 ยังมีสัดส่วนต่อสินเชื่อทั้งหมดที ่
ไม่รวมสินเชื่อกิจกรรมท�งก�รเงินและประกันภัย เท่�กันกับปีก่อนที่ร้อยละ 34 
ขณะที่ธุรกิจขน�ดใหญ่ยังมีสัดส่วนลดลงต่อเนื่องเป็นร้อยละ 28 จ�กร้อยละ 29 
ส่วนสินเชื่อ SME มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 37 จ�กร้อยละ 36
 
ด้�นสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดร�ยได้ ณ สิ้นปี 2556 เพิ่มขึ้น 1.1 หมื่นล้�นบ�ทจ�ก
สิ้นปีก่อนหน้�เป็น 2.7 แสนล้�นบ�ท แต่ Gross NPL ratio ลดลงเล็กน้อยม�อยู่
ที่ร้อยละ 2.2 จ�กร้อยละ 2.3 ธุรกิจที่มี NPL ratio อยู่ในระดับสูงร้อยละ 4-5 
คือ ก�รก่อสร้�งกิจกรรมอสังห�ริมทรัพย์และก�รเกษตร สำ�หรับก�รผลิตและ
ค้�ส่งค้�ปลีกอยู่ที่ร้อยละ 3.6 และร้อยละ 2.3 ต�มลำ�ดับ ส่วนก�รบริโภคส่วน
บุคคลอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.2 เพิ่มขึ้นจ�กร้อยละ 1.9 เมื่อสิ้นปี 2556
  
ในปี 2556 ธน�ค�รพ�ณิชย์ทำ�กำ�ไรสุทธิได้ 2.1 แสนล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�ก 
ช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 24 ร�ยได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ส่วนร�ยได ้
จ�กค่�ธรรมเนียมซึ่งยังมีสัดส่วนร้อยละ 16 ของร�ยได้รวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 
ทั้งนี้ ร้อยละ 80 ของร�ยได้ค่�ธรรมเนียมม�จ�ก 4 ร�ยก�รหลักด้วยกัน คือ 
บัตรเครดิต บัตรเดบิต และธน�ค�รอิเล็กทรอนิคส์, ค่�ธรรมเนียมและบริก�รอื่นๆ 
อ�ทิ ก�รข�ยประกัน ค่�รักษ�บัญชีเงินฝ�ก ตู้นิรภัย เป็นต้น, ค่�น�ยหน้� 
ซื้อข�ยหลักทรัพย์ และค่�ธรรมเนียมธุรกรรมก�รโอนเงิน สำ�หรับอัตร�ดอกเบี้ย
สุทธิเฉลี่ย (Net Interest Margin – NIM) ทำ�ได้ในระดับร้อยละ 2.8 ทรงตัวจ�ก
ปีก่อนหน้� เนื่องจ�กก�รแข่งขันในตล�ดเงินฝ�กลดคว�มรุนแรงลง ขณะที ่
อัตร�ดอกเบี้ยนโยบ�ยถูกปรับลดจ�กร้อยละ 2.75 เป็นร้อยละ 2.25 ณ สิ้นปี  
โดยคณะกรรมก�รนโยบ�ยก�รเงิน ลดดอกเบี้ยนโยบ�ยลง 2 ครั้ง ครั้งละ 25bps 
เมื่อ 29 พ.ค. และ 27 พ.ย. 56 อัตร�ดอกเบี้ยเงินฝ�กและเงินกู้ของธน�ค�ร
พ�ณิชย์ขน�ดใหญ่ 4 แห่ง (อัตร�เฉลี่ย) มีก�รปรับจ�กปี 2555 ดังนี้ ออมทรัพย์ 
-12 basis points (bps) เป็นร้อยละ 0.63, ประจำ� 3 เดือน -11bps เป็นร้อยละ 
1.56, ประจำ� 12 เดือน -23bps เป็นร้อยละ 2.2, MLR -16bps เป็นร้อยละ 6.8

แนวโน้มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ปี 2557

ธุรกิจธน�ค�รพ�ณิชย์ในปี 2557 ยังมีทิศท�งเติบโตแต่ในอัตร�ชะลอตัว 
เนื่องจ�กปัญห�ก�รเมืองภ�ยในประเทศที่ทำ�ให้ภ�คธุรกิจและประช�ชนข�ด
คว�มเชื่อมั่นและได้รับผลกระทบด้�นคว�มต่อเนื่องของร�ยได้ที่จะส่งผลให้มีก�ร
ขย�ยกิจก�รหรือใช้จ่�ยได้ อีกทั้ง โครงก�รขน�ดใหญ่ของรัฐที่ควรจะส่งผลต่อ
คว�มต้องก�รสินเชื่อทั้งจ�กรัฐบ�ลและเอกชนที่เกี่ยวข้องกลับต้องหยุดชะงักไป
จ�กแผนเดิม ปัจจัยเหล่�นี้รวมถึงก�รระมัดระวังเรื่องคุณภ�พสินเชื่อให้รัดกุม
ยิ่งกว่�เดิม ล้วนทำ�ให้อัตร�ก�รเติบโตของสินเชื่อน้อยลงกว่�ที่ผ่�นม�ในช่วง 
3-4 ปีก่อนหน้� ก�รชะลอตัวของสินเชื่อจะส่งผลให้ก�รแข่งขันในตล�ดเงินฝ�ก 
ลดคว�มรุนแรงลงไปบ้�งเช่นกัน แต่ก็ยังมีก�รแข่งขันด้�นอื่นๆ ที่ธน�ค�รพ�ณิชย์ 
ยังต้องห�กลยุทธ์ในก�รทำ�ธุรกิจ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งธุรกิจที่สร�้งร�ยได้ 
ค่�ธรรมเนียมและธุรกรรมที่จะลดต้นทุนก�รดำ�เนินง�นให้กับธน�ค�ร 
แต่ในขณะเดียวกันก็ส�ม�รถสร้�งมูลค่�เพิ่มให้กับลูกค้�ด้วย ดังต่อไปนี้

1.  ก�รแข่งขันในตล�ดลูกค้�ร�ยย่อยจะเข้มข้นข้ึน โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงก�รนำ�เสนอ 
ผลิตภัณฑ์ด้�นก�รออมและก�รลงทุนของลูกค้�ที่นอกเหนือจ�กเงินฝ�ก 
ซึ่งมักจะใช้กลยุทธ์เชิงอัตร�ดอกเบี้ยที่จูงใจแล้ว ธน�ค�รพ�ณิชย์ต้อง
พร้อมที่จะนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ก�รเงินอื่นๆ ที่ส�ม�รถสร้�งผลตอบแทน
ค�ดหวังที่เหม�ะสมภ�ยใต้ก�รสร้�งและส่งเสริมให้ลูกค้�มีคว�มเข้�ใจเรื่อง
คว�มเสี่ยงของสินทรัพย์ลงทุนท�งก�รเงินประเภทต่�งๆ ซึ่งเป็นกลยุทธ์
เชิงคุณภ�พผสมผส�นกันไปด้วยภ�ยใต้ธุรกิจ Wealth Banking โดย
ธน�ค�รพ�ณิชย์จะได้ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมและส�ม�รถสร้�งลูกค้�ให้กับ
บริษัทก�รเงินในเครือ รวมถึงช่วยพัฒน�ตล�ดทุนควบคู่กันไปด้วย

2. ก�รขย�ยตล�ดสินเชื่อไปสู่ภูมิภ�คม�กขึ้น ทั้งสินเชื่อร�ยย่อยและสินเชื่อ
ธุรกิจ เพร�ะคว�มเจริญที่จะขย�ยตัวออกไปพร้อมกับก�รขย�ยตัวของ
ก�รทำ�ธุรกิจข้�มช�ยแดนเพื่อรองรับก�รรวมกลุ่มประช�คมเศรษฐกิจ
อ�เซียน (AEC) จะทำ�ให้เกิดก�รเคลื่อนย้�ยประช�กรและทำ�เลก�รตั้ง
โรงง�นและทำ�ธุรกิจ ส่งผลต่อศักยภ�พก�รขย�ยตัวของเศรษฐกิจใน
ภูมิภ�คที่จะเพิ่มขึ้นอย่�งมีนัยสำ�คัญนับจ�กนี้

3. คว�มร่วมมือท�งพันธมิตรในก�รทำ�ธุรกิจจะมีม�กขึ้น ทั้งในธุรกิจธน�ค�ร
พ�ณิชย์ด้วยกันเองและธุรกิจอื่นๆ ที่จะเกื้อหนุนก�รทำ�ธุรกิจและส�ม�รถ
อำ�นวยคว�มสะดวกของลูกค้�ทั้งไทยและเทศในก�รทำ�ธุรกิจระหว่�งประเทศ 
ได้ม�กขึ้น ซึ่งก�รสร้�งพันธมิตรจะไม่อยู่เพียงเฉพ�ะในกลุ่มอ�เซียนด้วยกัน 
เท่�นั้น แต่จะขย�ยออกไปทั้งเอเชีย โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเอเชียตะวันออก ซึ่งมี
ประเทศเศรษฐกิจสำ�คัญอย่�ง จีน ญี่ปุ่น และเก�หลีใต้ 

4. ก�รทำ�ธุรกรรมผ่�นระบบอิเล็กทรอนิคส์และเครื่องอัตโนมัติต่�งๆ ยังมี
คว�มสำ�คัญอย่�งต่อเนื่อง เพร�ะนอกจ�กจะสร้�งคว�มสะดวกให้กับ
ลูกค้�โดยลูกค้�ยินดีที่จะจ่�ยค่�ธรรมเนียมซึ่งเป็นร�ยได้สำ�คัญท�งหนึ่ง
แล้ว ธน�ค�รพ�ณิชย์ยังส�ม�รถลดต้นทุนในก�รดำ�เนินง�นลงได้อย่�ง
ม�ก ดังนั้น ธน�ค�รยังต้องนำ�เสนอช่องท�งก�รให้บริก�รให้ลูกค้�เข้�ถึง
ก�รทำ�ธุรกรรมต่�งๆ ได้ม�กและสะดวกยิ่งขึ้น โดยยังต้องให้คว�มสำ�คัญ
กับคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ธุรกรรมผ่�นช่องท�งเหล่�นี้ เพื่อรักษ� 
คว�มมั่นใจของลูกค้�
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โดยภ�พรวม ภ�ยใต้สถ�นก�รณ์ที่ทำ�ให้ก�รปล่อยสินเชื่อซึ่งเป็นธุรกิจหลักของธน�ค�รพ�ณิชย์ชะลอลง จึงเป็นโอก�สอันดีที่ธน�ค�รพ�ณิชย์จะหันไปสร้�งหรือเริ่ม
ว�งฐ�นให้กับก�รทำ�ธุรกิจหรือขย�ยขอบเขตก�รทำ�ธุรกิจให้กว้�งขึ้น สอดคล้องกับก�รเปลี่ยนแปลงท�งก�ยภ�พท�งเศรษฐกิจและสังคม อ�ทิ ก�รเกิด AEC  
ที่จะทำ�ให้เศรษฐกิจพัฒน�ขึ้นในภูมิภ�ค หรือโครงสร้�งประช�กรที่จะมีคนสูงอ�ยุม�กขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจำ�เป็นต้องมีเงินออมที่ม�กพอในก�รดำ�รงชีวิตบั้นปล�ย  
อันจะทำ�ให้แนวท�งและกลยุทธ์ก�รดำ�เนินธุรกิจของธน�ค�รพ�ณิชย์ต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันต�ม เพร�ะไม่เพียงแต่จะส�ม�รถรักษ�ผลก�รดำ�เนินง�นที่ดีสม่ำ�เสมอ
ไว้ได้  แต่ธน�ค�รพ�ณิชย์จะมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รสันบสนุนก�รพัฒน�เศรษฐกิจในภูมิภ�ค พัฒน�ตล�ดก�รเงินและพัฒน�คุณภ�พชีวิตของประช�กรให้ดีขึ้นได้
อย่�งยั่งยืนในอน�คตอีกด้วย

(หน่วย: ร้อยละ)

 สินทรัพย์  สินเชื่อ  เงินฝ�ก

อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์: การเติบโตของสินทรัพย์ สินเชื่อ และเงินฝาก

(หน่วย: แสนล้านบาท)

(หน่วย: ร้อยละ)

(หน่วย: พันล้านบาท)

ธ.ค. 2552

ปี 2552

ปี 2552

ธ.ค. 2552ธ.ค. 2553

ปี 2553

ปี 2553

ธ.ค. 2553ธ.ค. 2554

ปี 2554

ปี 2554

ธ.ค. 2554ธ.ค. 2555

ปี 2555

ปี 2555

ธ.ค. 2555ธ.ค. 2556

ปี 2556

ปี 2556

ธ.ค. 2556

 สินเชื่อด้อยคุณภ�พ

 ร�ยได้ค่�ธรรมเนียม

 อัตร�ส่วนสินเชื่อด้อยคุณภ�พ

 % เติบโตจ�กช่วงเดียวกันปีก่อน

อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์: สินเชื่อด้อยคุณภาพ

อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์: สัดส่วนการระดมเงิน

อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์: รายได้ค่าธรรมเนียม และโครงสร้าง

0.38

0.313
0.27

0.25
0.27

90 104 116
135

154

2.7%

11.7%

2.3%

16.2%

2.2%

14.1%

3.6%

15.1%

4.8%

9.5%

หุ้นกู้ (4.0%)

ที่มา: ธปท. , TMB Analytics

(หน่วย: ร้อยละ)

 อื่นๆ บัตรพล�สติก และ e-banking

 น�ยหน้�หลักทรัพย์  โอนเงิน ค่�ธรรมเนียมอื่นๆ

17.4%

15.0%

11.8%

19.7%

36.1%

3.2%

13.2%
10.5% 13.8%

9.6%

-1.8%

11.4%

15.1% 14.0%
11.0%

-0.5%
5.2%

6.8%

27.2%

9.3%

ตั๋วแลกเงิน (2.3%)

ประจำ� (44.7%)

กระแสร�ยวันและออมทรัพย์ (49.0%)
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มีความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง

เพิ่มจำานวนเงินฝากที่มีคุณภาพ

สร้างความเป็นเลิศด้านธุรกรรม
ทางการเงิน

ใช้เงินทุนและบริหารสภาพคล่อง
อย่างเหมาะสมที่สุด

บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์องค์กรและการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์

แบรนด์ของธนาคาร

วิถีทางที่จะบรรลุเป้าหมายทางกลยุทธ์ 5 ประการ

เป็น ‘ธนาคารไทยชั้นนำา 
มาตรฐานระดับโลก’

แบรนด์ของธนาคารทีเอ็มบี  
‘Make THE Difference’

• เป็นธน�ค�รชั้นนำ�ที่มีคว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไรอย่�งยั่งยืน
• ให้คว�มสำ�คัญกับคว�มสัมพันธ์ระยะย�วกับลูกค้�
• ปลูกฝังวัฒนธรรมก�รยึดลูกค้�เป็นศูนย์กล�ง
• ตระหนักถึงประโยชน์ของคว�มเป็นหุ้นส่วนท�งธุรกิจ

สร้�งร�กฐ�นแบรนด์ DNA ของธน�ค�ร 4 ประก�รคือ:
• จริงใจ
 นำ�เสนอและให้บริก�รท�งก�รเงินที่คำ�นึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้�เป็นอันดับแรก
• ง่ายและใช้งานได้จริง
 ทำ�ให้ก�รใช้บริก�รท�งก�รเงินต่�งๆ ของธน�ค�รเป็นเรื่องง่�ยสำ�หรับลูกค้�
• ฉลาด รู้จริง
 เข้�ใจลูกค้�เป็นอย่�งดีเพื่อส�ม�รถนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริก�รที่ตรงกับคว�มต้องก�รท�งก�รเงิน 

ที่แท้จริงของลูกค้�
• ถามตัวเองเสมอว่าทำาไมจะเป็นไปไม่ได ้ 
 เร�ท้�ท�ยบรรทัดฐ�นเดิมๆ ของตล�ดด้วยท�งออกท�งก�รเงินที่เป็นนวัตกรรมใหม่และมีคว�มสร้�งสรรค์  

ซึ่งมีคุณค่�แก่ลูกค้�อย่�งแท้จริง

ทีเอ็มบีมุ่งเน้นก�รสร้�งคว�มเข้�ใจลูกค้�อย่�งลึกซึ้ง ทั้งในระดับบุคคลและระดับชุมชน (รวมถึงคว�มเข้�ใจในระหว่�ง 
กลุ่มลูกค้�) ซึ่งจะทำ�ให้ธน�ค�รส�ม�รถพัฒน�ผลิตภัณฑ์และบริก�รที่ตรงต�มคว�มต้องก�รของลูกค้� และยังไม่เคยม ี
ในวงก�รธน�ค�รไทย

ทีเอ็มบีมุ่งมั่นที่จะเพิ่มจำ�นวนเงินฝ�กที่มีคุณภ�พ พร้อมทั้งบริห�รต้นทุนเงินฝ�กให้ใกล้เคียงกับธน�ค�รชั้นนำ�ที่เป็นคู่แข่ง

ก�รเพิ่มจำ�นวนเงินฝ�กคุณภ�พจะช่วยให้ธน�ค�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ใหม่กับลูกค้� ขณะเดียวกันเงินฝ�กที่มีคุณภ�พ 
ยังส�ม�รถแปลงเป็นสินทรัพย์ที่เหม�ะสมได้ในภ�ยหลังซึ่งทำ�ให้ธน�ค�รมีผลกำ�ไรม�กยิ่งขึ้น

ทีเอ็มบีให้คว�มสำ�คัญกับธุรกรรมท�งก�รเงิน เนื่องจ�กเป็นสิ่งที่สนองตอบคว�มต้องก�รพื้นฐ�นด้�นธน�ค�รของลูกค้�
ทั้งหมด และยังช่วยให้ธน�ค�รมีคว�มใกล้ชิดกับลูกค้�และเข้�ใจลูกค้�ม�กขึ้น

ก�รมองเห็นก�รทำ�ธุรกรรมของลูกค้�ช่วยให้ธน�ค�รมีก�รบริห�รสภ�พคล่อง ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่ดีขึ้น และมีต้นทุน
ในก�รกู้ยืม (funding cost) ลดลง

สำ�หรับทีเอ็มบี คว�มเป็นเลิศด้�นธุรกรรมท�งก�รเงินยังหม�ยถึงก�รให้บริก�รลูกค้�ด้วยวิธีก�รที่มีประสิทธิภ�พและ
ประสิทธิผลม�กที่สุด

ทีเอ็มบีมุ่งมั่นอย่�งเต็มที่ที่จะบรรลุเป้�หม�ยกำ�ไรสุทธิต�มคว�มค�ดหวังของนักลงทุน โดยว�งเป้�หม�ยที่จะบรรล ุ
อัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ 14 ภ�ยในปี 2557

เพื่อให้บรรลุเป้�หม�ยดังกล่�ว ธน�ค�รได้มุ่งเน้นเพิ่มจำ�นวนลูกค้�ในกลุ่มที่มีอัตร�ผลตอบแทนหลังปรับค่�คว�มเสี่ยง 
(risk-adjusted return) ที่ดีกว่� เช่น กลุ่ม SME พร้อมกับบริห�รสภ�พคล่องในเชิงรุกและเพิ่มส่วนแบ่งก�รใช้จ่�ยเงิน 
ของลูกค้�กลุ่มเป้�หม�ย (share of wallet) โดยก�ร cross-selling และก�รเพิ่มมูลค่�ของผลิตภัณฑ์และบริก�รให้แก ่
ลูกค้�ปัจจุบัน

ในขณะที่ธน�ค�รเติบโตขึ้น ธน�ค�รจะต้องปรับปรุงประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�นทั้งท�งด้�นรูปแบบของก�รประกอบธุรกิจ
และกระบวนก�รทำ�ง�น

ทุกภ�คส่วนของธน�ค�รมีส่วนสำ�คัญในก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�นผ่�นโครงก�ร Lean Organization  
และ Lean Six Sigma
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กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนตั้งสำารองฯ (พันล้านบาท)

ส่วนแบ่งทางการตลาดสำาหรับบัญชี CASA (%) 2

รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิ/สินเชื่อ (%)

จำานวนลูกค้ารายย่อยที่มีการทำาธุรกรรมทางการเงินอย่างสม่ำาเสมอ 1

จำานวนธุรกรรมต่อลูกค้ารายย่อย 

อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ (%)

ปี 2554

ปี 2554

ปี 2554

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2555

ปี 2555

ปี 2555

ปี 2555

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2556

ปี 2556

ปี 2556

ปี 2556

ปี 2556

ธน�ค�รไทยชั้นนำ�ม�ตรฐ�นระดับโลก

เพิ่มจำ�นวนเงินฝ�กที่มีคุณภ�พ

ใช้เงินทุนอย่�งเหม�ะสมที่สุด

มีคว�มเข้�ใจลูกค้�อย่�งลึกซึ้ง

สร้�งคว�มเป็นเลิศด้�นธุรกรรมท�งก�รเงิน

บริห�รต้นทุนอย่�งมีประสิทธิภ�พ

1.0%

2.0

63.2%

4.9% 5.1%

1.1%

2.3

78.4 84.7

56.6%

1.2%

2.4

50.5%

ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ: 1 ขึ้นอยู่กับก�รทำ�ธุรกรรมท�งก�รเงินร�ยเดือนและยอดเฉลี่ยเงินฝ�ก 
 2 จำ�นวน CASA ของทีเอ็มบีประกอบด้วยบัญชีกระแสร�ยวัน บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเงินฝ�กไม่ประจำ�ดอกเบี้ยสูง และบัญชี ME ตัวเลขในปี 2555 มีก�รปรับฐ�นเพื่อให้เหมือนกับข้อมูลในปี 2556

8.2
10.4

14.4
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การสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง
2551 – 2552

การขยายฐานลูกค้าที่มีคุณภาพ
2553 – 2554

เพิ่มส่วนแบ่งการใช้จ่ายเงินของ 
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
2555 – 2556

สร้างความแตกต่างและก้าวเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆ 
2557 เป็นต้นไป

1

2

3

4

ระยะ จุดเด่นหลัก สถานะ

โครงการ Transformation ของทีเอ็มบี

เพื่อให้ทีเอ็มบีเป็นองค์กรที่ยึดลูกค้�เป็นศูนย์กล�งและมุ่งเน้นก�รทำ�ง�นที่มีประสิทธิภ�พสูง ทีเอ็มบีได้ดำ�เนินก�รต�มโครงก�ร Transformation Program  
ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระยะ

โดยโครงก�รนี้จะส่งผลดีต่อธน�ค�รในทุกๆ ด้�น ช่วยเพิ่มมูลค่�แก่ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมทุกฝ่�ย ทั้งลูกค้� ผู้ถือหุ้น พนักง�นและสังคมไทยโดยรวม

• ก�รปรับโครงสร้�งองค์กร
• ก�รปรับปรุงขั้นตอนก�รทำ�ง�นครบวงจร
• ก�รปรับเปลี่ยนด้�นก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล
• ก�รยกระดับม�ตรฐ�นก�รให้บริก�ร
• ก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พด้�นก�รบริห�ร 

คว�มเสี่ยง

• ก�รขย�ยฐ�นลูกค้� SME และลูกค้�ร�ยย่อย
• คว�มเป็นเลิศท�งด้�นบริก�รและก�รดำ�เนินง�น
• ก�รให้บริก�รท�งก�รเงินที่เป็นนวัตกรรมที่

ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้� 
ได้เป็นอย่�งดี

• ก�รพัฒน�คุณภ�พช่องท�งบริก�ร
• ก�รสร้�งแบรนด์ทีเอ็มบีให้แข็งแรงขึ้น

• ก�รดำ�เนินก�ร cross-selling กับลูกค้�
ปัจจุบันในทุกกลุ่มลูกค้�

• คว�มเป็นเลิศท�งด้�นธุรกรรมท�งก�รเงิน
• ก�รมีช่องท�งก�รให้บริก�รท�งอิเล็กทรอนิกส์

ที่เป็นเลิศที่สุด
• สัดส่วนเงินให้สินเชื่อที่ดีขึ้น (โดยมีสัดส่วน 

ด้�น SME และสินเชื่อไม่มีหลักประกัน 
ที่เพิ่มม�กขึ้น)

• ก�รสร้�งคุณค่�ที่นำ�เสนอต่อลูกค้� 
(Customer Value Proposition) และ
ประสบก�รณ์ของแบรนด์ (Branded 
Experience)

• เป็นธน�ค�รที่ให้บริก�รธุรกรรมท�งก�รเงิน 
ที่ดีที่สุดในประเทศไทย

• ให้บริก�รด้วยรูปแบบช่องท�งที่เชื่อมต่อถึงกัน
• ส�ม�รถก้�วเข้�สู่ธุรกิจใหม่ๆ ที่ตรงกับ 

คว�มต้องก�รของลูกค้� 

เสร็จสมบูรณ์
• คุณภ�พสินทรัพย์โดยรวมได้รับ 

ก�รปรับปรุงให้ดีขึ้น
• บรรลุควอไทล์สูงสุดในด้�นคว�มผูกพัน

ของพนักง�นต่อองค์กร

เสร็จสมบูรณ์
• ก�รเพิ่มฐ�นลูกค้�ประสบคว�มสำ�เร็จ 

จ�กก�รพัฒน�คุณภ�พก�รให้บริก�ร
และผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองคว�มต้องก�ร
ของลูกค้�ได้อย่�งแท้จริง

• ก�รปรับปรุงและย้�ยส�ข�ให้ตรงกับ
คว�มต้องก�รของลูกค้�

• ก�รเปิดตัวแนวคิด  
Make THE Difference

เสร็จสมบูรณ์
• นำ�เสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับคว�ม

ต้องก�รของลูกค้�
• ดำ�เนินก�ร cross-selling อย่�งต่อเนื่อง
• ดำ�เนินก�รปรับปรุงสัดส่วนของสินเชื่อให้

มีผลตอบแทนหลังจ�กหักค่�คว�มเสี่ยง
สูงสุด

ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป

48 ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556



ร�ยได้ดอกเบี้ย

 ร�ยก�รระหว่�งธน�ค�รและตล�ดเงิน

 เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้�

 เงินลงทุนในตร�ส�รหนี้

 เงินให้สินเชื่อ

 อื่นๆ

ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมและบริก�ร

กำ�ไรสุทธิจ�กธุรกรรมเพื่อค้�และปริวรรตเงินตร�ต่�งประเทศ

ข�ดทุนสุทธิจ�กหนี้สินท�งก�รเงินที่กำ�หนดให้แสดงด้วยมูลค่�ยุติธรรม

กำ�ไรสุทธิจ�กเงินลงทุน

กำ�ไรสุทธิจ�กก�รจำ�หน่�ยทรัพย์สิน

ร�ยได้เงินปันผลรับ

ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นอื่น ๆ

รายได้รวม

โครงสร้างรายได้

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ร้อยละร้อยละร้อยละ ปี 2554ปี 2555*ปี 2556

โครงสร้างรายได้

โครงสร้�งร�ยได้ของธน�ค�รและบริษัทย่อยประกอบด้วย ร�ยได้ดอกเบี้ย ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมและบริก�ร และร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นอื่น ทั้งนี้ ในปี 2556  
ร�ยได้ดอกเบี้ยยังคงมีสัดส่วนที่สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 77.0 ทรงตัวเมื่อเทียบกับร้อยละ 76.3 จ�กปีก่อนหน้� ขณะที่ร�ยได้จ�กค่�ธรรมเนียมมีสัดส่วนคิดเป็น 
ร้อยละ 16.8 เทียบกับร้อยละ 16.4 ในปีที่ผ่�นม�

เมื่อพิจ�รณ�ในส่วนของร�ยได้ดอกเบี้ย พบว่� ร�ยได้ดอกเบี้ยจ�กเงินให้สินเชื่อมีสัดส่วนสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.8 เพิ่มขึ้นจ�กร้อยละ 79.8 ในปี 2555  
ต�มม�ด้วยร�ยได้ดอกเบี้ยจ�กเงินลงทุนในตร�ส�รหนี้ร้อยละ 8.3 ร�ยได้ดอกเบี้ยจ�กร�ยก�รระหว่�งธน�ค�รและตล�ดเงินร้อยละ 5.7 ทั้งนี้ ร�ยละเอียด 
ก�รวิเคร�ะห์ผลก�รดำ�เนินง�นอยู่ในหัวข้อ ก�รวิเคร�ะห์และคำ�อธิบ�ยของฝ่�ยจัดก�ร

ร�ยละเอียดสำ�หรับโครงสร้�งร�ยได้ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2554 - 2556 เป็นไปต�มต�ร�งดังนี้ 

ก�รเปิดเผยโครงสร้�งร�ยได้นี้ เป็นไปต�มก�รเปิดเผยในแบบ 56-1 ทั้งนี้ ร�ยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับก�รเปิดเผยด้�นร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รดำ�เนินง�น 
ส�ม�รถศึกษ�ได้ ในส่วนของหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน ข้อ 36, 37 และ 38 
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306
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0.7

16.8

5.0

–

0.3
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0.1

0.6
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6.2

0.8

7.4
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0.9

16.4

4.2

–

0.2

1.7

0.3

0.9
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7.8

0.3

8.2
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0.2

15.8

5.6

–
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0.7

0.9
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หมายเหตุ: *ปรับปรุงใหม่

(หน่วย : ล้�นบ�ท)
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ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่

เป้าหมายของธนาคาร
• เป็นธน�ค�รที่ให้บริก�รธุรกรรมท�งก�รเงินที่ลูกค้�ธุรกิจร�ยใหญ ่

เลือกใช้บริก�ร โดยให้บริก�รธุรกรรมท�งก�รเงินที่ดีที่สุดผ่�นระบบ 
Supply Chain Solutions และบริก�รธุรกรรมท�งก�รค้�

• เป็นธน�ค�รคู่ค้�ที่น่�เชื่อถือให้กับลูกค้� โดยนำ�เสนอผลิตภัณฑ์  
ก�รบริก�ร และช่องท�งต่�งๆ ที่ช่วยสร้�งคุณค่�ให้แก่ลูกค้� เพื่อให ้
ได้รับส่วนแบ่งก�รใช้จ่�ยเงิน (share of wallet) ของลูกค้�เพิ่มขึ้น

วิถีทางที่จะบรรลุเป้าหมาย
• เข้�ใจลูกค้�ให้ลึกซึ้งในทุกระดับ เพื่อให้ธน�ค�รส�ม�รถพัฒน�ผลิตภัณฑ์

ที่ตอบโจทย์ลูกค้�ได้ 
• เพิ่มตำ�แหน่งท�งก�รตล�ดและก�รใช้จ่�ยเงิน  

ของลูกค้�ผ่�นผลิตภัณฑ์และบริก�รที่เหนือกว่�
• พัฒน�ธุรกรรมท�งก�รเงินที่เป็นเลิศ ผ่�นท�งบริก�รท�งธุรกรรม 

ท�งก�รเงินและ Trade Finance Solutions ที่เหนือกว่�
• พัฒน�รูปแบบก�รข�ยและบริก�ร เพื่อยกระดับประสบก�รณ์ของลูกค้� 

และทำ�ให้ธน�ค�รมีข้อได้เปรียบในก�รแข่งขันระยะย�ว

ภาพรวมในปี 2556
ธุรกิจลูกค้�ร�ยใหญ่ของทีเอ็มบีมุ่งมั่นที่จะขย�ยฐ�นลูกค้�ธุรกรรมท�งก�รเงิน
โดยผ่�นก�รเข้�ใจปัญห�ของลูกค้�ให้ดีขึ้น และนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริก�รที่ 
‘Make THE Difference’ สอดคล้องกับทิศท�งกลยุทธ์ของธน�ค�รโดยรวม 
ในปี 2556 ทีเอ็มบีมีลูกค้�บริษัทเพิ่มขึ้น 240 กลุ่มลูกค้� แสดงให้เห็นว่�ฐ�น
ลูกค้�ทีเอ็มบียังคงขย�ยตัวอย่�งต่อเนื่อง

ธุรกิจลูกค้�ร�ยใหญ่ของทีเอ็มบีได้ให้คว�มสำ�คัญกับ trade finance  
ม�เป็นระยะเวล�หล�ยปีแล้ว เพร�ะธน�ค�รเชื่อว่�ธุรกรรมท�งก�รค้�  
(trade transactions) มีบทบ�ทสำ�คัญต่อธุรกิจไทย รวมทั้งเศรษฐกิจของ
ประเทศ ส่งผลให้ปริม�ณ trade finance ของทีเอ็มบีมีก�รเติบโตถึงสิบเท่� 
จ�กปี 2552 โดยในปี 2556 ปริม�ณธุรกรรมได้ก้�วถึง 1.2 ล้�นล้�นบ�ท  
โดยสัดส่วนธุรกรรมจ�กก�รนำ�เข้�และส่งออกเติบโตขึ้นอย่�งม�กถึงร้อยละ 40  
จ�กปี 2555 ตรงข้�มกับก�รเติบโตของทั้งประเทศที่ติดลบ ตัวเลขดังกล่�วเป็น
หลักฐ�นว่�ลูกค้�ธุรกิจขน�ดใหญ่หล�ยแห่งในประเทศไทยว�งใจเลือกใช้บริก�ร
ธุรกรรมท�งก�รเงินกับทีเอ็มบี สิ่งสำ�คัญที่ทำ�ให้ประสบคว�มสำ�เร็จคือระบบ 
trade finance ที่แข็งแกร่งของธน�ค�ร คว�มจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ และ 
ก�รบริก�รของธน�ค�รที่เชื่อถือได้

สำ�หรับธุรกิจตล�ดทุน ทีเอ็มบีประสบคว�มสำ�เร็จโดยทำ�ร�ยได้ 1.3 พันล้�นบ�ท 
เติบโตขึ้นร้อยละ 65 จ�กก�รทำ�ธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ ก�รระดม 
เงินทุนและก�รป้องกันคว�มเสี่ยง โดยทีเอ็มบีประสบคว�มสำ�เร็จในก�รระดม 
เงินทุนจำ�นวน 31,000 ล้�นบ�ทให้กับธุรกิจลูกค้�ร�ยใหญ่ผ่�นก�รออกพันธบัตร 
ก�รระดมเงินทุนสำ�หรับโครงก�รพื้นฐ�น และก�รออกเงินกู้ร่วมต่�งๆ ส่งผลให ้

ทีเอ็มบีเป็นอันดับ 1 สำ�หรับพันธบัตรไทยที่ไม่จัดอันดับ (non-rated THB 
bond) ในประเทศไทย และอันดับ 1 ของธน�ค�รพ�ณิชย์ไทย สำ�หรับพันธบัตร
ไทยที่ออกโดยผู้ระดมทุนต่�งช�ติ (foreign issuer THB bond)

ในด้�น ‘Supply Chain Solutions’ ทีเอ็มบีเป็นธน�ค�รแรกๆ ในประเทศไทย 
ที่ให้คว�มสำ�คัญกับก�รนำ� ‘Supply Chain Solutions’ ม�สู่ตล�ดไทย  
ในปี 2556 ทีเอ็มบีให้บริก�รครอบคลุมสปอนเซอร์ที่เชื่อมโยงเครือข่�ยท�งธุรกิจ
ต่�งๆ ทั้งบริษัทในประเทศและบริษัทข้�มช�ติ ด้วยคว�มร่วมมือกับสปอนเซอร์
ดังกล่�ว นักธุรกิจและผู้จัดจำ�หน่�ยม�กกว่� 1,200 ร�ยได้รับประโยชน์จ�ก
ประสิทธิภ�พท�งธุรกิจที่พัฒน�ให้ดีขึ้น นอกจ�กนั้น ในปี 2556 ทีเอ็มบีได้ริเริ่ม
โครงก�ร ‘การพัฒนาประสิทธิภาพสำาหรับซัพพลายเชน’ เพื่อให้ลูกค้�ได้
ปรับปรุงประสิทธิภ�พของห่วงโซ่ท�งธุรกิจทั้งหมด ผ่�นก�รแก้ปัญห�ในท�ง
ทฤษฎีและปฏิบัติ โครงก�รดังกล่�วได้รับก�รตอบรับอย่�งล้นหล�มใน 
หมู่ผู้ประกอบก�รธุรกิจไทย

ทีเอ็มบียังคงออกผลิตภัณฑ์ธุรกรรมท�งก�รเงินอย่�งต่อเนื่องในตระกูล
ผลิตภัณฑ์ทีเอ็มบี ‘One Bank’ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ช่วยลูกค้�ลดคว�มยุ่งย�กใน
ก�รทำ�ธุรกรรมกับธน�ค�รและส่งเสริมให้ลูกค้�ทำ�ธุรกรรมผ่�นธน�ค�ร 
ทีเอ็มบีเพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์ทีเอ็มบี ‘One Bank’ ช่วยเพิ่มจำ�นวนบัญชีลูกค้� 
ที่ทำ�ธุรกรรมธน�ค�ร ในปี 2556 ธน�ค�รได้พัฒน�คุณภ�พของเงินฝ�ก  
โดยปริม�ณของเงินฝ�กกระแสร�ยวันและออมทรัพย์คิดเป็นประม�ณร้อยละ 70 
ของจำ�นวนเงินฝ�กธุรกิจลูกค้�ร�ยใหญ่ทั้งหมด

ก�รเติบโตของสินเชื่อคุณภ�พยังคงเป็นวัตถุประสงค์หลักของทีเอ็มบีอยู่เสมอ 
ผลตอบแทนหลังปรับค่�คว�มเสี่ยงและก�รกระจ�ยตัวของสินเชื่อเป็นตัวบ่งชี ้
ที่สำ�คัญของผลประกอบก�รทีเอ็มบี นอกจ�กนี้ ทีเอ็มบีให้คว�มสำ�คัญอย่�งสูง 
ต่อคุณภ�พสินเชื่อโดยรวม และมีก�รจัดตั้งหน่วยง�นพัฒน�กลั่นกรอง
คุณภ�พหนี้ขึ้นโดยเฉพ�ะ ส่งผลให้ในภ�พรวมสินเชื่อของธุรกิจลูกค้�ร�ยใหญ่
มีคว�มหล�กหล�ยของกลุ่มลูกค้� อัตร�ผลกำ�ไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 และปริม�ณ
สินเชื่อด้อยคุณภ�พลดลงร้อยละ 15

แผนงานสำาหรับปี 2557
• สืบเนื่องก�รขย�ยฐ�นลูกค้�ผ่�นก�รเข้�ใจลูกค้�อย่�งลึกซึ้งในทุกระดับ
• เพิ่มจำ�นวนลูกค้�ผ่�นผลิตภัณฑ์ธุรกรรมท�งก�รเงินซึ่งมีวัตถุประสงค์

เพื่อลดคว�มยุ่งย�กในก�รทำ�ธุรกรรมกับธน�ค�รของลูกค้�
• เติบโตธุรกรรมระหว่�งประเทศด้วยรูปแบบก�รป้องกันคว�มเสี่ยงครบวงจร
• ยกระดับขั้นตอนก�รตรวจสอบคุณภ�พสินเชื่อที่รอบคอบ รวมถึงเน้นก�ร

พบปะลูกค้�ท่�มกล�งสภ�วะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

50 ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556



ธุรกิจลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม

เป้าหมายของธนาคาร
• เป็นธน�ค�รผู้นำ�ด้�นธุรกรรมท�งก�รเงินสำ�หรับลูกค้� SME
• เป็นหุ้นส่วนท�งธุรกิจที่ได้รับคว�มไว้ว�งใจจ�กลูกค้� SME โดยมุ่งมั่นที่จะ

ทำ�คว�มเข้�ใจและตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�เป็นหลัก

วิถีทางที่จะบรรลุเป้าหมาย
• พัฒน�คว�มเข้�ใจเรื่องคว�มต้องก�รของลูกค้�ทั้งด้�นธุรกรรมและ 

ก�รเงินตลอดช่วงวงจรธุรกิจ
• ให้บริก�รธุรกรรมท�งก�รเงินที่ดีกว่� และพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง เพื่อ 

‘Make THE Difference’ ให้กับธุรกิจของลูกค้� SME
• ให้บริก�รท�งก�รเงินที่ช่วยอำ�นวยคว�มสะดวกและเพิ่มประสิทธิภ�พให้แก่

ลูกค้�ตลอดทั้งซัพพล�ยเชน

ภาพรวมในปี 2556
ทีเอ็มบีเป็นหนึ่งในธน�ค�รพ�ณิชย์ไทยลำ�ดับแรกๆ ที่ให้คว�มสำ�คัญกับธุรกิจ 
SME เนื่องจ�ก SME เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีจำ�นวนผู้ประกอบก�รม�กที่สุด และมี
คว�มสำ�คัญอย่�งยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของไทย ทีเอ็มบีตระหนักถึงคว�มสำ�คัญ
นี้และมุ่งมั่นที่จะตอบสนองคว�มต้องก�รของ SME ผ่�นก�รเพิ่มประสิทธิภ�พ
ท�งก�รเงินและพัฒน�ศักยภ�พในก�รแข่งขันท�งธุรกิจ

ทีเอ็มบีมุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำ�ด้�นธุรกรรมท�งก�รเงินสำ�หรับลูกค้� SME ใน
ประเทศไทย ที่เข้�ใจลูกค้�อย่�งลึกซึ้งและส�ม�รถตอบโจทย์ปัญห�ท�งก�รเงิน 
ของลูกค้�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ธน�ค�รให้คว�มสำ�คัญกับก�รยกระดับ
ประสิทธิภ�พท�งธุรกิจของลูกค้� SME ด้วยธุรกรรมท�งก�รเงินที่สะดวกและ
รวดเร็ว ผลิตภัณฑ์ ‘One Bank One Account’ เป็นบัญชีที่นอกจ�กจะช่วย
ให้ลูกค้�ประหยัดค่�ธรรมเนียมในก�รทำ�ธุรกรรมท�งก�รเงินต่�งๆ เช่น ก�รโอนเงิน 
และฝ�กเช็ค ทีเอ็มบียังให้อัตร�ดอกเบี้ยสูงกว่�บัญชีธุรกรรมทั่วไป นอกจ�กนี้ 
บริก�รเสริม ‘One Bank One Day’ ยังช่วยให้ลูกค้�ส�ม�รถรับเงินได้ภ�ยใน
วันเดียวกันกับวันที่ฝ�กเช็ค ด้วยผลิตภัณฑ์นี้ทีเอ็มบีส�ม�รถขย�ยฐ�นลูกค้� 
SME และส่งเสริมให้มีก�รเดินบัญชีผ่�นทีเอ็มบีม�กขึ้น

สินเชื่อทีเอ็มบี ‘3 เท่า 3 ก๊อก’ ออกสู่ตล�ดช่วงต้นปี 2556 ถูกพัฒน�ขึ้นเพื่อ
ตอบคว�มต้องก�รด้�นสินเชื่อของลูกค้� SME ผลิตภัณฑ์ดังกล่�วประกอบด้วย 
ก๊อกที่ 1 วงเงินกู้สูงสุด 3 เท่�ของมูลค่�หลักทรัพย์ค้ำ�ประกัน ก๊อกที่ 2 วงเงินกู ้
ฉุกเฉินระยะสั้นสำ�หรับลูกค้�ที่มีประวัติสินเชื่อที่ดีและทำ�ธุรกรรมกับท�งธน�ค�ร 
อย่�งสม่ำ�เสมอ และก๊อกที่ 3 วงเงินกู้เพิ่มเติมเพื่อขย�ยกิจก�ร สินเชื่อทีเอ็มบี  
‘3 เท่า 3 ก๊อก’ ช่วยสนับสนุนเงินทุนให้ SME ตลอดทุกช่วงวงจรธุรกิจ  
ทำ�ให้ได้รับคว�มนิยมเป็นอย่�งสูง ผลิตภัณฑ์ ‘3 เท่า 3 ก๊อก’ ช่วยให้ธน�ค�ร
ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รเติบโตสินเชื่อด้วยเช่นกัน

ทีเอ็มบียังคงเสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์กับลูกค้� SME อย่�งต่อเนื่องผ่�น 
ผู้จัดก�รคว�มสัมพันธ์ที่ติดต่อลูกค้�ผ่�นก�รเข้�พบและผ่�นท�งโทรศัพท์ 
(dual relationship manager) รูปแบบดังกล่�วช่วยให้ธน�ค�รดูแลลูกค้�ได้
อย่�งใกล้ชิดและตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ได้อย่�งรวดเร็ว ทีเอ็มบี
ยังครอบคลุมพื้นที่ธุรกิจหลักทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศผ่�น
สำ�นักง�นประจำ�เขต 53 แห่งสำ�หรับลูกค้�ธุรกิจขน�ดกล�งและ 71 แห่งสำ�หรับ
ลูกค้�ธุรกิจขน�ดเล็ก

นอกจ�กนี้ ธน�ค�รยังคงให้คว�มสำ�คัญเป็นอย่�งยิ่งกับ ‘Supply Chain 
Solutions’ ผลิตภัณฑ์ต่�งๆ ในโครงก�รนี้ เช่น ‘สินเชื่อเพื่อผู้ซื้อ’ ‘สินเชื่อ 
เพื่อผู้ข�ย’ และ ‘สินเชื่อเพื่อผู้ผลิต’ ยังคงประสบคว�มสำ�เร็จในก�รช่วยพัฒน�
สภ�พคล่องและประสิทธิภ�พในก�รทำ�ธุรกรรมของ SME ทั้งยังช่วยเพิ่ม
ศักยภ�พในก�รแข่งขันของระบบซัพพล�ยเชนในภ�พรวม โครงก�ร  
‘การพัฒนาประสิทธิภาพสำาหรับซัพพลายเชน’ จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒน�
กระบวนก�รธุรกิจทั้งหมดของลูกค้�ผ่�นก�รแก้ปัญห�ในเชิงทฤษฎีและท�ง
ปฏิบัติที่เรียนรู้ได้จ�กในห้องเรียนและกิจกรรมก�รสอนโดยมีวิทย�กรและ 
ผู้เชี่ยวช�ญชั้นนำ�ในแวดวงอุตส�หกรรมม�ให้คำ�แนะนำ� เจ้�ของธุรกิจส�ม�รถ
ต่อยอดเครือข่�ยท�งธุรกิจได้จ�กกิจกรรมนี้ และเมื่อจบโครงก�รไปแล้ว  
ยังส�ม�รถรับคำ�ปรึกษ�ผ่�นคลินิกและง�นสัมมน�อื่นๆ ของทีเอ็มบีได้อีกด้วย

สินเชื่อธุรกิจ SME ของทีเอ็มบีขย�ยตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 ซึ่งรวดเร็วกว่�ตล�ด 
โดยมีธุรกิจลูกค้�ขน�ดย่อมเป็นตัวขับเคลื่อนก�รเติบโตที่สำ�คัญ สัดส่วนสินเชื่อ 
SME ต่อสินเชื่อทั้งหมดของธน�ค�รเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 36 ณ สิ้นปี 2556  
ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของธน�ค�รที่ต้องก�รมุ่งไปยังภ�คธุรกิจที่มีผล
ตอบแทนหลังปรับค่�คว�มเสี่ยงที่ดีกว่� ทีเอ็มบีว�งแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนสินเชื่อ 
SME ต่อสินเชื่อทั้งหมดของธน�ค�รเป็นร้อยละ 50 ภ�ยใน 5 ปีข้�งหน้�

แผนงานสำาหรับปี 2557
• พัฒน�คว�มเข้�ใจลูกค้� เพื่อพัฒน�ผลิตภัณฑ์และก�รให้บริก�ร 

ที่ตอบสนองคว�มต้องก�รของ SME เช่น ผลิตภัณฑ์สำ�หรับลูกค้� 
เฉพ�ะกลุ่ม (sector-based packaged products)

• เพิ่มคว�มหล�กหล�ยและจำ�นวนช่องท�งบริก�ร เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวก
แก่ลูกค้�

• ยกระดับคว�มสัมพันธ์กับ SME ด้วยก�รหมั่นเข้�พบและพูดคุย 
เพื่อทำ�คว�มเข้�ใจธุรกิจของลูกค้�ให้ม�กขึ้น

• นำ�เสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหม�ะกับลูกค้�แต่ละร�ย ผ่�นก�รวิเคร�ะห์
ข้อมูลธุรกรรมท�งก�รเงิน

• นำ�เสนอซัพพล�ยเชนโซลูชั่น เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภ�พตลอดทุกช่วง
วงจรธุรกิจของลูกค้�

51 กลยุทธ์องค์กรและการประกอบธุรกิจ



ธุรกิจลูกค้ารายย่อย

เป้าหมายของธนาคาร
• เป็นธน�ค�รเพื่อธุรกรรมท�งก�รเงินท�งเลือกแรกของลูกค้�
• สร้�งคุณค่�ให้แก่ลูกค้�โดยนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบคว�มต้องก�ร 

ของลูกค้� ซึ่งธน�ค�รใหญ่แห่งอื่นยังไม่เคยมีม�ก่อน 

วิถีทางที่จะบรรลุเป้าหมาย
• เข้�ใจและตอบสนองคว�มต้องก�รของกลุ่มลูกค้�ที่เป็นเป้�หม�ยของ

ธน�ค�ร โดยศึกษ�จ�กก�รแบ่งกลุ่มลูกค้�ต�มพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง 
(dynamic behavioral sub-segmentation)

• เพิ่มฐ�นลูกค้�ที่มีคุณภ�พและเงินฝ�กที่มั่นคงจ�กก�รให้บริก�รธุรกรรม 
ที่สมบูรณ์และเป็นเลิศ

• นำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริก�รที่มีคุณค่� ตรงต�มคว�มต้องก�รของลูกค้�
ในเวล�ที่เหม�ะสม

• ให้บริก�รผ่�นหล�กหล�ยช่องท�ง เพื่อให้ลูกค้�เข้�ถึงบริก�รของธน�ค�ร
ได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภ�พ

ภาพรวมในปี 2556
ธุรกิจลูกค้�ร�ยย่อยของทีเอ็มบียังคงมุ่งไปในทิศท�งที่ดีขึ้นอย่�งต่อเนื่องจ�ก 
ปีที่แล้ว ธน�ค�รส�ม�รถขย�ยฐ�นลูกค้�ที่มีคุณภ�พได้จ�กกลยุทธ์ก�ร 
นำ�เสนอผลิตภัณฑ์ท�งก�รเงินที่ตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ในเวล� 
ที่เหม�ะสม และยังไม่เคยมีม�ก่อนในวงก�รธน�ค�รไทย

เงินฝ�กลูกค้�ร�ยย่อยยังคงเป็นแหล่งเงินทุนที่สำ�คัญในก�รขับเคลื่อนก�รเติบโต 
ของเงินฝ�กของธน�ค�รท้ังหมด ซ่ึงสอดคล้องกับกลยุทธ์ ‘การใช้เงินฝากเป็นตัวนำา’ 
ทีเอ็มบีมุ่งเน้นก�รเติบโตของ ‘เงินฝากที่มีคุณภาพ’ ซึ่งนำ�ไปสู่ต้นทุนท�งก�รเงิน 
ที่มั่นคง ลูกค้�เงินฝ�กร�ยย่อยในประเทศไทยยังคงข�ดคว�มคล่องตัวในก�ร 
บริห�รจัดก�รเงินของตน โดยมักถูกจำ�กัดท�งเลือกระหว่�งก�รฝ�กเงินไว้ใน
บัญชีออมทรัพย์ที่ดอกเบี้ยต่ำ�หรือในบัญชีเงินฝ�กประจำ�ที่ดอกเบี้ยสูงแต ่
ข�ดสภ�พคล่อง ‘บัญชีเงินฝากไม่ประจำาดอกเบ้ียสูง’ ของทีเอ็มบีจึงเป็นส่ิงท่ีช่วย 
ทำ�ล�ยข้อจำ�กัด และทำ�ให้ลูกค้�ส�ม�รถได้รับดอกเบ้ียสูง ในขณะท่ียังคงส�ม�รถ 
เข้�ถึงเงินฝ�กของตนได้ทุกเมื่อต�มต้องก�ร ตั้งแต่ที่ธน�ค�รได้นำ�เสนอผลิตภัณฑ์ 
ดังกล่�วในเดือนพฤษภ�คม 2554 มีลูกค้�เปิดบัญชีเงินฝ�กไม่ประจำ�ดอกเบี้ยสูง 
แล้วกว่� 1,200,000 บัญชี คิดเป็นสัดส่วนถึง 1 ใน 3 ของฐ�นเงินฝ�กลูกค้�ร�ยย่อย 
ทั้งหมดที่ส�ม�รถเติบโตได้ถึงร้อยละ 12 ในปีที่ผ่�นม�

ในต้นปี 2555 ธน�ค�รได้นำ�เสนอ ME by TMB ซึ่งนับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปฏิวัติ
วงก�รก�รเงินแบบดั้งเดิม ด้วยก�รส่งผ่�นประโยชน์ของต้นทุนท�งก�รเงินที ่
ลดลงจ�กก�รดำ�เนินง�นผ่�นช่องท�งดิจิตอล ไปยังก�รให้ดอกเบี้ยกับลูกค้� 
ที่สูงขึ้น นอกจ�กนี้ ME by TMB มุ่งเน้นก�รทำ�ธุรกรรมด้วยตนเองอันส่งผล 
ให้ลูกค้�รู้สึกถึงคว�มเป็นเจ้�ของและอิสระท�งก�รเงิน อีกทั้งยังสร้�ง
ประสบก�รณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของธน�ค�ร ปัจจุบัน ME by TMB ส�ม�รถ
ดึงดูดลูกค้�ได้ม�กกว่� 80,000 ร�ย

ทีเอ็มบียังคงให้บริก�รในด้�นก�รทำ�ธุรกรรมท�งก�รเงินที่หล�กหล�ยอย่�ง
ต่อเนื่องให้แก่ลูกค้�ทุกระดับ โดย ‘บัญชีออมทรัพย์ทีเอ็มบี ฟรีค่าธรรมเนียม’ 
และ ‘บัญชีเงินฝากทีเอ็มบี ธุรกรรมทำาฟรี’ ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์หลักสำ�หรับ 
ก�รทำ�ธุรกรรมในปี 2556 ผลิตภัณฑ์ดังกล่�วเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภ�พ 
ที่ช่วยให้ลูกค้�ส�ม�รถทำ�ธุรกรรมก�รเงินประจำ�วันได้โดยไม่ต้องถูกบังคับให้
จ่�ยค่�ธรรมเนียมที่ไม่จำ�เป็น ซึ่งลูกค้�ส�ม�รถทำ�ธุรกรรมผ่�นท�งตู้ ATM 
ของธน�ค�ร อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ และท�งโทรศัพท์

เพื่อคว�มสะดวกในก�รทำ�ธุรกรรมควบคู่กับก�รจัดก�รต้นทุนอย่�งมี
ประสิทธิภ�พ ทีเอ็มบีได้ย้�ยส�ข�จำ�นวน 13 ส�ข�และเปิด 3 ส�ข�ใหม่ใน 
สถ�นที่ที่เหม�ะสม เพื่อรองรับก�รทำ�ธุรกรรมของลูกค้�ที่เพิ่มขึ้น นอกจ�กนี้  
ธน�ค�รได้ย้�ยตู้เอทีเอ็ม 300 ตู้ไปยังสถ�นที่ที่เหม�ะสมและติดตั้งตู้เอทีเอ็ม
ใหม่ 130 ตู้ในพื้นที่ที่มีคว�มต้องก�รใช้ง�นสูง สำ�หรับช่องท�งอิเล็คโทรนิคส์ 
ธน�ค�รได้จัดทำ�และว�งร�กฐ�นเทคโนโลยีสมบูรณ์แล้ว พร้อมสำ�หรับ 
ก�รเปิดตัวของช่องท�งดิจิตอลแบบบูรณ�ก�ร ผ่�นธน�ค�รท�งโทรศัพท์มือถือ 
(Mobile banking) และท�งอินเตอร์เน็ต (Internet Banking) เพื่อรองรับ 
ก�รขย�ยตัวอย่�งรวดเร็วของผู้ใช้โทรศัพท์สม�ร์ทโฟนและอินเตอร์เน็ต

ณ สิ้นปี 2556 จำ�นวนบัญชีลูกค้�ที่มีก�รใช้บริก�รกับท�งธน�ค�รอย่�ง
สม่ำ�เสมอเพิ่มขึ้นเป็น 2.4 ล้�นร�ย ซึ่งบ่งชี้คว�มพย�ย�มในก�รเติบโตธุรกิจ
ลูกค้�ร�ยย่อย

คว�มสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้�ช่วยให้ธน�ค�รส�ม�รถเข้�ใจและพัฒน�ผลิตภัณฑ์
ที่เหม�ะสม ในเวล�ที่เหม�ะสม สำ�หรับลูกค้�ที่เหม�ะสมได้ รูปแบบธุรกิจ 
‘Propensity to Buy’ ช่วยให้ธน�ค�รส�ม�รถนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ในเวล�ที่เหม�ะสมและตรงกับคว�มต้องก�รของลูกค้� ส่งผลให้ทีเอ็มบีส�ม�รถ
เพิ่มร�ยได้ค่�ธรรมเนียมจ�กธุรกิจร�ยย่อยได้ร้อยละ 22 ด้วยก�รแนะนำ�
ผลิตภัณฑ์ที่เหม�ะสมแก่กลุ่มลูกค้�เป้�หม�ย ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ประกันและ
กองทุนรวมด้วย

ในด้�นสินเชื่อผู้บริโภค ธน�ค�รยังคงเน้นสินเชื่อปลอดหลักประกัน ในปี 2556 
ฐ�นสินเชื่อส่วนบุคคลและเครดิตก�ร์ดของลูกค้�ร�ยย่อยเติบโตขึ้นประม�ณ
ร้อยละ 30 จ�กปี 2555 หรือเป็นจำ�นวนรวมกว่� 26,000 ล้�นบ�ท

แผนงานสำาหรับปี 2556
• ขย�ยฐ�นลูกค้�ที่มีคุณภ�พอย่�งต่อเนื่อง โดยก�รให้บริก�รในก�รทำ�

ธุรกรรมท�งก�รเงินที่เป็นเลิศ
• เพิ่มประสบก�รณ์ที่ดีของลูกค้�โดยมุ่งเน้นก�รให้บริก�รเป็นสำ�คัญ
• เพิ่มก�รใช้จ่�ยเงิน (share of wallet) ของลูกค้�โดยนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ที่

ตรงกับคว�มต้องก�รของลูกค้�ในเวล�ที่เหม�ะสม
• นำ�เสนอช่องท�งดิจิตอลแบบบูรณ�ก�รเพื่อเป็นช่องท�งหลักแก่ลูกค้�
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ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร

ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงเป็นพื้นฐ�นในก�รดำ�เนินธุรกิจของธน�ค�รทห�รไทย  เพื่อให้ธน�ค�รส�ม�รถสร้�งมูลค่�และผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่�งเหม�ะสมและ
ยั่งยืน ธน�ค�รได้ผนวกก�รบริห�รคว�มเสี่ยงเข้�กับก�รดำ�เนินธุรกรรมประจำ�วันและก�รว�งแผนกลยุทธ์ โดยมีเป้�หม�ยเพื่อสร้�งคว�มสมดุลระหว่�งคว�มเสี่ยง
และผลตอบแทน  ผ่�นก�รกำ�กับดูแลคว�มเสี่ยงที่เข้มงวดและก�รสร้�งวัฒนธรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่มุ่งเน้นให้พนักง�นใส่ใจต่อคว�มเสี่ยง  พิจ�รณ�ผลกระทบ
ที่เกิดจ�กคว�มเสี่ยง และใช้กลยุทธ์ในก�รปรับลดคว�มเสี่ยงอย่�งเหม�ะสม

โครงสร้างการกำากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
ธน�ค�รจัดให้มีโครงสร้�งก�รกำ�กับดูแลเที่เสริมสร้�งคว�มแข็งแกร่งในก�รบริห�รคว�มเสี่ยง  ขณะเดียวกันต้องมั่นใจได้ว่�ได้มีก�รกระจ�ยอำ�น�จในก�รรับ
คว�มเสี่ยงจ�กคณะกรรมก�รธน�ค�รไปยังคณะกรรมก�รชุดย่อยและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องอย่�งเหม�ะสม รวมทั้งต้องมีก�รบริห�รจัดก�รประเด็นคว�มเสี่ยง 
ด้�นต่�งๆ รวมถึงกฎเกณฑ์ของท�งก�รและสภ�พแวดล้อมในก�รดำ�เนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่�งมีประสิทธิภ�พและทันก�ร 

โครงสร้างการกำากับดูแลความเสี่ยงของธนาคาร

ปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการสินเชื่อ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กลยุทธ์องค์กรคณะพิจารณาสินเชื่อ คณะนโยบายบริหารความเสี่ยงบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

พัฒนาสินทรัพย์

บริหารความเสี่ยงด้านตลาด

บริหารความเสี่ยงสินเชื่อ 
เชิงกลยุทธ์

บริหารความเสี่ยง 
ด้านปฏิบัติการองค์กร

กฎหมาย

กำากับการปฏิบัติงาน*

พิจารณาสินเชื่อ 
ธุรกิจ

สินเชื่อผู้บริโภคและ 
ธุรกิจขนาดย่อม

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจคณะปรับปรุงคุณภาพ 
สินเชื่อ 1

Portfolio Monitoring  
Committeeคณะปรับปรุงคุณภาพ 

สินเชื่อ 2

คณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

คณะกรรมการบริหาร 
สินทรัพย์และหนี้สิน

* ร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบด้วย
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คณะกรรมก�รธน�ค�รรับผิดชอบในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงในภ�พรวมของ
ธน�ค�ร และได้กระจ�ยอำ�น�จในก�รทบทวนและกำ�กับดูแลก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
ในภ�พรวมของธน�ค�ร  รวมถึงให้อำ�น�จในก�รอนุมัติกลยุทธ์ก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยง นโยบ�ย ม�ตรฐ�นในก�รดำ�เนินง�น ตลอดจนระดับคว�มเสี่ยงที่
ยอมรับได้และเพด�นคว�มเสี่ยงต่�งๆ ให้กับคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 

ธน�ค�รจัดให้มีคณะกรรมก�รชุดย่อย ในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นต่�งๆ ได้แก่

• คณะนโยบ�ยบริห�รคว�มเสี่ยง: ซึ่งสนับสนุนคณะกรรมก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยงในก�รกำ�กับดูแลในเรื่องเกี่ยวกับนโยบ�ย กรอบก�รดำ�เนินง�น 
ม�ตรฐ�นก�รดำ�เนินง�น เป้�หม�ยและขอบเขตของระดับคว�มเสี่ยงที่
ยอมรับได้  รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�น
สินเชื่อ

• The Portfolio Monitoring Committee: เป็นที่ประชุมระหว่�งส�ยง�น
ธรุกิจและส�ยง�นบริห�รคว�มเสี่ยง เพื่อติดต�มดูแล ปรึกษ�ห�รือและให้
คว�มคิดเห็นต่อ portfolio ด้�นสินเชื่อ เพื่อให้มั่นใจว่�ได้มีก�รดำ�เนินก�ร
ในเชิงรุกในก�รบริห�ร portfolio ด้�นสินเชื่ออย่�งเหม�ะสมและสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ท�งธุรกิจของธน�ค�ร

• คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นปฎิบัติก�ร: มีหน้�ที่สนับสนุน 
คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับก�รบริห�ร 
คว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�ร

• คณะกรรมก�รบริห�รสินทรัพย์และหนี้สิน: สนับสนุนคณะกรรมก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวกับก�รบริห�รสินทรัพย์และและหนี้สินและ 
ก�รบริห�รเงิน

ทั้งนี้ ส�ยง�นธุรกิจจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในก�รประเมินและบริห�รคว�มเสี่ยง
ของตนเองภ�ยใต้กรอบก�รดำ�เนินง�นที่กำ�หนด

ส�ยง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รคว�มเสี่ยง (ยกเว้น ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
ด้�นกลยุทธ์ ซึ่งจะร�ยง�นตรงต่อประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร) อยู่ภ�ยใต้ก�รดูแล
ของประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รด้�นบริห�รคว�มเสี่ยง (ซึ่งเป็นสม�ชิกของ 
คณะเจ้�หน้�ที่บริห�รและร�ยง�นตรงต่อประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร) มีหน้�ที่
กำ�กับดูแล ส่งเสริมให้มีก�รพัฒน�และนำ�ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นต่�งๆ  
ม�ใช้อย่�งสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร  

กระบวนการบริหารความเสี่ยง
ธน�ค�รบริห�รคว�มเสี่ยงผ่�นท�งกระบวนก�รสำ�คัญ 4 ด้�นได้แก่
1. ก�รระบุคว�มเสี่ยง: ธน�ค�รจำ�แนกคว�มเสี่ยงที่เกิดขึ้นจ�กก�รดำ�เนิน

ธุรกรรมประจำ�วันออกเป็น 5 ด้�น คือ คว�มเสี่ยงด้�นกลยุทธ์ คว�มเสี่ยง
ด้�นสินเชื่อ คว�มเสี่ยงด้�นตล�ด (ซึ่งรวมถึงคว�มเสี่ยงด้�นอัตร� 
แลกเปลี่ยน และคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�ดอกเบี้ย) คว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่อง  
และคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�ร

2. ก�รวัดคว�มเสี่ยง: ธน�ค�รใช้วิธีก�รและเครื่องมือที่แตกต่�งกันในก�รวัด
คว�มเสี่ยงแต่ละประเภท โดยใช้วิธีก�รวัดคว�มเสี่ยงทั้งในเชิงปริม�ณและ
เชิงคุณภ�พ นอกจ�กนี้ ธน�ค�รได้จัดให้มีก�รทดสอบภ�วะวิกฤต เพื่อวัด
คุณภ�พของ portfolio และ คว�มส�ม�รถของธน�ค�รในก�รยืนหยัด 
ในภ�วะวิกฤติ

3. ก�รติดต�มและควบคุมคว�มเสี่ยง: ธน�ค�รควบคุมคว�มเสี่ยงโดยก�ร
กำ�หนด ตัวชี้วัดคว�มเสี่ยง (key risk indicators) และขอบเขตคว�มเสี่ยง 
(risk boundaries) รวมถึงเพด�นคว�มเสี่ยง (risk limits)  ทั้งในระดับ
ธน�ค�รโดยรวม ระดับลูกค้� ระดับผลิตภัณฑ์ และระดับอื่นๆ ต�ม 
คว�มเหม�ะสม นอกจ�กนี้ ธน�ค�รยังจัดให้มีระบบก�รเตือนภัยแต่เนิ่น 

(Early Warning System) สำ�หรับคว�มเสี่ยงด้�นสินเชื่อ เพื่อเป็นหนึ่งใน
เครื่องมือที่ช่วยตรวจห�ลูกค้�ที่มีแนวโน้มว่�อ�จมีผลประกอบก�รหรือ
คุณภ�พที่เสื่อมถอย 

4. ก�รร�ยง�นคว�มเสี่ยง: สถ�นะของคว�มเสี่ยงด้�นต่�งๆ ตลอดจนก�ร
ดำ�เนินก�รต่�งๆ ทั้งที่ได้ดำ�เนินก�รไปแล้วและกำ�ลังจะดำ�เนินก�รจะถูก
ร�ยง�นไปยังผู้เกี่ยวข้อง คณะกรรมก�รต่�งๆ และผู้บริห�รระดับสูง 
อย่�งสม่ำ�เสมอ ร�ยง�นเกี่ยวกับคว�มเสี่ยงดังกล่�ว มีทั้งในระดับผลิตภัณฑ์ 
ระดับหน่วยง�น และระดับธน�ค�รโดยรวม

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
ธน�ค�รตระหนักดีถึงคว�มเสี่ยงด้�นกลยุทธ์ที่อ�จเกิดขึ้น ซึ่งเป็นคว�มเสี่ยง 
ที่เกิดจ�กก�รกำ�หนดแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ ก�รนำ�กลยุทธ์ไปปฏิบัติและ
ก�รควบคุมเชิงกลยุทธ์ที่อ�จจะไม่เหม�ะสมและ/หรือไม่สอดคล้องกับ 
สภ�พแวดล้อมภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร

ธน�ค�รได้กำ�หนดวิสัยทัศน์ที่จะก้�วเป็น “ธน�ค�รไทยชั้นนำ� ม�ตรฐ�น 
ระดับโลก” โดยจัด “โครงสร้�งองค์กรที่ยึดลูกค้�เป็นศูนย์กล�ง” พร้อมกับ 
ก�รดำ�เนินกลยุทธ์ก�รใช้เงินฝ�กเป็นตัวนำ� (Deposit-Led Strategy)  
และก�รมุ่งเป็นธน�ค�รเพื่อธุรกรรมท�งก�รเงินที่เป็นเลิศ (Transactional 
Banking Excellence) เพื่อสร้�งฐ�นที่มั่นคงสำ�หรับก�รเติบโตอย่�งยั่งยืน 
ธน�ค�รได้จัดทำ�แผนกลยุทธ์ 5 ปี ซึ่งกำ�หนดทิศท�งก�รดำ�เนินธุรกิจที่ชัดเจน
เพื่อมุ่งสู่ก�รเป็นผู้นำ�ตล�ดด้�นเงินฝ�ก ธน�ค�รจะมีก�รปรับเปลี่ยนแผน
กลยุทธ์นี้ให้ทันสมัยต�มสิ่งแวดล้อมและตล�ดในร�ยปี

ผลประกอบก�รที่ดีขึ้นอย่�งต่อเนื่องเป็นผลม�จ�กก�รตกผลึกกลยุทธ์ที่มี
คว�มชัดเจนม�กขึ้น เพื่อที่จะบริห�รคว�มเสี่ยงได้อย่�งเหม�ะสมยิ่งขึ้น ธน�ค�ร
ได้ปรับปรุงกระบวนก�รติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นและควบคุมเชิงกลยุทธ ์
นอกจ�กนี้ ยังได้จัดให้มีก�รประชุมระหว่�งผู้บริห�รและหน่วยง�นท�งธุรกิจต่�งๆ 
เพื่อติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นอย่�งสม่ำ�เสมอ พร้อมกับก�รเสนอแนวท�งแก้ไข
ห�กไม่ส�ม�รถดำ�เนินง�นได้บรรลุต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้ และได้เริ่มพัฒน�
ระบบเตือนคว�มเสี่ยงด้�นกลยุทธ์ (Strategic risk dashboard) เพื่อร�ยง�น
ให้ผู้บริห�รทร�บและตระหนักถึงสถ�นะคว�มเสี่ยงด้�นกลยุทธ์ ตลอดจน 
ก�รจัดทำ�ก�รประเมินผลตนเอง (Control Self Assessment) ในคว�มเสี่ยง
ด้�นกลยุทธ์เป็นร�ยปี

โดยรวมแล้วธน�ค�รมีคว�มมุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยงด้�นกลยุทธ์ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนก�รจัดทำ�แผนกลยุทธ์ ก�รจัด
องค์กรและอัตร�กำ�ลังก�รดำ�เนินโครงก�รต่�งๆ ตลอดจนกระบวนก�รติดต�ม
และควบคุมก�รปฏิบัติง�นให้เป็นไปต�มกลยุทธ์หลักของธน�ค�ร และมีก�ร
ทบทวนปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์อย่�งสม่ำ�เสมอ

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
คว�มเสี่ยงด้�นเครดิต คือคว�มเสี่ยงที่อ�จก่อให้เกิดคว�มสูญเสียต่อธน�ค�ร 
อันเป็นผลม�จ�กผู้กู้และ/หรือคู่สัญญ�ไม่ส�ม�รถปฏิบัติต�มพันธะท�งก�รเงิน
หรือเงื่อนไขสัญญ�ที่ตกลงไว้ คว�มเสี่ยงด้�นเครดิตส่วนใหญ่เกิดจ�กธุรกรรม
ก�รให้สินเชื่อและร�ยก�รภ�ระผูกพันนอกงบดุล เช่น ก�รค้ำ�ประกันก�รกู้ยืมเงิน 
และตร�ส�รอนุพันธ์ เป็นต้น 

ธน�ค�รมีเป้�หม�ยในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นเครดิตเพื่อสร้�งผลตอบแทน
ให้เหม�ะสมกับคว�มเสี่ยงโดยก�รควบคุมคว�มเสี่ยงด้�นเครดิตให้อยู่ในระดับ
ที่ธน�ค�รยอมรับได้ และสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันเชิงธุรกิจอย่�งยั่งยืน
โดยให้ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของก�รดำ�เนินธุรกิจและก�รว�งแผน
กลยุทธ์ขององค์กร ธน�ค�รให้คว�มสำ�คัญและมุ่งมั่นในก�รพัฒน�ปรับปรุง
ประสิทธิภ�พในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นเครดิตอย่�งต่อเนื่อง โดยมีก�ร
พัฒน�บุคล�กร ก�รกำ�กับดูแลด้�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยง กระบวนก�ร  
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เครื่องมือและระบบวัดระดับคว�มเสี่ยง  รวมถึงก�รพัฒน�แนวท�งบริห�ร
คว�มเสี่ยงในรูปของทุนเชิงเศรษฐศ�สตร์ (Economic capital) ก�รปรับปรุง
กระบวนก�รพิจ�รณ�สินเชื่อ (Credit Assessment & Origination) และ
เครื่องมือในก�รวัดระดับคว�มเสี่ยง เช่น Risk rating model, Application 
Scorecard และ Behavior Scorecard  จัดทำ�และปรับปรุงนโยบ�ย กระบวนก�ร 
รวมถึงแนวท�งในก�รวัดและบริห�รคว�มเส่ียงด้�นเครดิต นอกจ�กน้ี ธน�ค�รยังคง 
มุ่งมั่นในก�รสร้�งวัฒนธรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นสินเชื่อที่แข็งแกร่ง
ภ�ยในธน�ค�ร ผ่�นก�รรู้จักและเข้�ใจลูกค้�ของธน�ค�รอย่�งรอบด้�น 
พนักง�นของธน�ค�รผ่�นก�รอบรมอย่�งเข้มข้น  เป็นไปต�มหลักก�รป้องกัน 
3 ลำ�ดับในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นสินเชื่อ ( 3 lines of defense credit 
risk management framework) ซึ่งช่วยในก�รลดคว�มเสี่ยงด้�นสินเชื่อของ
ธน�ค�ร ดังนี้

• ผู้บริห�รในส�ยง�นธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบหลักในก�รควบคุมคว�มเสี่ยง
ด้�นสินเชื่อที่เกิดขึ้นภ�ยในส�ยง�น ( 1st line of defense)

• ส�ยง�นบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นสินเชื่อ ( 2nd line of defense) ร่วมมือและ
สนับสนุนกิจกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของ  the 1st line of defense  
ทั้งนี้ หน่วยง�นบริห�รคว�มเสี่ยงมีคว�มเป็นอิสระจ�กผู้บริห�รและ
พนักง�นที่ให้สินเชื่อ

• ส�ยง�นตรวจสอบ เป็น  the 3rd line of defense  มีหน้�ที่ให้คว�มเห็น
อย่�งเป็นอิสระต่อก�รออกแบบและประสิทธิภ�พของระบบก�รควบคุม
ภ�ยใน ในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นเครดิต 

ปัจจัยเสี่ยงด้านสินเชื่อ
•  คุณภาพสินเชื่อ  
 ธน�ค�รยังคงให้คว�มสำ�คัญต่อก�รปรับปรุงคุณภ�พสินทรัพย์อย่�ง 

ต่อเนื่อง หนี้ด้อยคุณภ�พ (NPL) เกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้ได้
ต�มข้อตกลง ซึ่งอ�จส่งผลต่อดอกเบี้ยรับของธน�ค�รในบ�งกรณีเมื่อ 
ไม่ส�ม�รถชำ�ระเงินต้นไม่ว่�ทั้งหมดหรือบ�งส่วน อ�จส่งผลกระทบต่อ 
คว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไรและคว�มเพียงพอของเงินกองทุนของธน�ค�ร

 ธน�ค�รบริห�รคุณภ�พของพอร์ตสินเชื่อโดยติดต�มและทบทวนสถ�นะ
ของลูกหนี้และหรือคู่สัญญ�อย่�งสม่ำ�เสมอ ทั้งในระดับร�ยลูกค้�และระดับ 
portfolio ในส่วนของหลักก�รป้องกัน 3 ลำ�ดับในก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
ด้�นสินเชื่อ ( 3 lines of defense credit risk management ) เจ้�หน้�ที่
บริห�รคว�มสัมพันธ์ลูกค้� ( Relationship Managers) ติดต�มดูแล
ลูกค้�ธุรกิจร�ยใหญ่เป็นร�ยลูกค้�และฝ่�ยข้อมูลบริห�รคว�มเสี่ยงและ
ระบบก�รตัดสินใจด้�นสินเชื่อ สนับสนุนข้อมูลในระดับ portfolio ในส่วน
ของสินเชื่อร�ยย่อย ธน�ค�รมีก�รติดต�มดูแลลูกค้�ในรูปแบบ Portfolio 
Management ธน�ค�รให้คว�มสำ�คัญต่อหนี้ที่มีปัญห� โดยกำ�หนดให้มี
ก�รทบทวนและร�ยง�นสถ�นะของลูกหนี้ด้อยคุณภ�พบ่อยครั้งยิ่งขึ้น  
จัดให้มีระบบ Early Warning system เพื่อติดต�มลูกหนี้ซึ่งยังเป็นหนี ้
ที่มีคุณภ�พดีแต่อ�จได้รับผลกระทบในท�งลบจ�กปัจจัยต่�งๆ ซึ่งอ�จ 
ส่งผลต่อคุณภ�พหนี้ ธน�ค�รมีทีมง�นปรับปรุงโครงสร้�งหนี้และ 
คณะกรรมก�รแก้ไขหนี้ด้อยคุณภ�พซึ่งจะให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับเงื่อนไข
ในก�รปรับโครงสร้�งหนี้ ธน�ค�รตั้งสำ�รองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่�ง
เพียงพอสำ�หรับคว�มเสียห�ยที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้นต�มเกณฑ์ที่กำ�หนดโดย
ธน�ค�รแห่งประเทศไทย นอกจ�กนี้ ยังได้ตั้งสำ�รองส่วนเกินเพื่อรองรับ
ส่วนสูญเสียที่อ�จเกิดขึ้นในอน�คตกับหนี้คุณภ�พดี ( loss incurred but 
not yet recognized) โดยคำ�นวณจ�กคว�มน่�จะเป็นที่ลูกหนี้ที่จะผิดนัด
ชำ�ระหนี้ (probability of default) ของลูกหนี้ในแต่ละระดับคว�มเสี่ยง  
ยอดหนี้เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำ�ระหนี้ (exposure at default) ต�มประเภทของ
สินเชื่อ และคว�มเสียห�ยเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำ�ระหนี้ (loss given default) 
ต�มประเภทหลักประกัน

• การเสื่อมค่าของมูลค่าหลักประกัน
 เนื่องจ�กหลักประกันของสินเชื่อส่วนใหญ่ของธน�ค�รเป็นอสังห�ริมทรัพย์

และทรัพย์สินอื่น ซึ่งมูลค่�ของหลักประกันดังกล่�วอ�จได้รับผลกระทบ 
จ�กสภ�วะเศรษฐกิจของประเทศ ตัวอย่�งเช่น ก�รตกต่ำ�ของภ�ค
อสังห�ริมทรัพย์อ�จส่งผลให้ยอดหนี้เงินต้นส่วนที่ค้ำ�ประกันโดย
อสังห�ริมทรัพย์นั้นมีมูลค่�เกินกว่�อัตร�ส่วนสินเชื่อต่อหลักประกันที่
อนุมัติไว้เดิม อีกทั้งก�รลดลงของมูลค่�หลักประกันอ�จมีผลทำ�ให้ธน�ค�ร
ต้องตั้งสำ�รองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น ธน�ค�รบริห�รก�รเสื่อมค่� 
ของมูลค่�หลักประกันโดยจัดทำ�นโยบ�ยและวิธีปฏิบัติเพื่อกำ�หนด 
แนวท�งและม�ตรฐ�นในก�รประเมินร�ค�หลักประกันต�มหลักเกณฑ์ของ 
ธน�ค�รแห่งประเทศไทยอย่�งเคร่งครัด โดยคว�มถี่ในก�รประเมินร�ค�
หลักประกันขึ้นกับระดับคว�มเสี่ยงของสินเชื่อ

• การกระจุกตัวของสินเชื่อ
 คว�มเสี่ยงจ�กก�รกระจุกตัวของสินเชื่อเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญอย่�งหนึ่ง

ในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นสินเชื่อ ธน�ค�รบริห�รและติดต�มดูแล 
ก�รกระจุกตัวของสินเชื่อในแต่ละภ�คธุรกิจ  ประเทศคู่สัญญ� และลูกหนี้
ร�ยใหญ่ โดยธน�ค�รได้กำ�หนดเพด�นคว�มเสี่ยงที่ธน�ค�รยอมรับได ้
ทั้งในร�ยภ�คธุรกิจ ในแต่ละประเทศคู่สัญญ� และร�ยกลุ่มลูกค้� เพื่อบริห�ร 
คว�มเสี่ยงด้�นสินเชื่อที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอน�คตให้ม ี
ก�รกระจ�ยตัวอย่�งเหม�ะสม นอกจ�กนี้ ธน�ค�รยังมีก�รกำ�หนดเพด�น
คว�มเสี่ยงด้�นสินเชื่อสำ�หรับลูกหนี้ร�ยใหญ่รวมผู้เกี่ยวข้องต�มระดับ
คว�มเสี่ยงไว้ด้วย ทั้งนี้ ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงจ�กก�รกระจุกตัวของ 
สินเชื่อยังคงเป็นปัจจัยหลักในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นสินเชื่อของธน�ค�ร

ความเสี่ยงด้านตลาด 
คว�มเสี่ยงด้�นตล�ด หม�ยถึง คว�มเสียห�ยที่อ�จเกิดขึ้นเนื่องจ�กก�ร
เปลี่ยนแปลงในร�ค�ของปัจจัยเสี่ยงด้�นตล�ด ซึ่งปัจจัยหลักประกอบด้วย 
คว�มเสี่ยงด้�นอัตร�ดอกเบี้ย คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน คว�มเสี่ยงจ�ก
ร�ค�ตร�ส�รทุน และร�ค�สินค้�โภคภัณฑ์

ในก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ธน�ค�รได้จัดให้มีนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
ด้�นตล�ดในด้�นต่�งๆ เพื่อใช้เป็นม�ตรฐ�นและแนวท�งสำ�หรับก�รบริห�ร 
คว�มเสี่ยงด้�นตล�ด หน่วยง�นธุรกิจมีหน้�ที่รับผิดชอบในก�รบริห�ร 
คว�มเสี่ยงด้�นตล�ดภ�ยใต้ม�ตรฐ�นที่ได้กำ�หนดในนโยบ�ยดังกล่�ว  
ในขณะที่บริห�รคว�มเสี่ยงด้�นตล�ดเป็นหน่วยง�นอิสระทำ�หน้�ที่ดูแล 
คว�มเสี่ยงด้�นตล�ดโดยรวมของธน�ค�ร

ธน�ค�รควบคุมคว�มเสี่ยงด้�นตล�ด โดยตั้งเพด�นคว�มเสี่ยงภ�ยใต้กรอบ
คว�มเสี่ยงและคว�มเสียห�ยสูงสุดที่ได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รธน�ค�ร 
โดยสรุปคว�มเสี่ยงด้�นตล�ดที่สำ�คัญมีดังนี้

• ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
คว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk) หม�ยถึง  
คว�มเสียห�ยที่อ�จเกิดขึ้นต่อร�ยได้และ/หรือมูลค่�ส่วนของผู้ถือหุ้นของ
ธน�ค�รจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ  
ซึ่งอ�จเกิดจ�กฐ�นะทั้งในงบดุลและนอกงบดุลที่อยู่ในบัญชีเพื่อก�รค้�และ/หรือ
บัญชีเพื่อก�รธน�ค�ร ทั้งนี้ คว�มเสียห�ยดังกล่�วอ�จมีส�เหตุจ�กมูลค่�ที ่
ลดลงเนื่องจ�กก�รแปลงมูลค่�เงินตร�ต่�งประเทศของฐ�นะที่ถืออยู่ รวมทั้ง
ก�รข�ดทุนจ�กธุรกรรมก�รค้�เงินตร�ต่�งประเทศหรือก�รแปลงมูลค่� 
จ�กเงินสกุลหนึ่งเป็นเงินอีกสกุลหนึ่ง

ธุรกิจตล�ดเงินเป็นผู้รับผิดชอบในก�รบริห�รฐ�นะเงินตร�ต่�งประเทศในบัญชี
เพื่อก�รค้�ของธน�ค�ร  บริห�รคว�มเสี่ยงด้�นตล�ดเป็นผู้กำ�หนดกรอบง�น
สำ�หรับม�ตรก�รในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นตล�ด ซึ่งกำ�หนดขึ้นเพื่อควบคุม

55 ปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญและการบริหารความเสี่ยง



ระดับคว�มเสี่ยงอันเกิดจ�กผลกระทบด้�นลบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของภ�วะ
ตล�ดมิให้เกินกว่�ที่ควรจะเป็น ซึ่งอ�จส่งผลต่อมูลค่�หรือผลตอบแทนของ
บัญชีเพื่อก�รค้�ที่เกี่ยวกับสกุลเงินต่�งประเทศของธน�ค�ร โดยมีก�รกำ�หนด
เพด�นคว�มเสี่ยงในเรื่องดังต่อไปนี้
1.  Delta หม�ยถึง อัตร�ก�รเปลี่ยนแปลงของมูลค่�ของสัญญ�ใช้สิทธิ 

(Option) ต่อก�รเปลี่ยนแปลงของร�ค�ของสินทรัพย์อ้�งอิง 
2.  Gamma หม�ยถึง อัตร�ก�รเปลี่ยนแปลงของ Delta ต่อก�รเปลี่ยนแปลง

ของร�ค�ของสินทรัพย์อ้�งอิง
3.  Vega หม�ยถึง อัตร�ก�รเปลี่ยนแปลงของมูลค่�ของสัญญ�ใช้สิทธิ 

(Option) ต่อก�รเปลี่ยนแปลงของค่�คว�มผันผวนของสินทรัพย์อ้�งอิง
4.  คว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยนสกุลเงินต่�งประเทศ (Foreign 

Exchange) หม�ยถึง มูลค่�ขั้นต้น (มูลค่�รวมของฐ�นะซื้อและข�ยของ
แต่ละสกุล) และมูลค่�สุทธิ (ส่วนต่�งสุทธิของฐ�นะซื้อและข�ย) สำ�หรับ 
ฐ�นะอัตร�แลกเปลี่ยนที่ถือครองในแต่ละสกุล

ธุรกิจตล�ดเงินเป็นผู้รับผิดชอบในก�รทำ�ธุรกรรมด้�นก�รค้�และบริห�ร 
จัดก�รพอร์ตโฟลิโอภ�ยใต้เพด�นคว�มเสี่ยงที่กำ�หนดนี้ เพื่อให้เกิดผล
ตอบแทนที่เหม�ะสมที่สุดจ�กก�รลงทุน โดยบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นตล�ดม ี
หน้�ที่ในก�รติดต�มดูแลคว�มเสี่ยงให้อยู่ภ�ยใต้เพด�นคว�มเสี่ยงที่กำ�หนดไว้   

• ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ก�รเปลี่ยนแปลงของอัตร�ดอกเบี้ยมีผลกระทบโดยตรงต่อร�ยได้และมูลค่�ท�ง
เศรษฐกิจของธน�ค�ร ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�ดอกเบี้ยได ้
ดำ�เนินก�รต�มกรอบนโยบ�ยที่ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รธน�ค�ร 
ซึ่งธน�ค�รมีก�รกำ�หนดและควบคุมขอบเขตของคว�มเสี่ยงอัตร�ดอกเบี้ย 
ในด้�นต่�งๆ เช่น ขอบเขตคว�มเสี่ยงของร�ยได้ และขอบเขตคว�มเสี่ยงของ
มูลค่�ท�งเศรษฐกิจ โดยคณะกรรมก�รบริห�รสินทรัพย์และหนี้สินได้รับมอบ
อำ�น�จจ�กคณะกรรมก�รธน�ค�รให้เป็นผู้ควบคุมดูแลก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
ด้�นอัตร�ดอกเบี้ยให้อยู่ภ�ยในโครงสร้�งและขอบเขตเพด�นคว�มเสี่ยงที่กำ�หนด

ธน�ค�รมีแนวท�งในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�ดอกเบี้ย เพื่อรองรับ
ผลกระทบจ�กคว�มผันผวนของอัตร�ดอกเบี้ย เช่น ก�รปรับสมดุลระหว่�ง
สินทรัพย์และหนี้สิน หรือก�รกำ�หนดระดับคว�มแตกต่�ง (Mismatch) ของ 
ระยะเวล�ก�รปรับอัตร�ดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินที่เหม�ะสม โดย
พิจ�รณ�ปัจจัยต่�ง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภ�ยในและภ�ยนอกของธน�ค�ร รวมทั้ง
ก�รค�ดก�รณ์แนวโน้มอัตร�ดอกเบี้ยจ�กศูนย์วิเคร�ะห์เศรษฐกิจของธน�ค�ร

ในปี 2556 ธน�ค�รและบริษัทย่อยมีร�ยได้ดอกเบี้ยสุทธิ จำ�นวน 20,822 
ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 3,757 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จ�กปี 2555  
โดยร�ยได้ดอกเบี้ยสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 71 ของร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�น 
ของธน�ค�ร เพิ่มขึ้นจ�กปี 2555 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 69  ทั้งนี้ เงินให้สินเชื่อแก ่
ลูกหนี้สุทธิจ�กร�ยได้รอตัดบัญชีส่วนใหญ่ของธน�ค�รและบริษัทย่อย ณ วันที่ 
31  ธันว�คม 2556  มีอัตร�ดอกเบี้ยปรับขึ้นลงอ้�งอิงต�มอัตร�ตล�ดคิดเป็น 
ร้อยละ 62 ของเงินให้สินเชื่อ ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555   
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 65

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
คว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่อง คือ คว�มเสี่ยงที่ธน�ค�รไม่ส�ม�รถปฏิบัติต�ม
ภ�ระผูกพันได้เมื่อครบกำ�หนด เนื่องจ�กธน�ค�รไม่ส�ม�รถเปลี่ยนสินทรัพย์
เป็นเงินสดได้ทันหรือไม่ส�ม�รถจัดห�เงินทุนได้เพียงพอสำ�หรับก�รดำ�เนินง�น 
จนทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ยแก่ธน�ค�ร ทั้งนี้ คณะกรรมก�รบริห�รสินทรัพย์
และหนี้สิน (Asset & Liability Management Committee-ALCO) มีหน้�ที่
กำ�กับดูแลก�รบริห�รสภ�พคล่อง เพื่อให้ธน�ค�รมีสภ�พคล่องเพียงพอในก�ร
ดำ�เนินธุรกิจทั้งในภ�วะปกติและในภ�วะวิกฤติที่อ�จเกิดขึ้นได้ และส�ม�รถดำ�รง
ระดับสภ�พคล่องสูงกว่�ขั้นต่ำ�ต�มเกณฑ์ที่ธน�ค�รแห่งประเทศไทยกำ�หนด  

ซึ่งต้องอยู่ภ�ยในกรอบคว�มเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยงและได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รธน�ค�ร ธน�ค�ร 
กำ�หนดให้มีก�รทบทวนนโยบ�ย แผนและกลยุทธ์ในก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
ด้�นสภ�พคล่องทั้งในภ�วะปกติและภ�วะวิกฤติเป็นประจำ� หรืออ�จม ี
ก�รทบทวนเป็นกรณีพิเศษห�กมีก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งมีนัยสำ�คัญอันอ�จ 
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อก�รบริห�รสภ�พคล่องต�มนโยบ�ยหรือแผนง�น 
ดังกล่�ว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบ�ยหลักของธน�ค�ร โครงสร้�งขององค์กร 
กฎเกณฑ์ของท�งก�รและสภ�วะตล�ดที่อ�จเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ธน�ค�รและ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจท�งก�รเงินของธน�ค�ร แต่ละบริษัทจะบริห�รคว�มเสี่ยง
ด้�นสภ�พคล่องแยกจ�กกัน

บริห�รเงิน (Balance Sheet Management) เป็นผู้รับผิดชอบในก�รบริห�ร
สภ�พคล่องในระดับภ�พรวม โดยมีธุรกิจตล�ดเงิน (Capital Markets) เป็น
ผู้รับผิดชอบในก�รบริห�รสภ�พคล่องร�ยวัน นอกจ�กนี้ บริห�รเงินยังทำ�
หน้�ที่วัดคว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่อง และร�ยง�นก�รบริห�รสภ�พคล่องต่อ
คณะกรรมก�รบริห�รสินทรัพย์และหนี้สิน ส่วนบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นตล�ด 
(Market Risk Management) ทำ�หน้�ที่ ระบุ  ติดต�ม และควบคุมคว�มเสี่ยง
ด้�นสภ�พคล่อง  ธน�ค�รมีนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่องซึ่ง
มีก�รทบทวนอย่�งสม่ำ�เสมอ อย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อจำ�เป็นเพื่อให ้
เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ 

ในก�รบริห�รสภ�พคล่อง ธน�ค�รมีก�รติดต�มดูแลแหล่งเงินทุนและ 
คว�มส�ม�รถในก�รเข้�ถึงตล�ดทุนอย่�งต่อเนื่อง รวมทั้งให้คว�มสำ�คัญ 
ในก�รถือครองสินทรัพย์ที่มีสภ�พคล่องสูง ซึ่งส�ม�รถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว 
หรือส�ม�รถใช้เป็นหลักประกันในก�รระดมเงินทุนได้

เมื่อพิจ�รณ�แหล่งเงินทุนของธน�ค�ร ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 ธน�ค�รมี
เงินฝ�ก ร�ยก�รระหว่�งธน�ค�รและตล�ดเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืม
ระยะย�ว คิดเป็นร้อยละ 83.6, 10.4, 2.7 และ 3.3 ต�มลำ�ดับ โดยส่วนใหญ่
แหล่งเงินทุนที่สำ�คัญของธน�ค�รม�จ�กเงินฝ�ก โดยธน�ค�รมีกลยุทธ์ใน
ก�รจัดห�เงินทุนจ�กเงินฝ�กอย่�งต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้�งฐ�นะท�งก�รเงินให้
แข็งแกร่งและมีผลประกอบก�รที่น่�พอใจอันจะช่วยเสริมสร้�งคว�มมั่นใจให้แก่
ลูกค้�และผู้ฝ�กเงิน ธน�ค�รให้คว�มสำ�คัญในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�น 
สภ�พคล่อง โดยรักษ�ระดับสินทรัพย์สภ�พคล่อง  และติดต�มระดับคว�มเสี่ยง 
เป็นร�ยวัน ร�ยสัปด�ห์ และร�ยเดือน  รวมทั้งกำ�หนดขอบเขตสำ�หรับ  ตัวบ่งชี ้
ระดับคว�มเสี่ยง (Risk Indicators Limit) และก�รดำ�เนินก�รต่�งๆ เพื่อควบคุม 
คว�มเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมกันนี้ได้มีก�รจัดทำ�แผนก�รบริห�ร
สภ�พคล่องในภ�วะวิกฤติ เพื่อเตรียมพร้อมในก�รดำ�เนินก�รห�กมีสัญญ�ณ
บ่งชี้ (Early Warning Indicators) ว่�อ�จเกิดภ�วะวิกฤติด้�นสภ�พคล่อง

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
คว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�ร หม�ยถึงคว�มเสี่ยงที่จะเกิดคว�มเสียห�ยทั้งที่เป็น
ตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน อันเนื่องม�จ�กคว�มไม่เพียงพอหรือคว�มบกพร่อง
ของกระบวนก�รภ�ยใน บุคล�กร ระบบง�นของธน�ค�ร หรือจ�กเหตุก�รณ์
ภ�ยนอกธน�ค�ร รวมถึงคว�มเสี่ยงด้�นกฎหม�ย แต่ไม่รวมคว�มเสี่ยงด้�น
กลยุทธ์ (Strategic Risk) และด้�นชื่อเสียง (Reputational Risk) ซึ่งก�ร
บริห�รคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�รที่มีประสิทธิผลจะช่วยให้กระบวนก�รท�ง
ธุรกิจดำ�เนินไปได้อย่�งร�บรื่นและช่วยลดต้นทุนด้�นปฏิบัติก�ร ธน�ค�รใช้วิธี 
Basic Indicator Approach (BIA) โดยใช้ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นเป็นค่� 
ตัวแทนในก�รคำ�นวณมูลค่�เทียบเท่�สินทรัพย์เสี่ยงด้�นปฏิบัติก�ร

ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�รของธน�ค�รดำ�เนินก�รโดยผ่�น
โครงสร้�งก�รกำ�กับดูแลซึ่งมีคณะกรรมก�รธน�ค�รเป็นผู้รับผิดชอบระดับ
สูงสุดในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของทั้งองค์กร คณะกรรมก�รธน�ค�รได ้
มอบอำ�น�จให้กับคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�ร  
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(Operational Risk Management Committee) ซึ่งมีประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร
เป็นประธ�นคณะกรรมก�ร ทำ�หน้�ที่ในก�รระบุ ประเมิน ติดต�ม และก�รบริห�ร
จัดก�รคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�รของธน�ค�รและบริษัทในเครือ และดำ�เนินก�ร
ให้มั่นใจว่�ก�รจัดก�รกับคว�มเสี่ยงได้รับก�รดำ�เนินก�รโดยผู้ที่มีหน้�ที ่
รับผิดชอบอย่�งเหม�ะสมและครอบคลุมครบถ้วน

ธน�ค�รได้จัดตั้งบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�รองค์กร (Corporate 
Operational Risk Management) ซึ่งร�ยง�นตรงต่อประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร
ด้�นบริห�รคว�มเสี่ยง ทำ�หน้�ที่บริห�รคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�รในภ�พรวม 
ทำ�หน้�ที่ดูแลคว�มเสี่ยงด้�นต่�งๆ เช่น คว�มเสี่ยงในกระบวนก�รปฏิบัติง�น 
คว�มเสี่ยงในก�รควบคุมก�รปฏิบัติง�น คว�มเสี่ยงที่เกิดจ�กก�รกระทำ�ที่ไม่ได้
รับอนุญ�ต คว�มเสี่ยงด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ คว�มเสี่ยงที่เกี่ยวกับ 
ก�รบริห�รคว�มต่อเนื่องท�งธุรกิจและเหตุก�รณ์วิกฤต คว�มเสี่ยงจ�ก 
ก�รทุจริต คว�มเสี่ยงด้�นคว�มปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สิน และ 
คว�มเสี่ยงที่เกี่ยวกับคว�มปลอดภัยในสถ�นที่

หน่วยง�นธุรกิจและหน่วยง�นสนับสนุนเป็นผู้รับผิดชอบหลักในก�รบริห�ร
และควบคุมคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�รของหน่วยง�นตนเอง  ธน�ค�รได้แต่งตั้ง
ตัวแทนเพื่อสนับสนุนก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�ร (Unit Operational 
Risk Manager: UORM) ไว้ในแต่ละส�ยง�นธุรกิจและส�ยง�นสนับสนุน ซึ่ง
เป็นผู้มีหน้�ที่รับผิดชอบง�นบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�รของหน่วยง�นที่
เกี่ยวข้อง โดยบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�รองค์กรเป็นผู้ช่วยสนับสนุนก�ร
ทำ�ง�นของ UORM

หน่วยง�นตรวจสอบทำ�หน้�ที่เป็น “แนวป้องกันชั้นที่ส�ม” ภ�รกิจของส�ยง�น
ตรวจสอบคือก�รตรวจสอบโดยอิสระเพื่อให้มั่นใจว่�ม�ตรก�รควบคุมภ�ยใน
ซึ่งดำ�เนินก�รโดยแนวป้องกันชั้นที่หนึ่งและสอง ได้รับก�รออกแบบอย่�งดีและ
ส�ม�รถควบคุมคว�มเสี่ยงในก�รทำ�ธุรกิจของธน�ค�รอย่�งมีประสิทธิผล ทั้งนี้ 
ในก�รปฏิบัติหน้�ที่ ตรวจสอบจะให้คำ�แนะนำ�ที่เฉพ�ะเจ�ะจงเพื่อปรับปรุงระบบ
บรรษัทภิบ�ล กรอบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รควบคุม

ธน�ค�รได้พัฒน�กรอบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�ร โดยกำ�หนดให้มี
ก�รระบุคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�ร ก�รวัดผล ก�รติดต�ม ก�รร�ยง�น  
ก�รวิเคร�ะห์และควบคุมอย่�งเป็นระบบ กรอบก�รดำ�เนินง�นดังกล่�ว
ครอบคลุมหลักก�รโครงสร้�งก�รดำ�เนินง�น และก�รกำ�กับดูแลก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�รให้เป็นไปในทิศท�งเดียวกัน โดยมีรูปแบบก�ร
กำ�กับดูแลคว�มเสี่ยงด้วยหลักก�รป้องกัน 3 ชั้น (3 lines of defense risk 
governance model) และสอดคล้องกับแนวท�ง COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)

ธน�ค�รได้กำ�หนดระดับคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้สำ�หรับคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�ร 
เพื่อพิจ�รณ�คว�มเสียห�ยที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้น (โอก�สและผลกระทบ) โดย
กำ�หนดระดับดังกล่�วจ�กข้อมูลในอดีตของธน�ค�ร คว�มแข็งแกร่งท�งก�รเงิน 
และสภ�พแวดล้อมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�รโดยรวม ในกรณี
คว�มเสียห�ยที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้นสูงเกินระดับที่ยอมรับได้นั้น ธน�ค�รจะกำ�หนด
แผนก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงเพื่อลดระดับคว�มเสียห�ยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
อย่�งเหม�ะสม

นอกจ�กนี้ ธน�ค�รได้จัดทำ�นโยบ�ย ม�ตรฐ�นขั้นต่ำ�และแนวท�งปฏิบัติต่�งๆ
เพื่อใช้ในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�รซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนก�ร 
และเครื่องมือก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�รที่สำ�คัญ ต�มหลักเกณฑ์ 
Basel New Capital Accord (Basel II) เช่น ก�รประเมินคว�มเสี่ยงและก�ร
ควบคุมด้วยตนเอง (Risk and Control Self Assessment: R&CSA) ดัชนี 
ชี้วัดคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญ (Key Risk Indicators: KRI) และก�รจัดก�รเหตุก�รณ ์
คว�มเสี่ยง (Incident Management)

ก�รประเมินคว�มเสี่ยงและก�รควบคุมด้วยตนเอง เป็นกระบวนก�รที่ใช้ใน
ก�รระบุและประเมินคว�มเสี่ยงและก�รควบคุมที่สำ�คัญรวมถึงก�รพิจ�รณ�
แผนก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง ธน�ค�รยังได้กำ�หนดดัชนีชี้วัดคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญ
ระดับองค์กรและระดับธุรกิจเพื่อเป็นสัญญ�ณเตือนล่วงหน้�ให้กับผู้บริห�รเพื่อ
ดำ�เนินก�รจัดก�รและควบคุมคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�รในเชิงรุก ก�รบริห�ร
เหตุก�รณ์คว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�รเป็นเครื่องมือที่ช่วยในก�รตรวจห� แก้ไข 
และวิเคร�ะห์เหตุก�รณ์คว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�รและเก็บข้อมูลคว�มเสียห�ย 
นอกจ�กนี้ ยังช่วยให้ผู้บริห�รเข้�ใจและตระหนักถึงต้นทุนหรือค่�ใช้จ่�ยที่เกิด
จ�กเหตุก�รณ์คว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�รและจุดอ่อนในก�รควบคุมคว�มเสี่ยง 
รวมถึงภ�พรวมของคว�มเสี่ยงที่มีในธน�ค�ร 
 
นอกเหนือจ�กเครื่องมือก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�รข้�งต้น ธน�ค�ร
ยังได้ออกเครื่องมือสนับสนุนเพื่อให้เกิดกลไกก�รลดคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�ร
ที่สำ�คัญเพิ่มเติม ได้แก่ กระบวนก�รอนุมัติผลิตภัณฑ์และบริก�รใหม่ (Product 
and Service Approval Process: PSAP) ก�รติดต�มคว�มคืบหน้�ของ
แผนก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง (Action Tracking) นโยบ�ยบริห�รคว�มเสี่ยงจ�ก
ก�รใช้บริก�รจ�กผู้ให้บริก�รภ�ยนอก /ก�รให้บริก�รด้�นสนับสนุนแก่บุคคลอื่น 
(Outsourcing / Insourcing Risk Management) และแผนรองรับก�รดำ�เนิน
ธุรกิจอย่�งต่อเนื่องและแผนฉุกเฉินด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ (BCP / DRP)

ธน�ค�รได้กำ�หนดแนวท�งก�รอนุมัติผลิตภัณฑ์และบริก�รที่ออกใหม่และ
ทบทวนผลิตภัณฑ์และบริก�ร (Product and Service Approval Process: 
PSAP) ที่มีอยู่ เพื่อให้มั่นใจว่�ผลิตภัณฑ์และบริก�รที่ธน�ค�รเสนออยู่ภ�ยใต้
หลักก�รของคว�มปลอดภัยและมีคว�มรับผิดชอบโดยกำ�หนดให้มีก�รระบุและ
จัดก�รคว�มเสี่ยงที่อ�จเกิดขึ้นอย่�งเหม�ะสม รวมทั้งมีโครงสร้�งพื้นฐ�นและ
ก�รควบคุมที่จำ�เป็นอย่�งเพียงพอที่จะสนับสนุนธุรกิจใหม่ดังกล่�วให ้
ดำ�เนินก�รภ�ยใต้ระดับคว�มเสี่ยงที่ธน�ค�รยอมรับได้

ธน�ค�รได้นำ�ระบบก�รติดต�มคว�มคืบหน้�ของแผนก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง 
(Action Tracking System) ม�ใช้เพื่อให้เกิดคว�มมั่นใจว่�ก�รติดต�มและ
ก�รบริห�รจัดก�รข้อสังเกตที่ได้จ�กก�รตรวจสอบ (Audit Item) และจ�กวิธี
ก�รอื่นที่ไม่ใช่ก�รตรวจสอบ (Non-audit Item) มีก�รติดต�มและได้รับก�ร
ปรับปรุงแก้ไขจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องอย่�งมีประสิทธิภ�พ

ธน�ค�รได้กำ�หนดให้มีนโยบ�ยบริห�รคว�มเสี่ยงจ�กก�รใช้บริก�รจ�กผู้ให้
บริก�รภ�ยนอก / ก�รให้บริก�รด้�นสนับสนุนแก่บุคคลอื่น (Outsourcing / 
Insourcing Risk Management) เพื่อกำ�หนดหลักก�รและม�ตรฐ�นในก�ร
บริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่�งมีประสิทธิผล

ธน�ค�รได้จัดให้มีนโยบ�ยและม�ตรฐ�นก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งต่อเนื่อง (BCM) 
ซึ่งกำ�หนดแนวท�งให้กับทุกหน่วยง�นในก�รพัฒน�แผนก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�ง
ต่อเนื่อง หน่วยง�นบริห�รคว�มต่อเนื่องท�งธุรกิจภ�ยใต้บริห�รคว�มเสี่ยง
ด้�นปฏิบัติก�รองค์กรทำ�หน้�ที่กำ�กับดูแลก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งต่อเนื่องให้
เป็นไปต�มนโยบ�ยและม�ตรฐ�นดังกล่�ว รวมทั้งประเมินระดับคว�มพร้อมและ
ประส�นง�นก�รพัฒน�แผนเพื่อให้ธน�ค�รมีคว�มพร้อมในด้�นก�รดำ�เนิน
ธุรกิจอย่�งต่อเนื่อง/ก�รกู้คืนระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ (BCP/DRP)

สำ�หรับก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�รของบริษัทในกลุ่มธุรกิจก�รเงิน
ของธน�ค�รนั้น บริษัทลูกได้นำ�กรอบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�ร 
นโยบ�ย และม�ตรฐ�นขั้นต่ำ�ของธน�ค�รไปปรับใช้  มีก�รกำ�หนดโครงสร้�ง
หน่วยง�นและคณะกรรมก�รที่ดูแลรับผิดชอบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�น 
ปฎิบัติก�ร และมีก�รนำ�เครื่องมือในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นปฎิบัติก�ร ได้แก่  
ก�รประเมินคว�มเสี่ยงและก�รควบคุมด้วยตนเอง ก�รจัดเก็บข้อมูลคว�มเสี่ยง 
ดัชนีชี้วัดคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญ และก�รจัดทำ�แผนก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งต่อเนื่อง
ไปใช้
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่ควบคุมธนาคาร  
และการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร
คว�มเสี่ยงของก�รไม่ปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ที่สำ�คัญของธน�ค�รเกิดจ�กก�ร
ปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ของพระร�ชบัญญัติธุรกิจสถ�บันก�รเงิน ประก�ศและ
หนังสือเวียนของธน�ค�รแห่งประเทศไทย กฎหม�ยและกฎเกณฑ์ของธุรกิจ 
หลักทรัพย์ซึ่งกำ�หนดพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ประก�ศ
และหนังสือเวียนที่ออกโดยตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมก�ร
กำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�ม
ก�รฟอกเงินและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง นอกจ�กนี้ มี 1 เกณฑ์ที่ออกโดย 
หน่วยง�นต่�งประเทศซึ่งมีผลกระทบต่อธุรกิจภ�ยใต้อุตส�หกรรม 
ธน�ค�รพ�ณิชย์ ดังร�ยละเอียดที่จะกล่�วต่อไป

ธน�ค�รแห่งประเทศไทยกำ�หนดเกณฑ์เพื่อก�รกำ�กับดูแลธุรกรรมก�รรับซื้อ
ตั๋วเงิน ธุรกรรมสินเชื่อเพื่อก�รค้� (Trade finance) และธุรกรรมแฟ็กเตอริง 
(factoring) เพิ่มเติมจ�กฉบับเดิมปี 2551 ซึ่งกำ�หนดให้ธน�ค�รมีก�รพิจ�รณ�
คว�มเสี่ยงและก�รบันทึกร�ยก�รบัญชีต�มหลัก Risk & Reward ในก�รทำ�
ธุรกรรมดังกล่�วธน�ค�รได้จัดทำ�คู่มือผลิตภัณฑ์และจัดทำ�ระบบให้รองรับและ
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ก�รทำ�ธุรกรรมแฟ็กเตอริง ซึ่งประกอบด้วยก�รวิเคร�ะห์
สินเชื่อ ก�รรู้จักลูกค้� ก�รบันทึกบัญชี ก�รนับลูกหนี้ร�ยใหญ่ ก�รคำ�นวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้�นเครดิต รวมถึงก�รจัดทำ�ร�ยง�นต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจ�กนี้ ธน�ค�รแห่งประเทศไทยยังได้ปรับปรุงเกณฑ์เรื่องก�รเปิดเผยข้อมูล
ก�รดำ�รงเงินกองทุนสำ�หรับธน�ค�รพ�ณิชย์ ได้แก่ ปรับปรุงโครงสร้�งและ 
องค์ประกอบของเงินกองทุนทั้งเชิงคุณภ�พและเชิงปริม�ณ ก�รเปิดเผยข้อมูล
ต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�นขั้นต่ำ�ของข้อมูลที่ให้ ธพ. เปิดเผย จ�กเดิม 3 หมวด เป็น  
4 หมวด โดยเพิ่มหมวด ง : ก�รเปิดเผยข้อมูลเงินกองทุนเพิ่มเติมต�มหลักเกณฑ ์
ของ Basel Committee on Banking Supervision : BCBS  และให้เปิดเผย
ร�ยครึ่งปี ปรับปรุงก�รเปิดเผยข้อมูลก�รดำ�รงเงินกองทุนขั้นต่ำ�สำ�หรับ 
คว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�ร กำ�หนดงวดก�รเปิดเผยข้อมูล ณ สิ้นงวดบัญชี  
6 เดือนแรกของปี 2556 ซึ่งธน�ค�รได้ปรับปรุงก�รเปิดเผยข้อมูลก�รดำ�รงเงิน
กองทุนใหม่บ�งส่วนให้สอดคล้องกับเกณฑ์ โดยเริ่มร�ยง�นในเดือนกันย�ยน 
2556 และใช้ข้อมูล ณ สิ้นงวดบัญชีประจำ�ปี 2556 สำ�หรับข้อมูลที่กำ�หนดให้
ธน�ค�รพ�ณิชย์เปิดเผยเป็นร�ยปี เพื่อเริ่มร�ยง�นในเดือน มี.ค. 2557

ในปี 2556 ธน�ค�รแห่งประเทศไทยได้ออกหลักเกณฑ์สำ�คัญที่ส่งผลกระทบ
ต่อก�รปฏิบัติง�นของธุรกิจลูกค้�ร�ยย่อยของธน�ค�ร ธปท.ได้ปรับปรุง
หลักเกณฑ์ก�รประกอบกิจก�รส�ข�ธน�ค�รพ�ณิชย์เพื่อให้ธน�ค�รแห่ง
ประเทศไทย ส�ม�รถพิจ�รณ�อนุญ�ตขอบเขตก�รให้บริก�รท�งก�รเงินของ
ส�ข�ทั่วไปได้เป็นร�ยกรณี เพื่อส่งเสริมพัฒน�ก�รของรูปแบบก�รให้บริก�ร
ของธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ปรับเปลี่ยนไปต�มคว�มต้องก�รใช้บริก�รท�งก�รเงิน
ของลูกค้�และประช�ชนที่เปลี่ยนแปลงไป ห�กธน�ค�รมีคว�มประสงค์ที่จะจัด
ตั้งส�ข�ทั่วไป โดยให้บริก�รท�งก�รเงินในรูปแบบที่แตกต่�งจ�กขอบเขตก�รให้
บริก�รที่ธน�ค�รแห่งประเทศไทยกำ�หนด จะต้องขออนุญ�ตจ�กธน�ค�รแห่ง
ประเทศไทยเป็นร�ยกรณีก่อนดำ�เนินก�ร

นอกจ�กนี้ ยังได้ออกประก�ศ เรื่อง แนวนโยบ�ย เรื่อง ก�รนำ�เสนอข้อมูลเกี่ยว
กับผลิตภัณฑ์ท�งก�รเงินของธน�ค�รพ�ณิชย์ (banking products) โดยมี
ผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกร�คม 2557 เป็นต้นไป กำ�หนดให้ธน�ค�รดำ�เนินก�ร
เกี่ยวกับก�รให้บริก�ร และก�รข�ยผลิตภัณฑ์ท�งก�รเงินให้แก่ลูกค้� โดยมีข้อ
กำ�หนดในด้�นก�รเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ท�งก�รเงิน ดังนี้ 
1. หลักก�รในก�รเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ท�งก�รเงิน 5 ข้อ ได้แก่  ก�รเปิด

เผยข้อมูลควรทันต่อเวล�และเป็นปัจจุบัน ชัดเจนและตรงประเด็น ถูกต้อง
และเกี่ยวข้องกับก�รตัดสินใจ เน้นข้อมูลที่สำ�คัญ และส�ม�รถนำ�ไปเปรียบ
เทียบได้

2) ก�รเปิดเผยข้อมูลให้กับลูกค้�อย่�งต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงก่อนซื้อผลิตภัณฑ์
หรือก่อนเข้�ทำ�สัญญ� ขณะซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้�ทำ�สัญญ� และระหว่�งที่
สัญญ�ของผลิตภัณฑ์นั้นมีผลบังคับใช้ 

ก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วครอบคลุมผลิตภัณฑ์ท�งก�รเงินของธน�ค�รที่นำ�
ก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วครอบคลุมผลิตภัณฑ์ท�งก�รเงินของธน�ค�รที่นำ�เสนอ
ให้แก่ลูกค้�ร�ยย่อยและลูกค้�ธุรกิจขน�ดกล�ง และขน�ดเล็กแต่ไม่ครอบคลุม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภ�ยใต้ก�รกำ�กับของหน่วยง�นอื่น เช่น ประกันชีวิต  ประกัน
วิน�ศภัย ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ และหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทั้งผลิตภัณฑ์
ด้�นก�รลงทุน และผลิตภัณฑ์ที่เข้�ข่�ยเป็นธุรกรรมอนุพันธ์

ในส่วนของคณะกรรมก�รคุ้มครองข้อมูลเครดิต ได้ประก�ศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ก�รเปิดเผยหรือให้ข้อมูลแก่สม�ชิกหรือผู้ใช้บริก�รและก�รให้คว�มยินยอมของ
เจ้�ของข้อมูลให้ธน�ค�รในฐ�นะสม�ชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งช�ติ จำ�กัด 
ต้องไม่นำ�ข้อมูลเครดิตไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นที่เกินกว่�ขอบเขตของกฎหม�ย 
รวมทั้งต้องไม่ส่งข้อมูลไปต่�งประเทศแก่บริษัทในเครือ บริษัทคู่ค้� หรือบุคคล
อื่นใด

 ในปี 2556 มีก�รเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่ควบคุมธน�ค�รที่สำ�คัญในส่วนของ
เกณฑ์ พ.ร.บ.ป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงินและ พ.ร.บ.ป้องกันและปร�บปร�ม 
ก�รสนับสนุนท�งก�รเงินแก่ก�รก่อก�รร้�ย (Anti-Money Laundering and 
Combating the Financing of Terrorism, AML/CFT) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับม�ตรฐ�นส�กลม�กยิ่งขึ้น โดยมีก�รออกกฎหม�ยที่
เกี่ยวข้อง  ดังนี้
1. พรบ.ป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
2. พรบ.ป้องกันและปร�บปร�มก�รสนับสนุนท�งก�รเงินแก่ก�รก่อก�รร้�ย 

พ.ศ. 2556
3. กฎกระทรวงก�รตรวจสอบเพื่อทร�บข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้� พ.ศ. 2556
4. ประก�ศ สนง.ปปง. เรื่อง บุคคลที่มีสถ�นภ�พท�งก�รเมือง
5. ประก�ศ สนง.ปปง. เรื่อง แนวท�งในก�รกำ�หนดม�ตรก�รบรรเท� 

คว�มเสี่ยงฯ ที่อ�จเกิดขึ้นก่อนนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ บริก�รใหม่ หรือ 
ก�รใช้เทคโนโลยีใหม่

6. ประก�ศ สนง.ปปง. เรื่อง แนวท�งก�รกำ�หนดปัจจัยเพื่อพิจ�รณ� 
คว�มเสี่ยงของลูกค้�เกี่ยวกับอ�ชีพ

7. ประก�ศ สนง.ปปง. เรื่อง แนวท�งก�รกำ�หนดปัจจัยเพื่อพิจ�รณ� 
คว�มเสี่ยงของลูกค้�เกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศ

8. ประก�ศ สนง.ปปง. เรื่อง แนวท�งก�รกำ�หนดปัจจัยหรือลักษณะในก�ร
พิจ�รณ�ลูกค้�ที่มีคว�มเสี่ยงต่ำ�

9. ประก�ศ สนง.ปปง. เรื่อง แนวท�งในก�รระบุตัวตนของลูกค้�และก�รระบ ุ
ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้�

10. ประก�ศ สนง.ปปง. เรื่อง แนวท�งก�รตรวจสอบเพื่อทร�บข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้�สำ�หรับลูกค้�ปัจจุบัน

11. ประก�ศ สนง.ปปง. เรื่อง แนวท�งก�รกำ�หนดก�รโอนเงินท�ง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องส่งข้อมูลพร้อมคำ�สั่งโอนเงิน

12. ประก�ศ สนง.ปปง. เรื่อง แนวท�งในก�รกำ�หนดนโยบ�ยและระเบียบวิธีก�ร
สำ�หรับก�รประเมินและบริห�รคว�มเสี่ยงฯ

โดย พรบ.ป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 นั้น  
มีส�ระสำ�คัญคือ ได้มีก�รกำ�หนดคว�มผิดมูลฐ�นเพิ่มเติมอีก 12 คว�มผิด 
(รวมเป็น 24 คว�มผิด) และกำ�หนดกรอบคว�มผิดมูลฐ�นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
พรบ. ป้องกันและปร�บปร�มก�รสนับสนุนท�งก�รเงินแก่ก�รก่อก�รร้�ย พ.ศ. 
2556 เป็น พรบ.ใหม่ เนื่องจ�ก เดิมประเทศไทยมีเพียงก�รกำ�หนดคว�มผิดฐ�น
ก่อก�รร้�ย แต่ยังไม่มีม�ตร�ก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รสนับสนุนท�งก�ร
เงินแก่ก�รก่อก�รร้�ยและก�รเข้�ถึงเงินทุนของผู้ก่อก�รร้�ย ดังนั้น  พรบ.นี ้

58 ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556



ได้กำ�หนดม�ตรก�รในก�รป้องกันและปร�บปร�มในเรื่องดังกล่�วโดยตรง
กฎกระทรวงก�รตรวจสอบเพื่อทร�บข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้� พ.ศ. 2556 นั้น 
ได้เพิ่มคว�มชัดเจนและเพื่อให้สอดคล้องกับม�ตรฐ�นส�กลม�กขึ้น
และสำ�หรับประก�ศ 9 ฉบับนั้น เนื้อห�เพื่อใช้เป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติต�ม 
กฎกระทรวงก�รตรวจสอบเพื่อทร�บข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้� พ.ศ. 2556

สำ�หรับเรื่องของ FATCA  (Foreign Account Tax Compliance Act)  ซึ่งเป็น
กฎหม�ยของประเทศสหรัฐอเมริก� ที่มีวัตถุประสงค์ในก�รป้องกันก�ร 
หลีกเลี่ยงภ�ษีของบุคคลธรรมด�และนิติบุคคลของสหรัฐฯ ที่ทำ�ธุรกรรม 
ก�รเงินระหว่�งประเทศโดยผ่�นก�รเปิดบัญชีกับสถ�บันก�รเงินนอกประเทศ
สหรัฐฯ หรือมีก�รโอนเงินหรือผลกำ�ไรออกนอกประเทศ โดยก�รกำ�หนดให้ผู้
จ่�ยเงินได้ในประเทศสหรัฐฯ ให้แก่สถ�บันก�รเงินต่�งประเทศมีหน้�ที่ต้องหัก
ภ�ษี ณ ที่จ่�ยในอัตร�ร้อยละ 30 เพื่อนำ�ส่งกรมสรรพ�กรของสหรัฐฯ (Inter-
nal Revenue Service : IRS)  ทั้งนี้ มีข้อยกเว้นคือ ห�กสถ�บันก�รเงินต่�ง
ประเทศที่เป็นผู้รับเงิน ได้เข้�ร่วมปฏิบัติต�มกฎหม�ย FATCA  โดย 
ลงทะเบียน Participating Foreign Financial Institution : PFFI  ซึ่งเป็น 
ก�รที่สถ�บันก�รเงินต้องให้ข้อมูลของลูกค้�ที่เป็นบุคคลอเมริกัน จึงจะไม่ต้อง 
ถูกหักภ�ษี ณ ที่จ่�ยร้อยละ 30 ธน�ค�รทห�รไทยพิจ�รณ�ที่จะเข้�ร่วมเป็น 
PFFI โดยจะเข้�ลงทะเบียนเพื่อให้ได้ GIIN (Global Intermediary Identifica-
tion Number)  ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนดเพื่อป้องกันมิให้เกิด 
ก�รสะดุดของก�รดำ�เนินธุรกิจอันเนื่องม�จ�กข้อกำ�หนดของเกณฑ์นี้

ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ
ในปี 2557 เศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญคว�มท้�ท�ยที่สำ�คัญ 2 ประก�ร ได้แก ่
1) คว�มไม่แน่นอนของก�รฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ส่วนหนึ่งเป็นผลจ�กที่
สหรัฐฯ ทยอยลดม�ตรก�รผ่อนคล�ยท�งปริม�ณหรือ QE Tapering อ�จ
ส่งผลให้ก�รฟื้นตัวของประเทศเศรษฐกิจตล�ดเกิดใหม่ (Emerging Market) 
เปร�ะบ�งเพิ่มขึ้นจ�กก�รเผชิญกระแสก�รไหลออกของเงินทุนและยังนำ�ไปสู ่
ค่�เงินที่ผันผวนต่อเนื่อง ทำ�ให้หล�ยประเทศต้องกลับม�เน้นก�รดูแลเศรษฐกิจ
ให้เติบโตอย่�งมีเสถียรภ�พม�กขึ้นแม้อ�จจะต่ำ�กว่�ระดับศักยภ�พที่ผ่�นม�
ก็ต�ม ซึ่งท้�ยสุดอ�จแผ่ล�มกลับม�กระทบก�รฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
เองจ�กดอกเบี้ยระยะย�วที่ปรับสูงขึ้นและตล�ดคู่ค้�ที่อ่อนแอลง และอ�จทำ�ให้
ภ�คส่งออกของไทยไม่ส�ม�รถฟื้นตัวได้อย่�งเต็มที่ 2) คว�มไม่มีเสถียรภ�พ
ท�งก�รเมืองที่อ�จยืดเยื้อ จนไม่ส�ม�รถจัดตั้งรัฐบ�ลได้ในครึ่งแรกของปี 2557 
ส่งผลให้ก�รเบิกจ่�ยงบประม�ณล่�ช้� ไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รกระบวนก�รจัดทำ�
งบประม�ณปี 2558 ได้อย่�งเต็มประสิทธิภ�พ อีกทั้งยังบั่นทอนก�รบริโภคและ
ก�รลงทุนตลอดจนก�รท่องเที่ยว ทำ�ให้ชะลอลงกว่�ค�ดก�รณ์ได้

59 ปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญและการบริหารความเสี่ยง



นาย รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ 1

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นาย ฟิลลิป จี. เจ. อี. โอ. ดามัส
(Mr Philippe G.J.E.O. Damas)

นาย สิงหะ นิกรพันธ์ุ 2

นาย ราเชนทร์ พจนสุนทร

นาง ซุย-อิม อึง 
(Ms Swee-Im Ung) 

นาย พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

นาย วอน นิเจล ริกเตอร์
(Mr Vaughn Nigel Richtor)
 
นาย อมร อัศวานันท์

นาย คริสโตเฟอร์ จอห์น คิง
(Mr Christopher John King)

พลเอก กมล แสนอิสระ

นาย บุญทักษ์ หวังเจริญ 

คณะกรรมการธนาคาร
ณ วันที่ 10 มกร�คม 2557 คณะกรรมก�รธน�ค�รประกอบด้วย กรรมก�รจำ�นวน 12 คน โดยเป็นกรรมก�รที่ไม่ได้เป็นผู้บริห�รจำ�นวน 7 คน 
กรรมก�รอิสระจำ�นวน 4 คน และกรรมก�รที่เป็นผู้บริห�รจำ�นวน 1 คน ดังนี้

1 น�ยรังสรรค์ ศรีวรศ�สตร์ ดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นกรรมก�ร เมื่อวันที่ 5 มิถุน�ยน 2556 แทน น�งเส�วนีย์ กมลบุตร ที่ล�ออกจ�กตำ�แหน่งประธ�นกรรมก�ร ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภ�คม 2556
2 น�ยสิงหะ นิกรพันธ์ุ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รอิสระและประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ เมื่อวันที่ 10 มกร�คม 2557 แทน น�ยเจมส์ พ�ร์ค สเตนท์ ที่ล�ออกจ�กตำ�แหน่งกรรมก�รอิสระ  
และประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2556

โครงสร้างการจัดการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�ร
กรรมก�รในคณะกรรมก�รสรรห� กำ�หนดค่�ตอบแทนและ 
บรรษัทภิบ�ล

กรรมการอิสระ
ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

กรรมการอิสระ
ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห� กำ�หนดค่�ตอบแทนและบรรษัทภิบ�ล 
กรรมก�รในคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

กรรมการ
ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
กรรมก�รในคณะกรรมก�รสินเชื่อ

กรรมการ
ประธ�นคณะกรรมก�รสินเชื่อ
กรรมก�รในคณะกรรมก�รบริห�ร
กรรมก�รในคณะกรรมก�รสรรห� กำ�หนดค่�ตอบแทนและ 
บรรษัทภิบ�ล

กรรมการ
กรรมก�รในคณะกรรมก�รบริห�ร

กรรมการ
กรรมก�รในคณะกรรมก�รบริห�ร
กรรมก�รในคณะกรรมก�รสินเชื่อ
กรรมก�รในคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

กรรมการอิสระ
กรรมก�รตรวจสอบ
กรรมก�รในคณะกรรมก�รสรรห� กำ�หนดค่�ตอบแทนและ 
บรรษัทภิบ�ล

กรรมการอิสระ
กรรมก�รตรวจสอบ

กรรมการ
กรรมก�รในคณะกรรมก�รบริห�ร
กรรมก�รในคณะกรรมก�รสินเชื่อ
กรรมก�รในคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

9

16

16

–

16

16

16

16

16

16

16

16

9

9

15

–

16

13

16

9

13

14

16

16

รายชื่อกรรมการ จำานวนครั้งการประชุมคณะกรรมการตำาแหน่ง จำานวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
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โดยมี น�ยเอกพล ณ สงขล� ทำ�หน้�ที่เป็นเลข�นุก�รคณะกรรมก�รธน�ค�ร
โดยปกติคณะกรรมก�รธน�ค�รมีก�รประชุมเป็นประจำ�เดือนละ 1 ครั้ง หรือ
ต�มที่จำ�เป็น 

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนธนาคาร
น�ยรังสรรค์ ศรีวรศ�สตร์ ประธ�นกรรมก�ร หรือ น�ยบุญทักษ์ หวังเจริญ 
ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร หรือ กรรมก�รสองคนลงล�ยมือชื่อร่วมกัน และ
ประทับตร�สำ�คัญของธน�ค�ร 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการธนาคาร 
1. หลักการของกรรมการธนาคาร
1. เข้�ใจและดำ�เนินก�รในก�รกำ�กับดูแล รวมถึงเข้�ใจคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

(Risk Appetite) ของธน�ค�ร
2. ปฏิบัติหน้�ที่ต�ม “หลักคว�มรับผิดชอบ” “หลักคว�มซื่อสัตย์สุจริต”  

และ “หลักคว�มระมัดระวัง” ต�มกฏหม�ยของประเทศไทยและม�ตรฐ�น 
ก�รกำ�กับดูแล

3. หลีกเลี่ยงก�รมีส่วนได้เสียและเหตุอันก่อให้เกิดก�รมีส่วนได้เสียนั้น รวมถึง 
กำ�หนดและบังคับใช้ม�ตรก�รต่�งๆในก�รควบคุมและหลีกเลี่ยงคว�มขัดแย้ง 
ที่อ�จเกิดขึ้นจ�กบุคล�กรของธน�ค�รที่ติดต่อประส�นง�นกับบุคคล
ภ�ยนอกหรือองค์กรอื่นๆ

4. อุทิศเวล�และกำ�ลังให้เพียงพอสำ�หรับปฏิบัติหน้�ที่ต�มคว�มรับผิดชอบ
5. หลีกเลี่ยงก�รมีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�นประจำ�วันของธน�ค�ร
6. รับข้อมูลก�รบริห�รเพื่อให้คณะกรรมก�รธน�ค�รปฏิบัติหน้�ที่ให้บรรลุ

เป้�หม�ย ทั้งนี้ เป็นหน้�ที่ของคณะกรรมก�รธน�ค�รที่จะตัดสินใจว่�
ต้องก�รข้อมูลประเภทใด

7. ไม่เข้�ร่วมในก�รตัดสินใจในเรื่องที่กรรมก�รธน�ค�ร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หรือเกี่ยวโยงกับกรรมก�รธน�ค�รมีส่วนได้เสีย ซึ่งทำ�ให้กรรมก�รธน�ค�ร 
ไม่ส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่ได้อย่�งเต็มที่ และเหม�ะสม

8. กำ�กับดูแลผู้บริห�รระดับสูงของธน�ค�รโดยอ�ศัยอำ�น�จและหน้�ที่ในก�ร
สอบถ�มและขอคำ�อธิบ�ยที่ชัดเจนจ�กผู้บริห�ร รวมถึงกำ�หนดให้ได้รับ
ข้อมูลเพียงพอและมีเวล�ในก�รพิจ�รณ�ตัดสินผลก�รดำ�เนินง�นของ 
ผู้บริห�ร

9. รักษ�ข้อมูลที่เป็นคว�มลับท�งธุรกิจของธน�ค�รและข้อมูลลูกค้�ไม่ให ้
รั่วไหลไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งไม่นำ�ข้อมูลคว�มลับของธน�ค�รและลูกค้� 
ไปแสวงห�ผลประโยชน์ ทั้งโดยเจตน�และไม่เจตน� เว้นแต่จะได้รับก�ร
ยินยอมจ�กธน�ค�รหรือเป็นไปต�มกฎหม�ย

2.  หน้าที่ของกรรมการธนาคาร
คณะกรรมก�รธน�ค�รได้มอบอำ�น�จก�รบริห�รจัดก�รและก�รดำ�เนินง�น 
ของธน�ค�รให้แก่ ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร(Chief Executive Officer)  
รวมถึงก�รดำ�เนินก�รต�มกลยุทธ์ที่อนุมัติโดยคณะกรรมก�รธน�ค�ร  
โดยคณะกรรมก�รธน�ค�รมีหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

ด้านกลยุทธ์และนโยบาย 
1.  อนุมัติกลยุทธ์ก�รดำ�เนินธุรกิจของธน�ค�รในภ�พรวม รวมถึงนโยบ�ย

ด้�นคว�มเสี่ยงและขั้นตอนก�รบริห�รจัดก�รด้�นคว�มเสี่ยง 
2.  อนุมัติงบประม�ณรวมถึงคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
3.  ปกป้องคุณค่�ของธน�ค�รในระยะย�วซึ่งในที่นี้รวมหม�ยถึงแบรนด์และ 

ชื่อเสียงของธน�ค�ร
4.  พิจ�รณ�อนุมัติวงเงินสินเชื่อกรณีที่วงเงินกู้เกินกว่�อำ�น�จอนุมัติของ 

ฝ่�ยจัดก�ร
5.  พิจ�รณ�อนุมัติเพด�นคว�มเสี่ยงอื่นๆ และนโยบ�ยต�มที่ธน�ค�ร 

แห่งประเทศไทยและหน่วยง�นที่กำ�กับดูแลกำ�หนด
6.  กำ�หนดประเด็นและต�ร�งเวล�ที่จะนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รธน�ค�ร

ระหว่�งปี สำ�หรับประเด็นที่สำ�คัญๆ ที่ควรนำ�เสนอก่อนประเด็นทั่วไป เช่น 

กลยุทธ์ สถ�นะท�งก�รเงิน คว�มคืบหน้�เกี่ยวกับงบประม�ณและแผนก�ร
ดำ�เนินง�น ก�รว�งแผนเงินทุน คว�มเสี่ยงต่�งๆ ก�รประเมินผลก�รดำ�เนิน
ง�นของประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร และก�รกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินก�รต่�งๆ 
เช่น กระบวนก�รพิจ�รณ�อนุมัติผลิตภัณฑ์

7.  พิจ�รณ�อนุมัติอำ�น�จหน้�ที่หรือมอบอำ�น�จอนุมัติพิจ�รณ�สินเชื่อ 
เพด�นคว�มเสี่ยงด้�นตล�ด ก�รเข้�ครอบครองกิจก�ร ก�รข�ยกิจก�ร 
ก�รลงทุน หรือก�รรับรู้หรือก�รเริ่มธุรกิจใหม่

ด้านการกำากับการปฏิบัติงาน
1.  ควบคุมก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยจัดก�รให้เป็นไปต�มนโยบ�ยของ 

คณะกรรมก�รธน�ค�รอันเป็นส่วนหนึ่งของก�รถ่วงดุลอำ�น�จเพื่อ 
ก�รกำ�กับก�รปฏิบัติง�นที่ดี

2.  พบปะผู้บริห�รระดับสูงเป็นประจำ�เพื่อทบทวนนโยบ�ย สร้�งแนวท�ง 
ก�รสื่อส�รและก�รติดต�มคว�มคืบหน้�เกี่ยวกับเป้�หม�ยของธน�ค�ร

3.  ส่งเสริมคว�มมั่นคงและแข็งแกร่งของธน�ค�ร เข้�ใจลักษณะของ 
กฎเกณฑ์ท�งก�รและดำ�เนินก�รเพื่อให้ธน�ค�รดำ�รงคว�มสัมพันธ ์
อันดีกับหน่วยง�นที่กำ�กับดูแล

4. ให้คำ�ปรึกษ�แก่ฝ่�ยจัดก�ร ตลอดจนคำ�แนะนำ�ในก�รปฏิบัติง�นต�มที่ได้
รวบรวมจ�กสถ�นก�รณ์ต่�งๆ

5.  ทบทวนและพิจ�รณ�อนุมัติร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันต�มที่คณะกรรมก�ร
กำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์กำ�หนด และวงเงินสินเชื่อแก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องต�มที่ธน�ค�รแห่งประเทศไทยกำ�หนด ในกรณีที่ได้รับอนุญ�ต
หรือต้องปฏิบัติต�มกฏเกณฑ์ที่กำ�หนด

ด้านการจัดการองค์กร
1.  จัดระเบียบคณะกรรมก�รธน�ค�รและคณะกรรมก�รชุดย่อยที่ช่วยส่งเสริม

ประสิทธิภ�พและก�รตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
2.  แต่งตั้งคณะกรรมก�รชุดย่อยเพื่อให้คว�มช่วยเหลือในก�รทำ�หน้�ที่และ 

ให้คำ�ปรึกษ�ในเรื่องที่ต้องอ�ศัยคว�มเชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�นแก ่
คณะกรรมก�รธน�ค�ร

3.  ประเมินประสิทธิภ�พก�รกำ�กับดูแลกิจก�รธน�ค�ร รวมถึงเรื่องก�รเสนอชื่อ 
และก�รคัดเลือกกรรมก�รธน�ค�ร ก�รจัดก�รเร่ืองข้อขัดแย้งท�งผลประโยชน์  
ก�รแก้ไขจุดอ่อนที่มีและดำ�เนินก�รเปลี่ยนแปลงต�มคว�มจำ�เป็น

4.  พัฒน�และรักษ�ระดับคว�มรู้ คว�มเชี่ยวช�ญที่เหม�ะสมต�มธุรกิจของ
ธน�ค�รที่เติบโตและมีคว�มซับซ้อนม�กขึ้น

5.  คัดเลือก ดูแลและปรับเปลี่ยนผู้บริห�รหลักเมื่อจำ�เป็น โดยมั่นใจว่�ธน�ค�ร
มีแผนก�รสืบทอดผู้บริห�รที่เหม�ะสม และผู้สืบทอดตำ�แหน่งเป็นผู้มี
คุณสมบัติเหม�ะสมในก�รบริห�รกิจก�รธน�ค�ร

6.  คัดเลือก ประเมิน และกำ�หนดค่�ตอบแทนของประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร
ตลอดจนผู้บริห�รระดับสูงที่กำ�หนด

7.  ดำ�เนินก�รเพื่อให้แน่ใจว่�ผลประโยชน์และค่�ตอบแทนของธน�ค�รมีคว�ม
เหม�ะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และข้อคิดเห็นของ 
หน่วยง�นกำ�กับดูแลที่เกี่ยวข้อง

8.  ทบทวนโครงสร้�งภ�ยในของธน�ค�รอย่�งต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่�ขอบเขต
คว�มรับผิดชอบของฝ่�ยจัดก�รมีคว�มชัดเจนทั่วทั้งองค์กร

ทั้งนี้ ก�รมอบหม�ยอำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร
ธน�ค�รนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นก�รมอบอำ�น�จหรือมอบอำ�น�จช่วงที่ทำ�ให ้
คณะกรรมก�รธน�ค�ร หรือผู้รับมอบอำ�น�จจ�กคณะกรรมก�รธน�ค�ร
ส�ม�รถอนุมัติร�ยก�รที่ตน หรือบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง (ต�มที่นิย�มไว้
ในประก�ศของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 
(สำ�นักง�น ก.ล.ต.) หรือหน่วยง�นอื่นที่เกี่ยวข้อง) มีส่วนได้เสีย หรืออ�จม ี
คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์อื่นใดกับธน�ค�ร หรือบริษัทย่อยของธน�ค�ร 
ยกเว้นเป็นก�รอนุมัติร�ยก�รที่เป็นไปต�มนโยบ�ยและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมก�รธน�ค�รพิจ�รณ�อนุมัติไว้
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ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 ผู้บริห�รของธน�ค�ร ประกอบด้วยผู้บริห�ร จำ�นวน 71 คน ดังนี้

นาย บุญทักษ์ หวังเจริญ

น�ย เอกพล ณ สงขล�

น�งส�ว ชมภูนุช ปฐมพร

น�ย ภ�รไดย ธีระธ�ด�

น�งส�ว ธนวรรณ ฑีฆ�อุตม�กร

น�ย ศรชัย ผ่องสุวรรณ

นาย เบอร์นาร์ด มารี-ชาน มอรีส พอล คุ๊ก

น�ย ประดิษฐ์ เลี่ยวศิริกุล

น�ง สุภ�ภรณ์ อังชัยสุขศิริ

น�ย พิชัย จีรังค์สรรพสุข

น�ย พร้อมพงษ์ พัฒนธีระเดช

น�ง ก�ญจน� โรจวทัญญู

น�งส�ว สุวิมล พรศ�ลนุวัฒน์

น�ง ม�รี แรมลี

น�ง ท�ม�ร� แวน เดน แบน

น�งส�ว กมลวรรณ อิ่มฤทัยเจริญโชค

นาย ปพนธ์ มังคละธนะกุล

น�งส�ว สุกัญญ� ตรีเสน่ห์จิต

น�ย พิชิต จงสฤษดิ์หวัง

น�ย แซมมิว เย็น ไฟ ชุง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รกลยุทธ์องค์กรและ
บรรษัทภิบ�ล

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รทรัพย�กรบุคคล

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รสื่อส�รและภ�พลักษณ์
องค์กร

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รตรวจสอบ

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, เจ้�หน้�ที่บริห�รสอบท�นสินเชื่อ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย

รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รธุรกิจส�ข�

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รบริห�รง�นบริก�รส�ข�

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่,ผู้จัดก�รภ�คธุรกิจส�ข� (บริก�รและ 
ลูกค้�สัมพันธ์)

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รบริห�รกลุ่มลูกค้�
บุคคลระดับกล�ง

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รส่งเสริมก�รตล�ด
ลูกค้�บุคคล

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รธุรกิจสินเชื่อร�ยย่อย

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รผลิตภัณฑ์เงินฝ�ก, 
ผลิตภัณฑ์ธุรกรรมและธุรกิจกองทุนรวม

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รกลยุทธ์และช่องท�ง
บริก�รดิจิตอล

ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส, หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รธุรกิจประกัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอสเอ็มอีและซัพพลายเชน

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รบริห�รลูกค้�เอสเอ็มอี
ขน�ดเล็ก

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รบริห�รกลุ่มลูกค้� 
เอสเอ็มอีขน�ดเล็ก

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�ร  
บริห�รผลิตภัณฑ์และ Portfolio ธุรกิจเอสเอ็มอีขน�ดเล็ก

ชื่อ - สกุล ตำาแหน่ง
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น�ย เอศ ศิริวัลลภ

น�ย รังสรรค์ ฐ�มนกิจประส�ท

น�ย วิทย� สินทร�พรรณทร

นาย ปิติ ตัณฑเกษม

น�ย วิกร�นต์ ปวโรจน์กิจ

น�ย พีรพงศ์ นิธิไกรวุฒิ

น�ย เอกณัติ เกียรตินภ�สินธุ์

น�ย อเล็กซ�นเดอร์ นนท์ แลงเฟลด์

น�งส�ว เทียนทิพย์ น�ร�ช

น�ย โสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธย�

น�ย ไตรรงค์ บุตร�ก�ศ

น�ย ฐณะวัฒน์ วีระชย�ภรณ์กุล

น�งส�ว วิภ�ศิริ ฉันท�นุมัติ

น�ย ปิติ กระแสเศียร

น�ย ศรัณย์ ภู่พัฒน์

น�ย วีระชัย อมรรัตน์

น�ย จรินทร์ พินธุโสภณ

น�ง วัลลภ� โปษย�นนท์

นาย ยัน อองรี แวน วาลเลน

น�ย สุนทร รักพ�ณิชย์

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รบริห�รผลิตภัณฑ์และ
ก�รข�ยสินเชื่อเครือข่�ยธุรกิจ

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รบริห�รช่องท�งและ
ระบบสินเชื่อเครือข่�ยธุรกิจ

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รบริห�รก�รตล�ด 
ลูกค้�ธุรกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ

รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รลูกค้�บรรษัทธุรกิจและ
ลูกค้�บรรษัทธุรกิจขน�ดใหญ่

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รลูกค้�บรรษัทธุรกิจ 1 
และรักษ�ก�รหัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รลูกค้�บรรษัทธุรกิจ 2

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รผลิตภัณฑ์ธุรกรรม 
สินเชื่อ – ลูกค้�บรรษัทธุรกิจ

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รลูกค้�บรรษัทธุรกิจ
ขน�ดใหญ่ 1

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รลูกค้�บรรษัทธุรกิจ
ขน�ดใหญ่ 2

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รลูกค้�ธุรกิจทห�รและ
ลูกค้�องค์กรรัฐ

รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รลูกค้�ธุรกิจ

ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส, หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รลูกค้�ธุรกิจขน�ดกล�ง

ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส, หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รลูกค้�ธุรกิจ - กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รลูกค้�ธุรกิจ - ภูมิภ�ค

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รธุรกิจตล�ดเงิน

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รผลิตภัณฑ์สินเชื่อและ
ธุรกิจก�รค้�ต่�งประเทศ

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รว�ณิชธนกิจและ 
ตล�ดทุน - ตร�ส�รหนี้

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, เจ้�หน้�ที่บริห�รพัฒน�ธุรกิจลูกค้�ขน�ดใหญ่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง

ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส, รักษ�ก�รหัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รพิจ�รณ�สินเชื่อธุรกิจ 
และเจ้�หน้�ที่บริห�รพิจ�รณ�สินเชื่อธุรกิจลูกค้�บรรษัทธุรกิจขน�ดใหญ่

ชื่อ - สกุล ตำาแหน่ง
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น�ย ม�ร์ติน อเลน เซอร์ล

น�งส�ว สุปรีย� พิพัฒน์มโนมัย

น�งส�ว อรนุช ตันติเมธ

น�ย แมกซองส์ ล�ว�เล

น�ย สมศักดิ์ วรวิจักษณ์

น�ย คอร์เนเลียส เฮนริคัส ม�เรีย เดอ รอจ

ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์

น�ย เสถียร ตันธนะสฤษดิ์

นาย ถนอมศักดิ์ โชติกประกาย
 
น�งส�ว แวววลัย วัฒน�

น�งส�ว อ�วีวรรณ ตั้งตรงจิตร

น�ย เดวิด เบนจ�มิน วอร์

น�ย เมธ กนกพิบูล

น�งส�ว ดวงจันทร์ แซ่นิ้ม

น�ย วรวุฒน์ โตเจริญธน�ผล

น�ย ช�ญพิชัย ชินสำ�ร�ญ

น�ง ศุลีพร ประทิพพรกุล

น�ย สุรินทร์ มัธยธน�

น�ง ประภ�ศิริ ขุนเจริญ

น�ง จ�ริณี ยิ้มอุดม

น�ง กมลม�ลย์ สถ�พร

น�ง สุภ�วดี วุฒิเทียร

น�ง รวมพร นันทวงศ์

น�ย ธวัชชัย ตรงน�มสุขกิจ

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รสินเชื่อผู้บริโภคและ
ธุรกิจขน�ดย่อม

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รพัฒน�สินทรัพย์

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รบริห�ร 
คว�มเสี่ยงด้�นตล�ด

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�ร 
บริห�รคว�มเสี่ยงสินเชื่อเชิงกลยุทธ์

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รกฎหม�ย

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�ร 
บริห�รคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�รองค์กร

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รกำ�กับก�รปฏิบัติง�น

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, เจ้�หน้�ที่บริห�รกำ�กับก�รปฏิบัติง�นธุรกิจ
ธน�ค�ร 1

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รควบคุมท�งก�รเงิน

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รว�งแผนและวิเคร�ะห์
ท�งก�รเงิน

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รบริห�รเงิน

ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส, เจ้�หน้�ที่บริห�รร�ยง�นท�งก�รเงินและภ�ษี

ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส, เจ้�หน้�ที่บริห�รบัญชีบริห�ร

ผู้อำ�นวยก�ร, หัวหน้�ว�งแผนธุรกิจและวิเคร�ะห์ผลก�รดำ�เนินง�น

ผู้อำ�นวยก�ร, เจ้�หน้�ที่บริห�รสนับสนุนระบบบัญชีบริห�ร

ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส, เจ้�หน้�ที่บริห�รก�รบัญชีทั่วไป

ผู้อำ�นวยก�ร, เจ้�หน้�ที่บริห�รศูนย์ข้อมูลร�ยง�นกำ�กับธน�ค�ร

ผู้อำ�นวยก�ร, หัวหน้�งบก�รเงิน

รองผู้อำ�นวยก�ร, หัวหน้�ประมวลบัญชี

รองผู้อำ�นวยก�ร, หัวหน้�บัญชีพิเศษ

รองผู้อำ�นวยก�ร, หัวหน้�จัดก�รร�ยง�นกำ�กับธน�ค�ร

ผู้อำ�นวยก�ร, ผู้เชี่ยวช�ญอ�วุโสบริห�รต้นทุน

รองผู้อำ�นวยก�ร, ผู้เชี่ยวช�ญอ�วุโสนโยบ�ยบัญชี

ชื่อ - สกุล ตำาแหน่ง
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น�ง นุจรี ยิ่งเกียรติทวีสุข

น�ย พอล เฟลทเชอร์ เมลลิ่ง

นาย ลอเรนโซ ทัสซาน-บัสซัท

น�งส�ว ส�ยพิน กิตติพรพิมล

น�งส�ว อุบลลักษณ์ ลือวรวิญญู

น�ง รัตน� ฤกษ์ขุมทรัพย์

น�งส�ว อุทุมพร คุณ�กร

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร, ผู้เชี่ยวช�ญวิเคร�ะห์ก�รเงิน

ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส, เจ้�หน้�ที่บริห�รบริห�รเงินกองทุน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รโซลูชั่นระบบง�น
เทคโนโลยีส�รสนเทศ

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รปฏิบัติก�รและบริก�ร

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รบริก�รส่วนกล�ง

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นธนาคารของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นาย รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

นาย ฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

นาย ราเชนทร์ พจนสุนทร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

นาง ซุย-อิม อึง
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

นาย พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

นาย วอน นิเจล ริกเตอร์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

นาย อมร อัศวานันท์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

นาย คริสโตเฟอร์ จอห์น คิง
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

พลเอก กมล แสนอิสระ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

นาย บุญทักษ์ หวังเจริญ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

นาย ปิติ ตัณฑเกษม
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

รายชื่อ ตำาแหน่ง

จำานวนหุ้นที่ถือ จำานวนหุ้นที่ถือ

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

จำานวนหุ้น เปลี่ยนแปลงสุทธิ

ประธ�นกรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�รอิสระ

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�รอิสระ

กรรมก�รอิสระ

กรรมก�รและประธ�น
เจ้�หน้�ที่บริห�ร

ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร
ลูกค้�ธุรกิจ

-
-

-
-

2,866,900
-

-
-

-
-

105
-

-
-

-
-

-
-

-
-

6,572,700
-

758,334
-

-
-

-
-

2,116,900
-

-
-

-
-

105
-

-
-

-
-

-
-

-
-

20,618,500
-

2,763,867
-

-
-

-
-

(750,000)
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

14,045,800
-

2,005,533
-

ชื่อ - สกุล ตำาแหน่ง
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นาย ถนอมศักดิ์ โชติกประกาย
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

นาย ปพนธ์ มังคละธนะกุล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

นาย ยัน อองรี แวน วาลเลน
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

นาย เบอร์นาร์ด มารี-ชาน  
มารีส พอล คุ๊ก
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

นาย ลอเรนโซ ทัสซาน บัสซัส

รายชื่อ ตำาแหน่ง

จำานวนหุ้นที่ถือ จำานวนหุ้นที่ถือ

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

จำานวนหุ้น เปลี่ยนแปลงสุทธิ

ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร
ด้�นก�รเงิน

ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร
เอสเอ็มอีและซัพพล�ยเชน

ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร
คว�มเสี่ยง

ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร
ลูกค้�ร�ยย่อย

ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รด้�นปฏิบัติก�ร

655,567
-

583,334
-

-
-

-

-

-

2,308,900
-

1,164,433
-

-
-

-

-

-

1,653,333
-

581,099
-

-
-

-

-

-

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมก�รธน�ค�รได้แต่งตั้ง น�ยเอกพล ณ สงขล� ดำ�รงตำ�แหน่ง
เลข�นุก�รบริษัท (ร�ยละเอียดข้อมูลประวัติก�รศึกษ� ประสบก�รณ์ทำ�ง�น  
และประวัติก�รเข้�รับก�รฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับง�นด้�นเลข�นุก�รบริษัท 
ปร�กฏต�มเอกส�รแนบ 1) 

เลข�นุก�รบริษัทมีบทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติหน้�ที ่
ให้เป็นไปต�มข้อกฎหม�ยที่กำ�หนดและแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  
อีกทั้งยังมีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลติดต�มก�รดำ�เนินง�นต่�งๆ ของ 
คณะกรรมก�รธน�ค�ร ฝ่�ยจัดก�ร และธน�ค�รให้เป็นไปต�มข้อกำ�หนด 
ของกฎหม�ย กฎเกณฑ์ ระเบียบต่�งๆของท�งก�รที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของ
ธน�ค�ร รวมทั้งสนับสนุนให้ก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�รธน�ค�ร  
คณะกรรมก�รชุดย่อย ฝ่�ยจัดก�ร และธน�ค�รเป็นไปต�มแนวท�งก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�รที่ดี (Good Corporate Governance)

เลข�นุก�รบริษัทมีบทบ�ทและหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ ดังนี้
1. บทบาทหน้าที่ต่อธนาคาร
1. ควบคุมและกำ�กับดูแลให้ธน�ค�รดำ�เนินธุรกิจในภ�พรวมให้เป็นไปต�ม

กฎหม�ย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อกำ�หนดของหน่วยง�นท�งก�รที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนเป็นไปต�มมติของคณะกรรมก�รธน�ค�ร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.  ดูแลก�รจัดเก็บและรักษ�เอกส�รสำ�คัญธน�ค�ร อ�ทิ หนังสือรับรอง 
บริคณห์สนธิ ข้อบังคับของธน�ค�ร ทะเบียนผู้ถือหุ้น ใบอนุญ�ตต่�งๆ  
และหนังสือมอบอำ�น�จ เป็นต้น

3. ผลักดันแนวปฏิบัติต่�งๆ เพื่อให้ธน�ค�รมีก�รจัดทำ�นโยบ�ย และมี
ก�รปฏิบัติต�มแนวท�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี (Good Corporate 
Governance) และมีก�รทบทวนอยู่เสมอ 

4. ง�นติดต่อประส�นง�นกับบุคคลภ�ยนอก ทำ�หน้�ที่เป็นผู้ประส�นง�น 
(Contact Person) 

2. บทบาทหน้าที่ต่อคณะกรรมการ
1. เป็นที่ปรึกษ�ในด้�นกฎหม�ย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับก�รปฏิบัติ

หน้�ที่ของคณะกรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูง
2. ดูแล และควบคุมให้ดำ�เนินก�รเรื่องก�รประชุมคณะกรรมก�รธน�ค�ร  

และคณะกรรมก�รชุดย่อยที่ตั้งโดยคณะกรรมก�รธน�ค�รให้มีก�รปฏิบัต ิ
ให้เป็นไปต�มข้อกำ�หนดของกฎหม�ย ข้อบังคับธน�ค�ร กฎบัตรของ 
คณะกรรมก�รแต่ละคณะและข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

3. เป็นเลข�นุก�รในก�รประชุมคณะกรรมก�รธน�ค�ร และคณะกรรมก�ร
ชุดย่อยอื่นๆ ต�มที่ได้รับมอบหม�ย รวมถึงคณะประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร 
รวมถึงจัดทำ�ร�ยง�นก�รประชุมที่ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแจ้งมติที่ประชุม
ต่อผู้บริห�รที่เกี่ยวข้องและมีก�รติดต�มให้มีก�รปฏิบัติต�ม

4. ดูแลก�รเปลี่ยนแปลงกรรมก�ร และตรวจสอบคุณสมบัติกรรมก�รในกรณ ี
มีก�รแต่งตั้งกรรมก�รใหม่ / กรรมก�รครบว�ระ ต�มข้อกำ�หนดของ
ท�งก�ร รวมถึงก�รขอคว�มเห็นชอบต่อธน�ค�รแห่งประเทศไทย

5. สอบท�นให้กรรมก�รธน�ค�รมีคุณสมบัติครบถ้วนตลอดระยะเวล�ในก�ร
ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมก�รธน�ค�ร ต�มข้อกำ�หนดของท�งก�รอยู่เสมอ

6. ดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยในของกรรมก�ร 
7. ส่งเสริมก�รพัฒน�กรรมก�ร
8. จัดให้มีก�รประเมินตนเองของคณะกรรมก�ร
9. ดูแลให้กรรมก�รและผู้บริห�ร ได้รับคว�มคุ้มครองท�งกฎหม�ยอย่�ง 

ครบถ้วนในเรื่องก�รประกันคว�มรับผิดของกรรมก�รและผู้บริห�ร 
(Directors and Officers Liability Insurance: D&O Insurance)

3. บทบาทหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น
1. กำ�กับดูแลก�รจัดประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปต�มข้อกำ�หนดของกฎหม�ย  

ข้อบังคับธน�ค�รและเป็นไปต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี รวมถึง 
ทำ�หน้�ที่เป็นเลข�นุก�รในก�รประชุมผู้ถือหุ้น

2. ดูแลเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้น
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมก�รมีนโยบ�ยกำ�หนดหลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และค่�ตอบแทน
กรรมก�รที่เป็นธรรมอยู่ในระดับที่เหม�ะสม โดยใช้หลักก�รปฏิบัติหน้�ที่ของ
คณะกรรมก�ร (Fiduciary Duty) ในก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนของกรรมก�ร  
โดยมีคว�มสอดคล้องกับภ�ระหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบที่ได้รับมอบหม�ย 
เทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในอุตส�หกรรมเดียวกันและมีขน�ดใกล้เคียงกัน  
ค่�ตอบแทนกรรมก�รจะต้องเพียงพอและจูงใจในก�รสรรห�กรรมก�รที่มี
คุณภ�พ และคงรักษ�กรรมก�รที่ดีให้ส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มตั้งใจ
และคว�มทุ่มเทในก�รสร้�งคุณประโยชน์ให้แก่ธน�ค�ร คณะกรรมก�รสรรห� 
กำ�หนดค่�ตอบแทนและบรรษัทภิบ�ลได้ทบทวนค่�ตอบแทนกรรมก�รเป็น
ประจำ�ทุกปีและนำ�เสนอคณะกรรมก�รธน�ค�รเพื่อพิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบ
และบรรจุเป็นว�ระก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็น
ประจำ�ทุกปี 

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย
1. ค่�ตอบแทนร�ยเดือน ประกอบด้วย
 1.1 เงินประจำ�ตำ�แหน่ง (Retaining Fee) - กรรมก�รที่ดำ�รงตำ�แหน่งจะได้

รับเงินประจำ�ตำ�แหน่งเพียงตำ�แหน่งเดียว
 1.2 ค่�ตอบแทนกรรมก�ร (Committee Fee) - กรรมก�รจะได้รับค่�

ตอบแทนกรรมก�รสำ�หรับทุกคณะที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
  
2. ค่�เบี้ยประชุมต่อครั้ง (Attendance Fee) - กรรมก�รจะได้รับค่�เบี้ย

ประชุมทุกครั้งที่เข้�ร่วมประชุม

ประธ�น

กรรมก�ร

ประธ�น

กรรมก�ร

ประธ�น

กรรมก�ร

ประธ�น

กรรมก�ร

ประธ�น

กรรมก�ร

ประธ�น

กรรมก�ร

คณะกรรมก�รธน�ค�ร

คณะกรรมก�รบริห�ร

คณะกรรมก�รตรวจสอบ

คณะกรรมก�รสรรห� กำ�หนดค่�ตอบแทนและ
บรรษัทภิบ�ล

คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

คณะกรรมก�รสินเชื่อ

1,800,000

384,000

1,440,000

422,400

696,000

374,400

696,000

374,400

696,000

374,400

696,000

374,400

1,800,000

384,000

1,440,000

422,400

696,000

374,400

696,000

374,400

696,000

374,400

696,000

374,400

40,000

30,000

40,000

31,200

32,400

24,600

32,400

24,600

32,400

24,600

32,400

24,600

ค่าตอบแทนกรรมการเงินประจำาตำาแหน่ง

(ต่อปี)(ต่อปี) (ต่อครั้ง)

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย

กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�รของธน�ค�รไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนต�มหลักเกณฑ์ของธน�ค�รและกรรมก�รผู้แทนที่เป็นผู้บริห�รจ�ก ING Bank N.V. ไม่ได้รับ 
ผลประโยชน์ตอบแทนต�มนโยบ�ยของธน�ค�รต้นสังกัด

ทั้งนี้ กรณีที่คณะกรรมก�รธน�ค�รอ�จต้องกำ�หนดค่�ตอบแทนสำ�หรับคณะกรรมก�รชุดย่อย ห�กมีก�รแต่งตั้งเพิ่มเติม คณะกรรมก�รจะดำ�เนินก�ร  
โดยค่�ตอบแทนรวมจะอยู่ภ�ยในจำ�นวนเงินไม่เกิน 40 ล้�นบ�ท ต�มที่ได้รับอนุมัติจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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นาง เสาวนีย์  กมลบุตร 2

(ถึง 2 พฤษภ�คม 2556)

นาย รังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ 3 

(ตั้งแต่ 5 มิถุน�ยน 2556) 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นาย ฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
(Mr. Philippe G.J.E.O.Damas)

ดร.วิจิตร สุพินิจ 2

(ถึง 12 เมษ�ยน 2556)

นาย เจมส์ พาร์ค สเตนท์ 2 / 4

(ต้ังแต่ 12 เมษ�ยน 2556 – 30 พฤศจิก�ยน 2556)

นาย ราเชนทร์  พจนสุนทร 

นาย พงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์     

พลเอก กมล  แสนอิสระ  

นาย อมร  อัศวานันท์

นาย คริสโตเฟอร์ จอห์น คิง
(Mr Christopher John King)

นาง ซุย-อิม อึง
(Mr Christopher John King) 

นาย วอน นิเจล ริกเตอร์  
(Mr Vaughn Nigel Richtor)

นาย บุญทักษ์ หวังเจริญ

หมายเหตุ: 1  ไม่รวมน�ยสิงหะ นิกรพันธุ์ ที่ได้รับก�รแต่งตั้งเป็นกรรมก�รธน�ค�ร และประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ แทน น�ยเจมส์ พ�ร์ค สเตนท์ จ�กที่ประชุมคณะกรรมก�รธน�ค�ร โดยมีผลตั้งแต ่
วันที่ 10 มกร�คม 2557                     

  2 ปัจจุบันไม่ได้ดำ�รงตำ�แหน่งคณะกรรมก�รธน�ค�ร 
  3 น�ยรังสรรค์ ศรีวรศ�สตร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธ�นกรรมก�ร แทน น�งเส�วนีย์ กมลบุตร จ�กที่ประชุมคณะกรรมก�รธน�ค�ร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มิถุน�ยน 2556
  4 น�ยเจมส์ พ�ร์ค สเตนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมก�รธน�ค�ร และประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ แทน ดร.วิจิตร สุพินิจ จ�กที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ 12 เมษ�ยน 2556  

และได้ขอล�ออกจ�กตำ�แหน่งกรรมก�รธน�ค�ร และประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2556   

รายชื่อกรรมการ รายชื่อกรรมการ

ได้รับค่�ตอบแทนในฐ�นะประธ�นกรรมก�ร จำ�นวน 1,590,000 บ�ท 

ได้รับค่�ตอบแทนในฐ�นะประธ�นกรรมก�ร จำ�นวน 2,460,000 บ�ท 

ได้รับค่�ตอบแทนในฐ�นะกรรมก�รธน�ค�ร จำ�นวน 1,038,000 บ�ท

ได้รับค่�ตอบแทนในฐ�นะกรรมก�รธน�ค�ร ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�ร และกรรมก�รในคณะกรรมก�รสรรห� 
กำ�หนดค่�ตอบแทนและบรรษัทภิบ�ล จำ�นวน 5,097,400 บ�ท

ได้รับค่�ตอบแทนในฐ�นะกรรมก�รธน�ค�ร และประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ จำ�นวน 797,600 บ�ท

ได้รับค่�ตอบแทนในฐ�นะกรรมก�รธน�ค�ร และประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ จำ�นวน 1,812,800 บ�ท

ได้รับค่�ตอบแทนในฐ�นะกรรมก�รธน�ค�ร ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห� กำ�หนดค่�ตอบแทนและบรรษัทภิบ�ล  
และกรรมก�รในคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง จำ�นวน 3,436,200 บ�ท 

ได้รับค่�ตอบแทนในฐ�นะกรรมก�รธน�ค�ร ประธ�นคณะกรรมก�รสินเชื่อ กรรมก�รในคณะกรรมก�รบริห�ร  
และกรรมก�รในคณะกรรมก�รสรรห� กำ�หนดค่�ตอบแทนและบรรษัทภิบ�ล จำ�นวน 4,440,600 บ�ท

ได้รับค่�ตอบแทนในฐ�นะกรรมก�รธน�ค�ร และกรรมก�รในคณะกรรมก�รตรวจสอบ  จำ�นวน 2,114,400 บ�ท

ได้รับค่�ตอบแทนในฐ�นะกรรมก�รธน�ค�ร กรรมก�รในคณะกรรมก�รบริห�ร กรรมก�รใน 
คณะกรรมก�รสินเชื่อ และกรรมก�รในคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง จำ�นวน 3,394,800 บ�ท

ได้รับค่�ตอบแทนในฐ�นะกรรมก�รธน�ค�ร  กรรมก�รในคณะกรรมก�รตรวจสอบ และ กรรมก�รในคณะ
กรรมก�รสรรห� กำ�หนดค่�ตอบแทนและบรรษัทภิบ�ล จำ�นวน 2,625,600 บ�ท

ได้รับค่�ตอบแทนในฐ�นะกรรมก�รธน�ค�ร ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และกรรมก�รใน 
คณะกรรมก�รสินเชื่อ จำ�นวน 3,192,000 บ�ท

ไม่ได้รับค่�ตอบแทนต�มเกณฑ์ของ ING Bank N.V.

ไม่ได้รับค่�ตอบแทนต�มเกณฑ์ของธน�ค�ร

ในระหว่�งเดือนมกร�คม – ธันว�คม 2556 ร�ยละเอียดค่�ตอบแทนของกรรมก�รรวม 14 คน1 ในฐ�นะกรรมก�รธน�ค�ร และในฐ�นะกรรมก�รในคณะกรรมก�ร 
ชุดย่อยอื่นๆ เป็นจำ�นวนรวมทั้งสิ้น 31,999,400 บ�ท โดยมีร�ยละเอียด ดังนี้ 
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ค่าตอบแทนอื่นๆ
- ไม่มี -

ค่าตอบแทนผู้บริหาร        
ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 ผู้บริห�รจำ�นวน 71 คน
ของธน�ค�รได้รับค่�ตอบแทนรวมเป็นมูลค่� 705 ล้�นบ�ท ซึ่งประกอบด้วย
เงินเดือน โบนัส กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ หุ้นต�มโครงก�ร TMB PSBP 2010 
(เฉพ�ะพนักง�นที่เข้�ร่วมโครงก�ร) และผลตอบแทนอื่น ๆ (ทั้งนี้ ต�มนิย�ม
ของสำ�นักง�น ก.ล.ต. ผู้บริห�ร หม�ยถึง ผู้จัดก�ร หรือผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับ
บริห�รสี่ร�ยแรกนับต่อจ�กผู้จัดก�รลงม� ผู้ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งเทียบเท่�กับผู้
ดำ�รงตำ�แหน่งระดับบริห�รร�ยที่สี่ทุกร�ย และให้หม�ยคว�มรวมถึงผู้ดำ�รง
ตำ�แหน่งระดับบริห�รในง�นบัญชีหรือก�รเงินที่เป็นระดับผู้จัดก�รฝ่�ยขึ้นไปหรือ
เทียบเท่� ซึ่งในกรณีของธน�ค�ร ได้จัดให้รวมถึงผู้บริห�รในระดับหัวหน้�เจ้�
หน้�ที่บริห�รและผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ขึ้นไป และผู้บริห�รในง�นบัญชี
หรือก�รเงินที่เกี่ยวข้อง)
 
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 มิถุน�ยน 2553 ที่ประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นของธน�ค�รครั้ง
ที่ 1/2553 ได้อนุมัติก�รเสนอข�ยหุ้นส�มัญเพิ่มทุนของธน�ค�รทห�รไทย 
จำ�กัด (มห�ชน) จำ�นวน 400 ล้�นหุ้นให้แก่พนักง�นของธน�ค�รต�มโครงก�ร 
TMB Performance Share Bonus 2010 หรือโครงก�ร TMB PSBP 2010 มี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมคุณภ�พก�รทำ�ง�นเพื่อผลประกอบก�ร 
ที่ดีของธน�ค�ร โดยก�รสร้�งแรงจูงใจในระยะย�วให้แก่พนักง�นที่มีส่วนใน
ก�รตัดสินใจและดำ�เนินก�รต่�งๆ ที่มีผลกระทบต่อก�รดำ�เนินง�นของธน�ค�ร
อย่�งมีนัยสำ�คัญ โดยแรงจูงใจในระยะย�วดังกล่�วจะอยู่ในรูปแบบของหุ้นส�มัญ
เพิ่มทุน นอกจ�กนี้ เป็นก�รเปิดโอก�สให้พนักง�นที่เข้�ร่วมโครงก�รได้รับผล
ประโยชน์ซึ่งพนักง�นดังกล่�วจะมีส่วนร่วมในก�รสรรสร้�งให้แก่ธน�ค�รใน
อน�คต พนักง�นทั้งหมดของธน�ค�รมีสิทธิเลือกที่จะเข้�ร่วมโครงก�ร TMB 
PSBP 2010 โดยผู้บริห�รระดับสูงจะเข้�ร่วมโครงก�รโดยอัตโนมัติ ผู้บริห�ร
ระดับสูงและพนักง�นที่เข้�ร่วมโครงก�รจะได้รับค่�ตอบแทนที่ผันแปรต�มผล
ก�รปฏิบัติง�นเป็นเงินสดจำ�นวนร้อยละ 50 ของค่�ตอบแทนต�มผลก�รปฏิบัติ
ง�นของพนักง�นที่ได้รับ และจะได้รับสิทธิในก�รจองซื้อหุ้นที่ได้รับก�รจัดสรรให้
เป็นโบนัส โดยให้ถือว่�หุ้นที่จัดสรรให้เป็นโบนัสนั้นเป็นค่�ตอบแทนที่ผันแปรต�ม
ผลก�รปฏิบัติง�นของพนักง�นในส่วนที่เหลือ และอ�จมีก�รจัดสรรเป็นกรณี
พิเศษสำ�หรับก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลโดยต้องได้รับก�รอนุมัติจ�กคณะ
กรรมก�รสรรห� กำ�หนดค่�ตอบแทนและบรรษัทภิบ�ล ทั้งนี้โครงก�ร TMB 
PSBP 2010 มีระยะเวล�ห้�ปีนับแต่วันที่มีก�รเสนอข�ยหุ้นครั้งแรกหรือวันที่หุ้น
ทั้งหมดภ�ยใต้โครงก�ร TMB PSBP 2010 ได้มีก�รออกครบถ้วนแล้ว แล้วแต่
ว่�วันใดจะเกิดขึ้นก่อน

บุคลากร

จำานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 ธน�ค�รมีพนักง�นทั้งหมดจำ�นวน 9,015 คน  
แบ่งต�มส�ยง�นได้ดังนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลยุทธ์องค์กร

ทรัพย�กรบุคคล

บรรษัทภิบ�ล

สื่อส�รและภ�พลักษณ์องค์กร

ตรวจสอบ

อื่นๆ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย

ธุรกิจส�ข�

บริห�รกลุ่มลูกค้�บุคคลระดับกล�ง

ส่งเสริมก�รตล�ดลูกค้�บุคคล

ธุรกิจสินเชื่อร�ยย่อย

ผลิตภัณฑ์เงินฝ�ก,ผลิตภัณฑ์ธุรกรรมและธุรกิจกองทุนรวม

กลยุทธ์และช่องท�งบริก�รดิจิตอล

ธุรกิจประกัน

อื่นๆ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอสเอ็มอีและซัพพลายเชน

บริห�รลูกค้�เอสเอ็มอีขน�ดเล็ก

บริห�รกลุ่มลูกค้�เอสเอ็มอีขน�ดเล็ก

บริห�รผลิตภัณฑ์และ Portfolio ธุรกิจเอสเอ็มอีขน�ดเล็ก

บริห�รผลิตภัณฑ์และก�รข�ยสินเชื่อเครือข่�ยธุรกิจ

บริห�รช่องท�งและระบบสินเชื่อเครือข่�ยธุรกิจ

บริห�รก�รตล�ดลูกค้�ธุรกิจ

อื่นๆ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ

ลูกค้�บรรษัทธุรกิจและลูกค้�บรรษัทธุรกิจขน�ดใหญ่

ลูกค้�บรรษัทธุรกิจ 1

10

83

23

31

69

14

4,290

1

59

45

22

122

10

613

635

3

22

69

37

26

2

 

2

52

สายงาน จำานวนพนักงาน (คน)
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ลูกค้�บรรษัทธุรกิจ 2

ลิตภัณฑ์ธุรกรรมสินเชื่อ – ลูกค้�บรรษัทธุรกิจ

ลูกค้�บรรษัทธุรกิจขน�ดใหญ่

ลูกค้�บรรษัทธุรกิจขน�ดใหญ่ 1

ลูกค้�บรรษัทธุรกิจขน�ดใหญ่ 2

บริห�รลูกค้�ธุรกิจทห�รและลูกค้�องค์กรรัฐ

ลูกค้�ธุรกิจ

ลูกค้�ธุรกิจขน�ดกล�ง

ลูกค้�ธุรกิจ - กรุงเทพฯ

ลูกค้�ธุรกิจ - ภูมิภ�ค

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและธุรกิจก�รค้�ต่�งประเทศ

ธุรกิจตล�ดเงิน

อื่นๆ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง

พิจ�รณ�สินเชื่อธุรกิจ

สินเชื่อผู้บริโภคและธุรกิจขน�ดย่อม

พัฒน�สินทรัพย์

บริห�รคว�มเสี่ยงด้�นตล�ด

บริห�รคว�มเสี่ยงสินเชื่อเชิงกลยุทธ์

กฎหม�ย

บริห�รคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�รองค์กร

กำ�กับก�รปฏิบัติง�น

อื่นๆ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

ควบคุมท�งก�รเงิน

ว�งแผนและวิเคร�ะห์ท�งก�รเงิน

บริห�รเงิน

อื่นๆ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ

เทคโนโลยีส�รสนเทศ

ปฏิบัติก�รและบริก�ร

บริก�รส่วนกล�ง

อื่นๆ

จำานวนรวมทั้งหมด

26

32

2

64

43

13

2

75

148

82

51

60

47

46

260

165

18

67

74

42

40

8

113

28

21

3

239

690

265

51

9,015

สายงาน สายงานจำานวนพนักงาน (คน) จำานวนพนักงาน (คน)

การเปลี่ยนแปลงจำานวนพนักงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ในช่วงปี 2554-2556 พนักง�นของธน�ค�ร มีจำ�นวนทั้งสิ้น ดังนี้
•  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2554 มีจำ�นวนพนักง�นทั้งสิ้น 8,968 คน
•  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 มีจำ�นวนพนักง�นทั้งสิ้น 9,106 คน 
•  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 มีจำ�นวนพนักง�นทั้งสิ้น 9,015 คน
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1. กรณีธนาคารฟ้องร้องพนักงาน
1.1 เรื่องก�รทุจริตของพนักง�น 
 • คดียังไม่สิ้นสุด 
 • คดีสิ้นสุดแล้ว

1.2 เรื่องก�รปฏิบัติหน้�ที่โดยประม�ท
 • คดียังไม่สิ้นสุด
 • คดีสิ้นสุดแล้ว

2. กรณีพนักงานฟ้องร้องธนาคาร
2.1 เรื่องสวัสดิก�รพนักง�น (ที่จอดรถยนต์)
 • คดียังไม่สิ้นสุด
 • คดีสิ้นสุดแล้ว

2.2 เรื่องก�รเลิกจ้�งไม่เป็นธรรม
 • คดียังไม่สิ้นสุด
 • คดีสิ้นสุดแล้ว

2.3 เรื่องเกี่ยวกับก�รจ่�ยเงินร�งวัลพิเศษ
 • คดียังไม่สิ้นสุด
 • คดีสิ้นสุดแล้ว

2.4 เรื่องปรับลดตำ�แหน่ง 
 • คดียังไม่สิ้นสุด
 • คดีสิ้นสุดแล้ว

2.5 เรื่องขอให้แก้ไขผลก�รประเมินผลง�นปี 2549
 • คดียังไม่สิ้นสุด
 • คดีสิ้นสุดแล้ว

2.6 เรื่องขอให้จ่�ยค่�ทำ�ง�นวันหยุดพักผ่อนประจำ�ปี
 • คดียังไม่สิ้นสุด
 • คดีสิ้นสุดแล้ว

2.7 เรื่องขอให้จ่�ยเงินค่�น�ยหน้�ข�ยทรัพย์สิน
 • คดียังไม่สิ้นสุด
 • คดีสิ้นสุดแล้ว

7
4
3

–
–
–

1
–
1

12
10
2

4
3
1

1
1
–

1
1
–

4
4
–

1
–
1

• อยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�
• ศ�ลอ�ญ�ลงโทษจำ�คุก

• ไม่มี
• ไม่มี

• ไม่มี
• ศ�ลยกฟ้อง

• อยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�
• ถอนฟ้อง

• อยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�
• ศ�ลยกฟ้อง

• อยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�
• ไม่มี

• อยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�
• ไม่มี

• อยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�
• ไม่มี

• ไม่มี
• ธน�ค�รชำ�ระหนี้ต�มคำ�พิพ�กษ�

3  ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำาคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ประเภทคดี จำานวนคดี สถานะ
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ผลตอบแทนของบุคลากร
ธน�ค�รตระหนักดีว่�พนักง�น คือ ทรัพย�กรที่มีค่�และเป็นกำ�ลังสำ�คัญที่จะ
ผลักดันให้ธน�ค�รบรรลุผลสำ�เร็จต�มเป้�หม�ย ธน�ค�รจึงให้คว�มสำ�คัญ
ในก�รดูแลให้พนักง�นของธน�ค�รทุกคนมีขวัญและกำ�ลังใจที่ดีในก�รทำ�ง�น 
ให้ได้รับผลตอบแทนต�มผลง�น ทักษะ คว�มส�ม�รถ และให้ได้รับสวัสดิก�ร
และสิทธิประโยชน์ต่�งๆ อย่�งเหม�ะสม เป็นธรรม และอยู่ในระดับที่ทัดเทียมกับ
สถ�บันก�รเงินอื่น

ผลตอบแทนรวมของพนักงานและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน
ธน�ค�รมีก�รพิจ�รณ�ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนและ 
ค่�ตอบแทนต�มผลก�รปฏิบัติง�นให้มีคว�มเหม�ะสมกับก�รจ่�ยของตล�ด
และให้เกิดคว�มเป็นธรรมภ�ยในธน�ค�ร นอกจ�กนี้ ธน�ค�รจ่�ยเงินช่วยเหลือ
ต่�งๆ เพื่อตอบแทนก�รทำ�ง�น ได้แก่ เงินช่วยเหลือก�รทำ�ง�นต่�งภูมิลำ�เน�  
ซึ่งเพิ่มให้ในกรณีที่ทำ�ง�นบนพื้นที่เก�ะ และพื้นที่เสี่ยงภัยใน 3 จังหวัดช�ยแดน
ภ�คใต้ รวมทั้งเงินช่วยเหลือเพื่อตอบแทนก�รทำ�ง�นสำ�หรับพนักง�นส�ข� 
ที่เปิดให้บริก�ร 7 วัน/สัปด�ห์ เป็นต้น โดยที่ธน�ค�รมีก�รประเมินผลก�ร 
ปฏิบัติง�นพนักง�นประจำ�ปี และก�รขึ้นเงินเดือนและจ่�ยโบนัสประจำ�ปีต�ม 
ผลง�นประจำ�ปี

ในปี 2556 พนักง�นของธน�ค�รทั้งหมดได้รับค่�ตอบแทนในรูปของเงินเดือน 
ค่�ครองชีพ เงินร�งวัล เงินช่วยเหลือก�รทำ�ง�นต่�งภูมิลำ�เน� เงินประจำ�
ตำ�แหน่ง ค่�ทำ�ง�นล่วงเวล� หุ้นส�มัญต�มโครงก�ร TMB Performance 
Share Bounus Program (PSBP) 2010 (เฉพ�ะพนักง�นที่เข้�ร่วมโครงก�ร) 
และผลตอบแทนอื่น เป็นมูลค่�รวมทั้งสิ้น 6,732 ล้�นบ�ท

เงินช่วยเหลือประเภทอื่น
ธน�ค�รมอบเงินช่วยเหลือพนักง�นในโอก�สต่�งๆ ได้แก่ เงินช่วยเหลือ 
ค่�เครื่องแบบพนักง�น เงินช่วยเหลือกรณีพนักง�นสมรส คลอดบุตร  
อุปสมบท ประกอบพิธีฮัจจ์ รวมทั้งมอบทุนก�รศึกษ�บุตรพนักง�น และ 
ในกรณีที่พนักง�นหรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ธน�ค�รได้จ่�ยเงิน 
ช่วยเหลือต�มหลักเกณฑ์ของธน�ค�ร

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงาน
ธน�ค�รร่วมกับพนักง�นได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพพนักง�น
ธน�ค�รทห�รไทย จำ�กัด (มห�ชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ซึ่งมีก�รควบคุมกำ�กับ 
ดูแลก�รบริห�รจัดก�รโดยคณะกรรมก�รกองทุนฯ ประกอบด้วยกรรมก�ร 
ฝ่�ยน�ยจ้�งซึ่งม�จ�กก�รแต่งตั้ง และกรรมก�รฝ่�ยลูกจ้�งซึ่งม�จ�กก�ร 
เลือกตั้งโดยสม�ชิกกองทุน เพื่อส่งเสริมให้พนักง�นสะสมเงินออมต�ม
อัตร�ส่วนที่ต้องก�รส่วนหนึ่งและธน�ค�รส่งสมทบต�มอัตร�ส่วนต�มอ�ยุง�น 
ของพนักง�นส่วนหนึ่ง และมีรูปแบบก�รจัดก�รกองทุนแบบ Employee’s 
Choice โดยพนักง�นส�ม�รถเลือกจ่�ยเงินสะสมเข้�กองทุนได้ในอัตร�ร้อยละ 
2-10 ของเงินเดือนของพนักง�นแต่ละร�ย และธน�ค�รสมทบเงินร้อยละ 5-10 
ของเงินเดือนของพนักง�นเข้�กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นเงินก้อนสุดท้�ย 
ในก�รยังชีพด้วยคว�มมั่งคงหลังเกษียณอ�ยุก�รทำ�ง�นของพนักง�น

สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลอื่น
 สวัสดิการรักษาพยาบาล 
 ธน�ค�รจัดสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลสำ�หรับพนักง�นในรุปแบบก�รประกัน

สุขภ�พรักษ�พย�บ�ลโดยผ่�นบริษัทประกันที่มีม�ตรฐ�นก�รบริก�รที่มี
ประสิทธิภ�พให้บริก�รและคำ�แนะนำ�แก่พนักง�นให้ได้รับคว�มสะดวกและมี
คว�มคล่องตัวในก�รใช้บริก�ร ซึ่งคลอมคลุมถึงก�รรักษ�ด้�นทันตกรรม 
นอกจ�กนั้น ธน�ค�รยังจัดให้มีก�รตรวจสุขภ�พประจำ�ปีให้กับพนักง�น
ทุกระดับ ซึ่งเป็นก�รดูแลสุขภ�พพนักง�นในเชิงก�รป้องกัน รวมทั้งจัดให้
มีห้องพย�บ�ลที่สำ�นักง�นใหญ่และอ�ค�รแจ้งวัฒนะมีแพทย์ผู้เชี่ยวช�ญ
เฉพ�ะโรคหมุนเวียนม�ตรวจรักษ�และให้คำ�ปรึกษ�ปัญห�สุขภ�พให้

กับพนักง�น นอกจ�กนั้นยังมีเตียงผู้ป่วยรองรับก�รเจ็บป่วยและก�ร
ปฐมพย�บ�ลเบื้องต้นสำ�หรับพนักง�นระหว่�งก�รปฏิบัติง�น

 
 การทำาประกันชีวิตกลุ่ม ทำาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม และทำา

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างเดินทางต่างประเทศในธุรกิจ 
ของธนาคาร 

 เพื่อให้พนักง�นมีคว�มมั่นคงในชีวิตก�รทำ�ง�นกับธน�ค�ร ธน�ค�รได้ทำ�
ประกันประเภทต่�งๆ ให้กับพนักง�น คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในและ
นอกเวล�ทำ�ง�น รวมถึงก�รจัดทำ�ประกันชีวิตให้กับพนักง�นที่ปฏิบัติง�น
ในพื้นที่เสี่ยง 4 จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ ได้แก่ ยะล� ปัตต�นี นร�ธิว�ส และ
สงขล�

 สินเชื่อสวัสดิการพนักงาน 
 ธน�ค�รได้ให้ก�รช่วยเหลือด้�นก�รเงินแก่พนักง�นโดยจัดสวัสดิก�ร 

สินเชื่อพนักง�นทั้งประเภทมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันโดยยึดหลัก
ก�รให้บริก�ร กระบวนก�รทำ�ง�นและคุณลักษณะผลิตภัณท์ใกล้เคียงกับ
ลูกค้�ของธน�ค�รรวมทั้งส่งเสริมให้พนักง�นยึดมั่นด้�นวินัยท�งก�รเงิน 
สินเชื่อสวัสดิก�รพนักง�นประกอบด้วย 

 •  สินเชื่อสวัสดิก�รพนักง�นเพื่อที่อยู่อ�ศัย
 •  สินเชื่อสวัสดิก�รพนักง�นเพื่อก�รอุปโภคบริโภค
 •  สินเชื่อสวัสดิก�รพนักง�นเอนกประสงค์
 •  สินเชื่อสวัสดิก�ร TMB Care ประกอบด้วย สินเชื่อเพื่อก�รศึกษ�

บุตร และสินเชื่อประสบภัยพิบัติ

 กิจกรรมพนักงานและสโมสรพนักงาน 
 ธน�ค�รสนับสนุนให้มีก�รจัดตั้งชมรมต่�งๆ เพื่อให้พนักง�นเข้�ร่วม

กิจกรรมได้ต�มคว�มสนใจ ประกอบด้วยชมรมเกี่ยวกับกีฬ� พุทธศ�สน� 
และสันทน�ก�รต่�งๆ เพื่อเป็นก�รสร้�งสมดุลให้กับก�รทำ�ง�นและชีวิต
ส่วนตัว รวมทั้งมีก�รปรับปรุงสถ�นที่ในสำ�นักง�นใหญ่เป็นห้องสำ�หรับ 
เล่นกีฬ�และออกกำ�ลังก�ย

 ห้องอาหาร 
 เพื่อเป็นสวัสดิก�รและอำ�นวยคว�มสะดวกให้กับพนักง�น ธน�ค�รจึง 

ได้ปรับปรุงห้องอ�ห�รสำ�หรับพนักง�น ณ อ�ค�รสำ�นักง�นใหญ่ โดย
พนักง�นส�ม�รถซื้ออ�ห�รและเครื่องดื่มที่มีคุณภ�พรับประท�นใน 
สภ�พแวดล้อมที่ดี

 ห้องสมุดธนาคาร 
 เพื่อส่งเสริมให้พนักง�นศึกษ� ค้นคว้� และเพิ่มพูนคว�มรู้ ธน�ค�รได้จัด

ให้มีห้องสมุด เพื่อบริก�รหนังสือ เอกส�ร สิ่งพิมพ์ และสื่อโสตทัศนูปกรณ์
เพื่อก�รเรียนรู้

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายพัฒนาบุคลากร
ก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคลของธน�ค�รให้มีคว�มรู้ คว�มเชี่ยวช�ญใน
ก�รปฏิบัติง�นเพื่อรองรับแผนธุรกิจเป็นเรื่องที่มีคว�มสำ�คัญ และต้อง
ดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่อง นอกจ�กนี้ ก�รเสริมสร้�งภ�วะผู้นำ� (Leadership 
Development) รวมทั้งก�รสร้�งผู้นำ�และเตรียมแผนรองรับผู้สืบทอด (Talent 
Development and Succession Plan) ยังถือเป็นเรื่องที่มีคว�มสำ�คัญยิ่งอีก
ประก�รหนึ่ง ในก�รสร้�งร�กฐ�นที่เข้มแข็งให้กับบุคล�กรของธน�ค�ร ควบคู่ไป
กับก�รพัฒน�ทักษะ คว�มส�ม�รถของบุคล�กรต�มลักษณะง�นที่รับผิดชอบ 
(Functional Expertise) ในแต่ละส�ยธุรกิจ
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ธน�ค�รถือว่�ก�รลงทุนเพื่อพัฒน�พนักง�นดังกล่�ว เป็นก�รลงทุนระยะย�ว
เพื่อเพิ่มพูนและพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถของบุคล�กรให้มีคว�มรู้ ทักษะ และ
พฤติกรรมที่เหม�ะสม โดยได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมที่มีวิทย�กรผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�กภ�ยนอก รวมทั้งสร้�งวิทย�กรภ�ยในเพิ่มม�กขึ้นต�มคว�มเหม�ะสม  
รวมทั้งส่งเสริมก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภ�ยในและระหว่�งหน่วยง�น ทั้งนี้ 
ธน�ค�รมุ่งหวังที่จะพัฒน�บุคล�กรทั้งที่ปฏิบัติง�นในสำ�นักง�นใหญ่ และส�ข�
ทั่วประเทศ บนพื้นฐ�นวัฒนธรรมองค์กร (TMB Core Value – TMB Way) 
เพื่อให้บุคล�กรของธน�ค�รเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับก�รเป็น 
ผู้มีคว�มเชี่ยวช�ญในก�รปฏิบัติง�น เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รและ 
สร้�งประโยชน์ให้กับลูกค้�และผู้ถือหุ้น และเพื่อก�รเจริญเติบโตอย่�งยั่งยืน 
ของธน�ค�รสืบไป

การพัฒนาบุคลากรตามแผนธุรกิจ
 การจัดทำาเส้นทางการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักและ

สมรรถนะผู้นำา (Core and Leadership Competency Training 
Roadmap) 

 
 หลังจ�กที่ธน�ค�รได้นำ�ระบบพัฒน�บุคล�กรโดยอิงจ�กสมรรถนะหลัก 

(Core Competency) สมรรถนะผู้นำ� (Leadership Competency) และ
สมรรถนะประจำ�ตำ�แหน่งง�น (Functional Competency) ม�เป็นกรอบ 
ในก�รพัฒน�บุคล�กรแล้ว ในปี 2556 ธน�ค�รได้พัฒน�เส้นท�งก�ร 
ฝึกอบรม (Training Roadmap) เพื่อพัฒน�สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ผู้นำ� ให้กับผู้บริห�รและพนักง�นระดับต่�งๆ ขึ้น โดยนำ�ปัจจัยสำ�คัญๆ 
ม�ใช้ในก�รพิจ�รณ� และแบ่งต�มระดับคว�มเชี่ยวช�ญสมรรถนะ 
(Proficiency Level) ปัจจัยดังกล่�วหม�ยถึง พฤติกรรมที่องค์กร 
ค�ดหวัง (Key Behaviors) และทักษะ/คว�มชำ�น�ญที่จำ�เป็น (Required 
Skills) เพื่อวิเคร�ะห์ห�เนื้อห�หรือหัวข้อที่พนักง�นแต่ละระดับจำ�เป็นต้อง
ได้รับก�รพัฒน� ตลอดจนพิจ�รณ�เลือกวิธีก�รพัฒน� (Development 
Methods) ทั้งก�รฝึกอบรมในห้องเรียน ก�รสอนง�น ก�รเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เป็นต้น ม�บูรณ�ก�รให้ก�รพัฒน�บุคล�กรมีประสิทธิผลสูงสุด 

 สำ�หรับเนื้อห�หลักสูตรที่เหม�ะสมกับก�รเรียนก�รสอนในห้องเรียน 
(class-room training) ได้รับก�รจัดว�งไว้ใน Training Roadmap  
เพื่อใช้เป็นม�ตรฐ�นในก�รพัฒน�สมรรถนะหลักและสมรรถนำ�ผู้นำ�ของ
พนักง�น โดยธน�ค�รจะจัดก�รฝึกอบรมหลักสูตรต่�งๆ ต�มที่กำ�หนดไว้
ใน Training Roadmap ให้กับผู้บริห�รและพนักง�นอย่�งต่อเนื่อง

 ก�รพัฒน�บุคล�กรต�มลักษณะง�น (Functional Expertise 
Enhancement) นอกจ�กหลักสูตรต่�งๆ ต�มแผนเส้นท�งก�รฝึกอบรม
เพื่อพัฒน�สมรรถนะหลักและสมรรถนะผู้นำ�แล้ว ธน�ค�รยังได้จัดก�ร 
ฝึกอบรมพนักง�นในหลักสูตรที่จำ�เป็นเพื่อก�รปฏิบัติง�นต่�งๆ อ�ทิ  
ก�รวิเคร�ะห์สินเชื่อ คว�มรู้และคว�มเข้�ใจในผลิตภัณฑ์ คว�มเข้�ใจใน 
กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และก�รใช้ง�นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำ�เร็จรูป เป็นต้น เพื่อให้พนักง�นส�ม�รถปฏิบัติง�นได้อย่�งถูกต้อง 
รวดเร็วและมีประสิทธิผล โดยรูปแบบก�รอบรมมีทั้งก�รจัดอบรมใน
ห้องเรียน (class-room training) และก�รเรียนรู้ด้วยตนเองผ่�นระบบ 
อิเล็กโทรนิคส์ (E-Learning)

 ก�รพัฒน�บุคล�กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พและคุณภ�พระบบง�น จ�กก�ร
ที่ธน�ค�รได้นำ�หลักก�รและแนวคิดในก�รจัดก�รเพื่อบริห�รคุณภ�พ 
“Six Sigma” และ “Lean Concept” ม�ใช้เพื่อพัฒน�กระบวนก�รทำ�ง�น
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยใช้ทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พ 
เพื่อลดต้นทุนและควบคุมคุณภ�พ ธน�ค�รจึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ
สร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจในเรื่องเหล่�นี้แก่พนักง�นทั่วทั้งองค์กร 

 ก�รพัฒน�บุคล�กรเพื่อป้องกันคว�มเสี่ยงในก�รปฏิบัติง�น ธน�ค�ร
คำ�นึงถึงก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง ซึ่งจะมีผลกระทบทั้งต่อลูกค้� 

ธน�ค�รและผู้เกี่ยวข้อง จึงจัดให้มีก�รอบรมหลักสูตรต่�งๆ อ�ทิ  
ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นข้อมูล ก�รบริห�รคว�มต่อเนื่องท�งธุรกิจ 
ก�รร�ยง�นเหตุก�รณ์คว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติง�น เป็นต้น โดยให้พนักง�น
เรียนรู้ผ่�นระบบ E-Learning ของธน�ค�ร และกำ�หนดให้มีก�รวัดผลที่มี
ประสิทธิภ�พ (Pre – Post Test) เพื่อประเมินผลก�รเรียนรู้ของพนักง�น 

 ผลจ�กก�รจัดอบรมเพื่อพัฒน�พนักง�นในด้�นต่�งๆ ที่กล่�วม� ในปี  
2556 พนักง�นได้รับก�รอบรมในห้องเรียนโดยเฉลี่ยคนละ 40 ชั่วโมงและ
ก�รเรียน E-Learning โดยเฉลี่ยคนละ 6 ชั่วโมง ทั้งนี้ ธน�ค�รมุ่งมั่นที่จะ 
ดำ�เนินก�รพัฒน� และยกระดับก�รเรียนรู้ของบุคล�กรทุกระดับ ให้ส�ม�รถ 
ปฏิบัติง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ เพื่อส่งผลดีโดยตรงต่อธุรกิจและ
สอดคล้องกับนโยบ�ยและทิศท�งธุรกิจของธน�ค�ร

มาตรการด้านความปลอดภัยของพนักงาน
ธน�ค�รได้ให้คว�มสำ�คัญในด้�นสวัสดิภ�พและคว�มปลอดภัยของพนักง�น 
โดยปฏิบัติต�มม�ตรก�รด้�นคว�มปลอดภัยต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดอย่�ง
เคร่งครัด และกำ�หนดนโยบ�ยคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และ สภ�พแวดล้อม
ในสถ�นที่ทำ�ก�ร รวมทั้งได้กำ�หนดม�ตรก�รด้�นคว�มปลอดภัยของธน�ค�ร
เพิ่มเติม ดังนี้
 
 แนวทางตามกฎหมาย
1. ธน�ค�รจัดตั้งคณะกรรมก�รคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัยและสภ�พ

แวดล้อมในสถ�นที่ทำ�ก�ร เพื่อทำ�หน้�ที่ดูแลเกี่ยวกับก�รกระทำ� และ/หรือ 
สภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นให้ปลอดจ�กเหตุอันทำ�ให้เกิดก�รประสบ
อันตร�ย ก�รเจ็บป่วยของผู้ปฏิบัติง�นอันเนื่องม�จ�กก�รทำ�ง�น หรือ
คว�มเดือดร้อนรำ�ค�ญอันเนื่องม�จ�กก�รทำ�ง�น หรือเกี่ยวกับ 
ก�รทำ�ง�น

2. ธน�ค�รจัดให้มีก�รฝึกซ้อมอพยพหนีอัคคีภัย ให้แก่พนักง�นที่ปฏิบัติง�น
อยู่ในอ�ค�รสำ�นักง�นเป็นประจำ� อย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง

3. ธน�ค�รจัดให้มีก�รฝึกอบรมก�รป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยใช ้
เครื่องมือ - อุปกรณ์ดับเพลิงพื้นฐ�นให้แก่พนักง�นที่ได้รับก�รคัดเลือก 
ให้เป็นผู้แทนประจำ�หน่วยง�นต่�งๆ

4. ธน�ค�รจัดให้มีก�รตรวจสอบสภ�พคว�มมั่นคง - แข็งแรง และปลอดภัย
ของโครงสร้�งอ�ค�ร ระบบอุปกรณ์อ�ค�รพื้นฐ�นและข้อกำ�หนดต�ม
เทศบัญญัติ โดยผู้ตรวจสอบอ�ค�รภ�ยนอกต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดทุกปี

5. ธน�ค�รจัดให้มีแผนดำ�เนินธุรกิจอย่�งต่อเนื่อง (Business Continuity 
Plan) ของทุกหน่วยง�น โดยเฉพ�ะหน่วยง�นที่มีคว�มสำ�คัญต่อก�ร
ดำ�เนินธุรกิจหลัก ต�มม�ตรฐ�นธน�ค�รแห่งประเทศไทย และจัดให้ม ี
ก�รฝึกซ้อม และร�ยง�นผลก�รปฏิบัติต�มแผนฯ อย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

 แนวทางตามมาตรการความปลอดภัยของธนาคาร
1. ติดตั้งระบบควบคุมคว�มปลอดภัยภ�ยใน และบริเวณโดยรอบอ�ค�ร เช่น 

ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และบันทึกภ�พในระบบดิจิตอล (Digital) 
เก็บไว้โดยมีกำ�หนดเวล�ไม่ต่ำ�กว่�ม�ตรฐ�นของธน�ค�รแห่งประเทศไทย 
ระบบป้องกันก�รโจรกรรม (Burglar Alarm) ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และ
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Alarm and Automatic Extinguisher) 
ภ�ยในอ�ค�รสำ�นักง�น ศูนย์ข้อมูล-ศูนย์สำ�รองข้อมูลส�รสนเทศ  
(Data Center and Disaster Recovery Center) ระบบควบคุมก�ร 
เข้�ออก (Access Control) และระบบควบคุมอ�ค�รอัตโนมัติ (Building 
Automation Systems)

2. จัดให้มีเจ้�หน้�ที่ดูแล บริก�ร จัดก�รระบบควบคุมอ�ค�รอัตโนมัติ และ
ระบบควบคุมคว�มปลอดภัยของอ�ค�ร ให้แก่พนักง�นและทรัพย์สิน 
ของธน�ค�ร ทุกวันทำ�ก�รและวันหยุดตลอด 24 ชั่วโมง

3. จัดให้มีก�รฝึกอบรม และฝึกซ้อมก�รอพยพพนักง�นออกจ�กอ�ค�ร
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ต�มกำ�หนด ระยะเวล�ม�ตรฐ�นเป็นประจำ�อย่�งน้อย
ปีละ 1 ครั้ง จนได้รับประก�ศเกียรติคุณเป็นอ�ค�รที่มีคว�มปลอดภัย

73 โครงสร้างการจัดการ



ต�ม�ตรฐ�น ในปี พ.ศ. 2549 จ�กสำ�นักง�นที่ว่�ก�รกรุงเทพมห�นคร 
นอกจ�กนี้ ยังได้มีก�รประส�นง�นกับหน่วยง�นของท�งร�ชก�รที่
เกี่ยวข้องในก�รฝึกซ้อมทุกครั้ง

4. จัดให้มีม�ตรก�ร เครื่องมือตรวจสอบวัตถุระเบิด และเครื่องมือสื่อส�รที ่
ทันสมัย ในสถ�นก�รณ์ปกติและสถ�นก�รณ์ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง  
เช่น ตรวจสอบก�รผ่�นเข้�-ออกของย�นพ�หนะทุกชนิด ก�รตรวจสอบ 
สิ่งผิดปกติ หรือวัตถุต้องสงสัย เป็นต้น

5. จัดให้มีแผนประส�นง�นกับหน่วยง�นร�ชก�ร รัฐวิส�หกิจ และบริษัท
เอกชน เช่น กองทัพ สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ ก�รไฟฟ้�นครหลวง  
ก�รประป�นครหลวง ผู้ให้บริก�รโทรศัพท์และก�รสื่อส�ร สถ�นีตำ�รวจ 
ดับเพลิง โรงพย�บ�ล และสำ�นักง�นเขต จัดทำ�แผนให้คว�มช่วยเหลือใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

6. จัดก�รฝึกอบรมพนักง�นด้�นก�รบริห�ร-จัดก�รอ�ค�ร ก�รบำ�รุงรักษ�
ระบบ-อุปกรณ์อ�ค�รพื้นฐ�น โดยเฉพ�ะระบบควบคุมคว�มปลอดภัย และ
จัดให้มีก�รทดสอบคว�มพร้อมอย่�งสม่ำ�เสมอ
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การกำากับดูแลกิจการ

ธน�ค�รทห�รไทย จำ�กัด (มห�ชน) ( “ธน�ค�ร”) ได้ดำ�เนินกิจก�รโดยยึด 
หลักปฏิบัติในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีต�มม�ตรฐ�นส�กลในระดับสูง ซึ่ง 
หม�ยถึง ก�รที่ธน�ค�รมีระบบก�รบริห�รจัดก�รที่มีประสิทธิภ�พ โปร่งใส  
มุ่งเน้นคว�มซื่อสัตย์ สุจริต ปร�ศจ�กก�รคอร์รัปชั่น โดยทุกฝ่�ยส�ม�รถ 
ตรวจสอบก�รทำ�ง�นของธน�ค�รได้ เพื่อสร้�งคว�มเชื่อมั่นและคว�มมั่นใจต่อ
ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย จึงกล่�วได้ว่�แนวก�รกำ�กับดูแล
กิจก�รที่ดีเป็นก�รบริห�รจัดก�รเพื่อเพิ่มมูลค่�ให้แก่ผู้ถือหุ้นและส่งเสริม 
ก�รเติบโตอย่�งยั่งยืนแก่ธน�ค�ร

 นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมก�รธน�ค�รครั้งที่ 3/2549 วันที่ 23 มีน�คม 2549 ได้อนุมัติ 
“นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของธน�ค�ร” เป็นล�ยลักษณ์อักษรและประก�ศ
ใช้โดยมีจุดมุ่งหม�ยเพื่อให้บุคล�กรของธน�ค�รทุกระดับ ตั้งแต่ กรรมก�ร
ธน�ค�ร ฝ่�ยจัดก�ร และพนักง�น พึงยึดถือปฏิบัติอย่�งเคร่งครัดและต่อเนื่อง 
โดยคณะกรรมก�รมีบทบ�ทหน้�ที่ในก�รพิจ�รณ�และกลั่นกรองเนื้อห�ของ
นโยบ�ยดังกล่�วให้มีคว�มเหม�ะสมและสอดคล้องต�มข้อกำ�หนดของท�งก�ร
และม�ตรฐ�นในระดับส�กล โดยได้พิจ�รณ�ต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ด ี
ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์
และตล�ดหลักทรัพย์ ธน�ค�รแห่งประเทศไทย และ The Organisation for 
Economic Co-Operation and Development (OECD)

นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของธน�ค�รครอบคลุมในเรื่องต่�งๆ คือ ข้อพึง
ปฏิบัติที่ดีของกรรมก�ร โครงสร้�งและบทบ�ทของคณะกรรมก�ร ก�รบริห�ร
จัดก�รด้วยคว�มโปร่งใส ก�รเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่สำ�คัญของ
ธน�ค�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งของผลประโยชน์หรือเป็นก�รทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยว 
โยงกัน ก�รตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน 
รวมถึงคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ เพื่อสร้�งคว�มเจริญเติบโตอย่�งยั่งยืน
ให้กับธน�ค�รและเพิ่มคุณค่�ให้กับผู้ถือหุ้นในระยะย�ว โดยคำ�นึงถึงสิทธิผู้มี
ส่วนได้เสียอื่นประกอบด้วยคว�มเป็นธรรมแก่ทุกฝ่�ย ทั้งนี้ เพื่อให้มีก�รนำ�
นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รไปปฏิบัติอย่�งสมบูรณ์ครบถ้วน ธน�ค�รได้จัดให้
มีนโยบ�ยย่อยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวท�งก�รปฏิบัติเฉพ�ะเรื่อง ประกอบด้วย 
ระเบียบปฏิบัติ ข้อพึงปฏิบัติ และคู่มือปฏิบัติง�นอื่นๆ เช่น จริยธรรมธุรกิจและ
จรรย�บรรณ ก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน แนวท�งก�รป้องกันมิให้เกิดคว�มขัดแย้งท�ง
ผลประโยชน์ และก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ของพนักง�น เป็นต้น

คณะกรรมก�รได้พย�ย�มอย่�งเต็มที่ที่จะดูแลและติดต�มให้มีก�รปฏิบัติต�ม
นโยบ�ยที่กำ�หนดไว้ รวมทั้งมีก�รทบทวน และปรับปรุง ให้เหม�ะสมเป็นปัจจุบัน 
และสอดคล้องทันต่อสภ�วก�รณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่�งสม่ำ�เสมอ เพื่อให้ก�รนำ�
ไปปฏิบัติก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธน�ค�ร ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย 
และผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงดูแลให้บริษัทลูกและบริษัทย่อยได้มีก�รกำ�หนดและปฏิบัติ
ต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รด้วย

ในปี 2553 ที่ประชุมคณะกรรมก�รธน�ค�รครั้งที่ 7 /2553 เมื่อวันที่ 29  
กรกฏ�คม 2553 ได้อนุมัติ TMB Corporate Governance Framework ซึ่ง
เป็นกรอบแนวท�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของธน�ค�ร เพื่อให้ก�รปฏิบัติต�ม
นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของธน�ค�รมีคว�มชัดเจนยิ่งขึ้น

TMB Corporate Governance Framework ได้กำ�หนดและแบ่งแยกขอบเขต
อำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบระหว่�งคณะกรรมก�รกับฝ่�ยจัดก�ร  
และประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร (CEO) ให้มีคว�มชัดเจน และกำ�หนดแนวท�ง
ก�รบริห�รจัดก�รที่มีประสิทธิภ�พ โปร่งใส ก�รดำ�เนินก�รที่สุจริตปร�ศจ�ก
คอร์รัปชั่นและตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้�งคว�มเชื่อมั่นและคว�มมั่นใจต่อ 
ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเพิ่มมูลค่�และส่งเสริมก�รเติบโต 
อย่�งยั่งยืนของธน�ค�ร

คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้ก�รกำ�กับดูแลธน�ค�รเป็นไปอย่�งรัดกุม มีประสิทธิภ�พ และครอบคลุม
ทุกด้�น คณะกรรมก�รได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รชุดย่อยเพื่อแบ่งเบ�ภ�ระของ
คณะกรรมก�รในก�รติดต�ม กำ�กับดูแล หรือพิจ�รณ�ศึกษ�เรื่องสำ�คัญๆ ของ
ธน�ค�รในร�ยละเอียด คณะกรรมก�รชุดย่อยมีอำ�น�จในก�รตัดสินใจแทน 
คณะกรรมก�รโดยขึ้นอยู่กับอำ�น�จที่ได้รับมอบหม�ย คณะกรรมก�รชุดย่อย
หลัก ประกอบด้วย คณะกรรมก�รบริห�ร คณะกรรมก�รตรวจสอบ  
คณะกรรมก�รสรรห� กำ�หนดค่�ตอบแทนและบรรษัทภิบ�ล คณะกรรมก�ร
บริห�รคว�มเสี่ยง และคณะกรรมก�รสินเชื่อ นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รชุดย่อย 
ส�ม�รถจัดให้มีคณะทำ�ง�นต่�งๆ เพื่อมอบหม�ยให้พิจ�รณ�ศึกษ�ใน 
ร�ยละเอียดเฉพ�ะเรื่องนั้นๆ ได้

ในก�รแต่งตั้งกรรมก�รในคณะกรรมก�รชุดย่อย คณะกรรมก�รสรรห� กำ�หนด
ค่�ตอบแทนและบรรษัทภิบ�ลจะเป็นผู้พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบและนำ�เสนอ
คณะกรรมก�รธน�ค�รเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง ซึ่งในก�รพิจ�รณ�แต่งตั้งกรรมก�ร
ในคณะกรรมก�รชุดย่อย คณะกรรมก�รจะพิจ�รณ�ถึงคว�มต้องก�รคว�ม
เชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�นต�มหน้�ที่คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รชุดย่อยนั้นๆ 
และพิจ�รณ�ผู้ที่มีทักษะด้�นวิช�ชีพ ประสบก�รณ์ คุณสมบัติเฉพ�ะด้�น และ
ไม่มีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ม�ดำ�รงตำ�แหน่ง โดยคณะกรรมก�รชุดย่อย 
แต่ละชุดจะต้องมีองค์ประกอบและคุณสมบัติที่ครบถ้วนต�มข้อกำ�หนดของ
ท�งก�ร 

คณะกรรมก�รได้กำ�หนดขอบเขตหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร
ชุดย่อยให้สอดคล้องกับภ�รกิจ มีก�รแบ่งแยกหน้�ที่อย่�งชัดเจน ไม่ซ้ำ�ซ้อน และ
เป็นไปต�มข้อกำ�หนดของหน่วยง�นท�งก�ร จัดให้มีก�รประชุมอย่�งสม่ำ�เสมอ
พร้อมร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�นให้คณะกรรมก�รรับทร�บเป็นประจำ�

75 การกำากับดูแลกิจการ



หน่วยง�นอื่นที่เกี่ยวข้อง) มีส่วนได้เสีย หรืออ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
อื่นใดกับธน�ค�ร หรือบริษัทย่อยของธน�ค�ร ยกเว้นเป็นก�รอนุมัติร�ยก�รที่
เป็นไปต�มนโยบ�ยและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมก�รธน�ค�ร
พิจ�รณ�อนุมัติไว้
 
2.  คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมก�รตรวจสอบของธน�ค�ร ณ วันที่ 10 มกร�คม 2557  
ประกอบด้วยกรรมก�รอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนต�มที่ธน�ค�รและ
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์กำ�หนด  
โดยมีร�ยชื่อกรรมก�รดังนี้

โดยมี น�งส�วธนวรรณ ฑีฆ�อุตม�กร ทำ�หน้�ที่เป็นเลข�นุก�ร

คณะกรรมก�รตรวจสอบมีก�รประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือต�มที่จำ�เป็น  
โดยคำ�สั่งของประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.  สอบท�นให้ธน�ค�รมีก�รร�ยง�นท�งก�รเงินอย่�งถูกต้องและเพียงพอ
2.  สอบท�นให้ธน�ค�รมีระบบก�รควบคุมภ�ยใน (internal control) และ

ระบบก�รตรวจสอบภ�ยใน (internal audit) ที่เหม�ะสมและมีประสิทธิผล 
และพิจ�รณ�คว�มเป็นอิสระของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน ตลอดจนให้
คว�มเห็นชอบในก�รพิจ�รณ�แต่งตั้งโยกย้�ย เลิกจ้�ง และประเมินผลง�น
หัวหน้�หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน หรือหน่วยง�นอื่นใดที่รับผิดชอบ 
เกี่ยวกับก�รตรวจสอบภ�ยใน

3.  สอบท�นให้ธน�ค�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และ
ตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของธน�ค�ร รวมทั้งพิจ�รณ�ร�ยง�นกำ�กับดูแลของหน่วยง�น
กำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�น (Compliance function)

4.  พิจ�รณ� คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคว�มเป็นอิสระเพื่อทำ�หน้�ที่
เป็นผู้สอบบัญชีของธน�ค�ร และเสนอค่�ตอบแทนของบุคคลดังกล่�ว  
รวมทั้งเข้�ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่�ยจัดก�รเข้�ร่วม 
ประชุมด้วยเป็นประจำ� อย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.  พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบก�รว่�จ้�งหรือก�รทำ�ข้อตกลงกับผู้สอบบัญชี
ในภ�รกิจอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ หรือนอกเหนือจ�กง�นสอบบัญชี  
(audit-related and other services)

6.  พิจ�รณ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน หรือร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�ง 
ผลประโยชน์ ให้เป็นไปต�มกฎหม�ยและข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ ท้ังน้ี 
เพ่ือให้ม่ันใจว่�ร�ยก�รดังกล่�ว สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อธน�ค�ร

7.  จัดทำ�ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในร�ยง�น
ประจำ�ปีของธน�ค�ร ซึ่งร�ยง�นดังกล่�วต้องลงน�มโดยประธ�น 
คณะกรรมก�รตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่�งน้อยดังต่อไปนี้

โดยมี น�ยเอกพล ณ สงขล� ทำ�หน้�ที่เป็นเลข�นุก�ร

คณะกรรมก�รบริห�รมีก�รประชุมเดือนละ 2 ครั้ง หรือต�มที่จำ�เป็น โดยคำ�สั่ง
ของประธ�นคณะกรรมก�รบริห�ร

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1.  ทบทวนผลก�รดำ�เนินง�นของธน�ค�รในร�ยละเอียด ดังต่อไปนี้
1.1  ทบทวน และนำ�เสนองบประม�ณประจำ�ปี แผนธุรกิจของธน�ค�ร  

รวมถึงแผนก�รใช้เงินทุน
1.2  ติดต�มผลประกอบก�รและผลก�รดำ�เนินง�นต�มส�ยง�นธุรกิจของ

ธน�ค�ร
1.3  ดูแลผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทในกลุ่ม
2.  ทบทวน และนำ�เสนอ หรืออนุมัติก�รลงทุนขน�ดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับแผนง�น

และกลยุทธ์ต�มอำ�น�จที่ได้รับมอบหม�ย
3.  ทบทวน และนำ�เสนอแผนธุรกิจใหม่ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในก�รดำ�เนินธุรกิจของ

ธน�ค�ร รวมถึงแผนก�รลงทุนในบริษัทอื่น
4.  ติดต�มคว�มคืบหน้�ก�รบริห�รก�รเปลี่ยนแปลงของธน�ค�รซึ่งนำ�ไปสู่

ก�รเพิ่มศักยภ�พของธน�ค�รในอน�คต
5.  ติดต�มคว�มคืบหน้�ก�รบริห�รแบรนด์และก�รสื่อส�รขององค์กร
6.  ทบทวนผลก�รดำ�เนินง�นของคณะประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร (CEC) และให้

คำ�ปรึกษ�แก่ฝ่�ยจัดก�รในประเด็นที่เร่งด่วนหรือสำ�คัญ ตลอดจนทบทวน
ประเด็นสำ�คัญต่�งๆ ที่ฝ่�ยจัดก�รเสนอ เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�ร
ธน�ค�ร

7.  ดำ�เนินก�รเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงคณะกรรมก�รบริห�รพิจ�รณ�แล้ว 
เห็นว่�มีคว�มจำ�เป็นต�มหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ หรือดำ�เนินก�รเรื่องอื่นๆ  
ที่ได้รับก�รมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รธน�ค�ร

ทั้งนี้ ก�รมอบหม�ยอำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริห�ร
นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นก�รมอบอำ�น�จหรือมอบอำ�น�จช่วงที่ทำ�ให้คณะกรรมก�ร
บริห�ร หรือผู้รับมอบอำ�น�จจ�กคณะกรรมก�รบริห�รส�ม�รถอนุมัติร�ยก�รที่
ตน หรือบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง (ต�มที่นิย�มไว้ในประก�ศของสำ�นักง�น 
คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (สำ�นักง�น ก.ล.ต.) หรือ

คณะกรรมก�รชุดย่อยของธน�ค�รประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริหาร
ร�ยชื่อกรรมก�รในคณะกรรมก�รบริห�ร  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556  
ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง หมายเหตุ

นายฟิลลิป จี. เจ. อี. 
โอ. ดามัส (Mr Philippe 
G.J.E.O. Damas)

นายวอน นิเจล ริกเตอร์ 
(Mr Vaughn Nigel 
Richtor)

นายพงษ์ภาณุ  
เศวตรุนทร์

นายอมร  
อัศวานันท์

นายบุญทักษ์  
หวังเจริญ

ประธ�นกรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร /  
ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

กรรมก�รที่ไม่ได้เป็น 
ผู้บริห�ร

กรรมก�รที่ไม่ได้เป็น 
ผู้บริห�ร

กรรมก�รที่ไม่ได้เป็น 
ผู้บริห�ร

กรรมก�รที่ไม่ได้เป็น 
ผู้บริห�ร

กรรมก�รที่เป็น 
ผู้บริห�ร

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง หมายเหตุ

นายสิงหะ นิกรพันธุ์ *

พลเอก กมล แสนอิสระ

นายคริสโตเฟอร์  
จอห์น คิง 
(Mr Christopher  
John King)

ประธ�นกรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�รอิสระ

กรรมก�รอิสระ

กรรมก�รอิสระ

หมายเหตุ:  * น�ยสิงหะ นิกรพันธุ์ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รอิสระ และประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ 
เมื่อวันที่ 10 มกร�คม 2557 แทนน�ยเจมส์ พ�ร์ค สเตนท์ ที่ล�ออกจ�กตำ�แหน่งกรรมก�ร
อิสระและประธ�นคณะกรรมก�รตวรจสอบ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2556
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7.1 คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของร�ยง�น
ท�งก�รเงินของธน�ค�ร

7.2 คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเพียงพอของระบบควบคุมภ�ยในของธน�ค�ร
7.3 คว�มเห็นเกี่ยวกับก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และ

ตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ หรือกฎหม�ยที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธน�ค�ร

7.4  คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของผู้สอบบัญชี
7.5  คว�มเห็นเกี่ยวกับร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
7.6 จำ�นวนก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ และก�รเข้�ร่วมประชุมของ

กรรมก�รตรวจสอบแต่ละท่�น
7.7 คว�มเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมก�รตรวจสอบได้รับจ�กก�ร

ปฏิบัติหน้�ที่ต�มกฎบัตร (charter)
7.8 ร�ยก�รอื่นที่เห็นว่�ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทร�บภ�ยใต้ขอบเขต

หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�ร
ธน�ค�ร

8.  ดำ�เนินก�รสอบสวนโดยไม่ชักช้�เมื่อได้รับแจ้งจ�กผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ
พฤติก�รณ์อันควรสงสัย และร�ยง�นผลก�รตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ และ 
ผู้สอบบัญชีทร�บ ภ�ยในส�มสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจ�กผู้สอบบัญชี  
และร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รธน�ค�ร เพื่อดำ�เนินก�รปรับปรุงแก้ไข 
ภ�ยในเวล�ที่คณะกรรมก�รตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมก�ร 
ตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่�มีร�ยก�รหรือก�รกระทำ� ดังต่อไปนี้

8.1 ผลประโยชน์ทับซ้อน
8.2 กรณีทุจริตหรือข้อบ่งชี้ว่�อ�จมีก�รทุจริต หรือบกพร่องที่สำ�คัญ 

ในระบบควบคุมภ�ยใน
8.3 ก�รปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหม�ยหรือข้อกำ�หนดของท�งก�รที่เกี่ยวข้อง 
 ห�กคณะกรรมก�รธน�ค�รหรือผู้บริห�รไม่ดำ�เนินก�รให้มีก�รปรับปรุงแก้ไข

ภ�ยในเวล� ต�มท่ีคณะกรรมก�รตรวจสอบกำ�หนด คณะกรรมก�รตรวจสอบ 
จะต้องเปิดเผยก�รกระทำ�ดังกล่�วไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี และร�ยง�นต่อ
ธน�ค�รแห่งประเทศไทย สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตล�ดหลักทรัพย์ หรือตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. สอบท�นคว�มเหม�ะสมของม�ตรก�รและก�รดำ�เนินก�รแก้ไขของ 
ฝ่�ยจัดก�รต�มร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและก�รสั่งก�รของธน�ค�รแห่ง
ประเทศไทย สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยง�นอื่นที่เกี่ยวข้อง

10. สอบท�นคว�มถูกต้องน่�เชื่อถือของร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัทในเครือ 
ก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยและม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติง�นที่ธน�ค�รกำ�หนดขึ้น 
เพื่อให้บริษัทในเครือถือปฏิบัติ รวมทั้งที่เกี่ยวกับก�รควบคุมภ�ยในและ 
ก�รตรวจสอบ

11.  ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รธน�ค�รมอบหม�ยด้วยคว�มเห็นชอบ
จ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ 1

12. ปฏิบัติหน้�ที่อื่นใดที่กฎหม�ยกำ�หนด

3. คณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ร�ยชื่อกรรมก�รในคณะกรรมก�รสรรห� กำ�หนดค่�ตอบแทนและบรรษัทภิบ�ล 
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 ประกอบด้วย

โดยมี น�ยเอกพล ณ สงขล� ทำ�หน้�ที่เลข�นุก�ร

คณะกรรมก�รสรรห� กำ�หนดค่�ตอบแทนและบรรษัทภิบ�ล มีก�รประชุม 
เดือนละ 1 ครั้ง หรือต�มที่จำ�เป็นโดยคำ�สั่งของประธ�นคณะกรรมก�รสรรห� 
กำ�หนดค่�ตอบแทนและบรรษัทภิบ�ล

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล

ด้านสรรหา
1.  ทบทวนและเสนอนโยบ�ย หลักเกณฑ์ และวิธีก�รสรรห� คัดเลือก และ 

แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมก�รธน�ค�รพิจ�รณ�อนุมัติ
(ก) กรรมก�รธน�ค�ร
(ข) กรรมก�รและประธ�นในคณะกรรมก�รชุดย่อย
(ค) ตัวแทนธน�ค�รในฐ�นะกรรมก�รผู้แทน ประธ�น หรือผู้บริห�รสูงสุดของ

บริษัทในกลุ่ม หรือกิจก�รที่ธน�ค�รมีสิทธิในก�รแต่งตั้ง 
กรรมก�รผู้แทน

(ง) ผู้บริห�รระดับสูง

2.  กล่ันกรอง พิจ�รณ�บุคคลสำ�หรับเสนอช่ือ และนำ�เสนอคณะกรรมก�ร
ธน�ค�รเพ่ือพิจ�รณ�แต่งต้ังให้ดำ�รงตำ�แหน่งต่�งๆ ต�มข้อ 1

3.  เสนอแผนสืบทอดตำ�แหน่งของผู้บริห�รระดับสูงต่อคณะกรรมก�รธน�ค�ร
เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ

4.  ทบทวนและติดต�มให้มีก�รนำ�นโยบ�ย หลักเกณฑ์ วิธีก�ร และแผนง�น
ต�มข้อ 1 และ ข้อ 3 ไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล และร�ยง�นให ้
คณะกรรมก�รธน�ค�รรับทร�บอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง

ด้านกำาหนดค่าตอบแทน
1.  พิจ�รณ�ทบทวน นโยบ�ย โครงสร้�ง และแนวปฏิบัติโดยรวมเกี่ยวกับ 

ค่�ตอบแทนของธน�ค�รและบริษัทในกลุ่ม รวมถึง สวัสดิก�ร ก�รประเมิน
ผลก�รปฏิบัติง�นเพื่อกำ�หนดผลตอบแทน เงินร�งวัล และเงินชดเชย
กรณีก�รเลิกจ้�ง เพื่อให้มีคว�มสอดคล้องกับมติคณะกรรมก�รธน�ค�ร 
วัฒนธรรม เป้�หม�ย กลยุทธ์และสภ�พแวดล้อมก�รควบคุมภ�ยใน  
ก�รเพิ่มมูลค่�ของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะย�ว และมีคว�มเหม�ะสม 
เป็นธรรมกับบทบ�ท หน้�ที่ คว�มรับผิดชอบ ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและ 

นายราเชนทร์  
พจนสุนทร

นายฟิลลิป จี. เจ. อี. 
โอ. ดามัส (Mr Philippe 
G.J.E.O. Damas)

นายพงษ์ภาณุ  
เศวตรุนทร์

นายคริสโตเฟอร์  
จอห์น คิง 
(Mr Christopher  
John King)

ประธ�นกรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�รอิสระ

กรรมก�รที่ไม่ได้เป็น 
ผู้บริห�ร

กรรมก�รที่ไม่ได้เป็น 
ผู้บริห�ร

กรรมก�รอิสระ

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง หมายเหตุ

หมายเหตุ:  1 คณะกรรมก�รธน�ค�รได้มอบหม�ยให้คณะกรรมก�รตรวจสอบรับผิดชอบเพิ่มเติมใน 
ภ�ระกิจ ดังนี้

  1. พิจ�รณ�อนุมัติงบก�รเงินไตรม�สหนึ่ง และไตรม�สส�ม ก่อนนำ�ส่งตล�ดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ต�มที่ได้รับมอบอำ�น�จจ�กคณะกรรมก�รธน�ค�รในก�รประชุมครั้งที่ 6/2553 
เดือนมิถุน�ยน 2553

  2. กำ�กับดูแลหน่วยง�นกำ�กับก�รปฏิบัติง�น (Compliance) ต�มนโยบ�ยกำ�กับก�รปฏิบัติ
ง�น (Compliance Policy) ซึ่งได้รับคว�มเห็นชอบ คณะกรรมก�รธน�ค�ร เมื่อวันที่ 29 
กรกฎ�คม 2553
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ผลก�รปฏิบัติง�นของแต่ละบุคคล และเทียบเคียงได้กับอัตร�ผลตอบแทนใน
ตล�ด และให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่�ยจัดก�ร และคณะกรรมก�รธน�ค�ร 
ต�มคว�มเหม�ะสม

2.  เสนอจำ�นวนเงินค่�ตอบแทนและสวัสดิก�รของกรรมก�รธน�ค�รและ
กรรมก�รในคณะกรรมก�รชุดย่อยต่อคณะกรรมก�รธน�ค�รเพื่อ
พิจ�รณ�อนุมัติ (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับก�รอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

3.  อนุมัติค่�ตอบแทน สวัสดิก�ร ผลตอบแทนที่เป็นร�งวัล หรือเงินชดเชย
กรณีก�รเลิกจ้�งของผู้บริห�รระดับสูง (หรือในกรณีประธ�นเจ้�หน้�ที่
บริห�รเสนอให้คณะกรรมก�รธน�ค�รพิจ�รณ�อนุมัติ)

ด้านบรรษัทภิบาล
1.  ทบทวนและเสนอก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ย จรรย�บรรณ กฎ ระเบียบ และ

แนวปฏิบัติต่อคณะกรรมก�รธน�ค�รเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ เพื่อให้แน่ใจว่�
ธน�ค�รมีก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีต�มม�ตรฐ�นสูงสุด มีจริยธรรมต�ม
แนวปฏิบัติที่เป็นส�กล ตลอดจน ดูแล ติดต�ม และร�ยง�นให้คณะกรรมก�ร
ธน�ค�รทร�บเกี่ยวกับก�รดำ�เนินก�รและประสิทธิผลของก�รดำ�เนินก�ร
อย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง

2.  เสนอขน�ดและองค์ประกอบของคณะกรรมก�รธน�ค�รและ 
คณะกรรมก�รชุดย่อยที่เหม�ะสม ตลอดจนบทบ�ท ขอบเขต อำ�น�จหน้�ที่
ของคณะกรรมก�รชุดย่อยแต่ละคณะที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�ร
ธน�ค�ร ต่อคณะกรรมก�รธน�ค�รเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ

3.  เสนอนโยบ�ย หลักเกณฑ์ และวิธีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นเป็นระยะของ 
คณะกรรมก�รธน�ค�รและคณะกรรมก�รชุดย่อย ต่อคณะกรรมก�รธน�ค�ร 
เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ และร�ยง�นผลให้คณะกรรมก�รธน�ค�รทร�บ

หน้าที่อื่นๆ
1.  ดำ�เนินก�รเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบ�ทและขอบเขตหน้�ที่ของ 

คณะกรรมก�รสรรห�ฯ และคณะกรรมก�รสรรห�ฯ พิจ�รณ�แล้วเห็นว่� 
มีคว�มจำ�เป็นต�มคว�มรับผิดชอบต�มที่กล่�วม�ข้�งต้น หรือได้รับ 
ก�รมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รธน�ค�ร

2.  จัดทำ�ร�ยง�นและเปิดเผยข้อมูลก�รทำ�ง�นแก่คณะกรรมก�รธน�ค�ร 
หน่วยง�นที่กำ�กับดูแลธน�ค�ร ผู้ถือหุ้น และส�ธ�รณชนต�มที่กฎหม�ย
กำ�หนด หรือต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ร�ยชื่อกรรมก�รในคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันว�คม 
2556 ประกอบด้วย

โดยมี น�งส�วอรนุช ตันติเมธ ทำ�หน้�ที่เลข�นุก�ร

คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงมีก�รประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือต�มที่จำ�เป็น 
โดยคำ�สั่งของประธ�นคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. นำ�เสนอนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยงโดยรวมต่อคณะกรรมก�รธน�ค�ร 

โดยครอบคลุมถึงคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญ เช่น คว�มเสี่ยงด้�นเครดิต  
คว�มเสี่ยงด้�นตล�ด คว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่อง คว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�ร 
คว�มเสี่ยงด้�นกลยุทธ์และด้�นชื่อเสียง และคว�มเสี่ยงด้�นอื่นๆ

1.1 ให้คำ�แนะนำ�ต่อคณะกรรมก�รธน�ค�รในเรื่องระดับคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
(Risk Appetite) ระดับคว�มเสี่ยงที่ส�ม�รถทนได้ (Risk Tolerance) 
และกลยุทธ์คว�มเสี่ยง (Risk Strategy) ของธน�ค�รและหน่วยง�น
ธุรกิจ

1.2 ให้คว�มเห็นต่อคณะกรรมก�รธน�ค�รในก�รอนุมัติระดับคว�มเสี่ยง  
(Risk Level) และก�รกระจุกตัวของคว�มเสี่ยง (Risk Concentration) 
ทั้งนี้ โดยอยู่ภ�ยใต้ระดับคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ของคณะกรรมก�ร
ธน�ค�ร

1.3 อนุมัตินโยบ�ยและกรอบง�นที่สำ�คัญเพื่อใช้กำ�กับก�รบริห�รคว�ม
เสี่ยง รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลคว�มเสี่ยง (Risk 
Governance) ต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รธน�ค�ร

2. ว�งกลยุทธ์ให้มีคว�มสอดคล้องกับนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ซึ่ง
กลยุทธ์ดังกล่�วต้องส�ม�รถประเมิน ติดต�ม และดูแลได้ว่�ระดับ 
คว�มเสี่ยงของสถ�บันก�รเงินอยู่ในระดับที่เหม�ะสม

2.1  อนุมัติเพด�นคว�มเสี่ยงส่วนเพิ่มเติม (Supplemental Risk Limit) ต�มที่
กำ�หนดไว้ในนโยบ�ยและกรอบง�นต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.2  ทบทวนคว�มเพียงพอของนโยบ�ยและระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของ
ธน�ค�ร รวมถึงประสิทธิภ�พของนโยบ�ยและระบบก�รบริห�รคว�ม
เสี่ยงในแง่ของ ก�รระบุ ก�รวัด ก�รรวบรวม ก�รควบคุม และก�ร
ร�ยง�นคว�มเสี่ยง

2.3  ทบทวนและติดต�มคว�มเสี่ยงทั้งหมด รวมถึงก�รบริห�รจัดก�รคว�ม
เสี่ยง ซึ่งครอบคลุมถึงก�รควบคุมภ�ยใน และก�รกำ�กับขั้นตอนก�ร
ปฏิบัติง�น (Process) รวมถึงระบบปฏิบัติง�น (System)

3.  อนุมัติก�รแต่งตั้ง ก�รทบทวนโครงสร้�งและองค์ประกอบ รวมถึงบทบ�ท
หน้�ที่ ของคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงในระดับจัดก�รชุดย่อยต่�งๆ

4. ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติในเรื่องบริห�รคว�มเสี่ยง ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงใน
เรื่องต่�งๆรวมทั้งม�ตรก�รในก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงต่อ 
คณะกรรมก�รธน�ค�ร และร�ยง�นเรื่องที่มีคว�มจำ�เป็นต้องดำ�เนินก�ร
ปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบเพื่อดูแลให้ก�รนำ�นโยบ�ยไป
ปฏิบัติเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ

5.  ให้คำ�แนะนำ�ในก�รพัฒน�และก�รรักษ�ไว้ซึ่งวัฒธรรมที่ส่งเสริมก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยงให้เป็นไปอย่�งเหม�ะสม โดยผ่�นท�ง วิธีปฏิบัติ (Procedure) 
ก�รฝึกอบรม และก�รปฏิบัติของผู้นำ� เพื่อให้พนักง�นได้ตระหนักถึง 
ผลกระทบจ�กก�รกระทำ�ของตนซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้�งต่อธน�ค�ร 
รวมทั้งหน่วยง�นธุรกิจของตน

6. ให้คำ�แนะนำ�ในก�รว�งโครงสร้�งผลตอบแทน ให้มีคว�มสอดคล้องกับก�ร
บริห�รคว�มเสี่ยงภ�ยใต้ระดับคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้

นางซุย-อิม อึง   
(Ms Swee-Im Ung)

นายอมร  
อัศวานันท์

นายราเชนทร์
พจนสุนทร

นายบุญทักษ์  
หวังเจริญ

นายยัน อองรี แวน  
วาลเลน * 
(Mr Jan Henri Van 
Wellen)

ประธ�นกรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร/ 
ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

กรรมก�ร /  
ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร 
ด้�นบริห�รคว�มเสี่ยง

กรรมก�รที่ไม่ได้เป็น 
ผู้บริห�ร

กรรมก�รที่ไม่ได้เป็น 
ผู้บริห�ร

กรรมก�รอิสระ

กรรมก�รที่เป็น 
ผู้บริห�ร

ผู้บริห�รธน�ค�ร

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง หมายเหตุ

หมายเหตุ:  * น�ยยัน อองรี แวน ว�ลเลน ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง  
เมื่อวันที่ 1 พฤษภ�คม 2556 แทน น�ยยัน ชเค�ท์ ที่ครบว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง  
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภ�คม 2556

78 ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556



5. คณะกรรมการสินเชื่อ
ร�ยช่ือกรรมก�รในคณะกรรมก�รสินเช่ือ ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2556 ประกอบด้วย

โดยมี น�ยสุนทร รักพ�ณิชย์ ทำ�หน้�ที่เป็นเลข�นุก�ร

คณะกรรมก�รสินเชื่อมีก�รประชุมเดือนละ 2 ครั้ง หรือต�มที่จำ�เป็น โดยคำ�สั่ง
ของประธ�นคณะกรรมก�รสินเชื่อ

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสินเชื่อ
1. พิจ�รณ�อนุมัติสินเชื่อที่เกินจ�กอำ�น�จอนุมัติของฝ่�ยจัดก�ร
2. พิจ�รณ�อนุมัติก�รลงทุนในเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกรรมปกติของธน�ค�ร และ

ก�รปรับโครงสร้�งหนี้ที่นอกเหนือจ�กอำ�น�จอนุมัติของฝ่�ยจัดก�ร
3. พิจ�รณ�ทบทวนร�ยก�รสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดร�ยได้ขน�ดกล�งและ 

ขน�ดใหญ่
4. กำ�หนดและทบทวนกลยุทธ์และพัฒน�ด้�นสินเชื่อให้เป็นไปต�มเป้�หม�ย

ของธน�ค�ร รวมถึงให้คว�มเห็นที่เหม�ะสมแก่คณะกรรมก�รธน�ค�ร
5. ทบทวนสินเชื่อและก�รลงทุนของธน�ค�ร
 
6. คณะกรรมการและคณะทำางานต่างๆ
ด้านนโยบาย ประกอบด้วยคณะกรรมก�รหลัก 5 คณะ ได้แก่
 1.  คณะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 มีภ�ระหน้�ที่ดำ�เนินก�รต�มแผนกลยุทธ์ระยะย�ว กำ�กับดูแลให้มีก�รทบทวน 

ก�รดำ�เนินง�นให้บรรลุต�มเป้�หม�ย และกลยุทธ์ของธน�ค�ร พิจ�รณ� 
เสนอต่อคณะกรรมก�รธน�ค�รเพื่อขออนุมัติแผนธุรกิจ งบประม�ณประจำ�ปี 
และแผนอัตร�กำ�ลัง รวมทั้งควบคุมจำ�นวนพนักง�นให้เป็นไปต�มแผน 
พิจ�รณ�และอนุมัติก�รลงทุน โครงก�รสำ�คัญต่�งๆ ของธน�ค�ร  
ภ�พลักษณ์องค์กร ก�รสื่อส�ร ก�รโฆษณ�ประช�สัมพันธ์ และก�รดำ�เนินก�ร 
เพื่อกอบกู้สถ�นก�รณ์ ตลอดจนแก้ไขปัญห�ในภ�วะก�รณ์ที่มีเหตุฉุกเฉิน 
รวมทั้งพิจ�รณ�กลยุทธ์ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทในเครือและทบทวน 
ผลก�รดำ�เนินง�น

 2. คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
 มีภ�ระหน้�ที่กำ�หนด ว�งกฎเกณฑ์และก�รปฏิบัติก�รในนโยบ�ยที่

เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รสินทรัพย์ และหนี้สิน รวมทั้งให้คว�มเห็นชอบ / 
อนุมัติก�รทำ�ธุรกรรมต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 3. คณะนโยบายบริหารความเสี่ยง
 มีภ�ระหน้�ที่ประเมินคว�มถูกต้องและคว�มพอเพียงของก�รบริห�ร 

คว�มเสี่ยงด้�นสินเชื่อ ทบทวนและรับรองหรืออนุมัตินโยบ�ยคว�มเสี่ยง
ด้�นสินเชื่อ กรอบง�น แนวท�งก�รปฏิบัติง�น ม�ตรฐ�นและแนวท�งก�ร
พิจ�รณ�สินเชื่อ รวมถึงเกณฑ์ก�รอนุมัติสินเชื่อสำ�หรับผลิตภัณฑ์ต่�งๆ 
ต�มอำ�น�จอนุมัติที่ได้รับมอบหม�ย 

 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
 มีภ�ระหน้�ที่ดูแลให้มีก�รพัฒน�เครื่องมือและเทคนิคเพื่อใช้ในก�รวัด 

คว�มเสี่ยง อนุมัติม�ตรฐ�นขั้นต่ำ�และแนวท�งก�รปฏิบัติง�นของคว�มเสี่ยง 
ด้�นปฏิบัติก�ร กำ�หนดค่�เป้�หม�ยสำ�หรับดัชนีวัดคว�มเสี่ยงหลัก  
กำ�หนด / ริเริ่มแผนก�รดำ�เนินก�รสำ�หรับเหตุก�รณ์คว�มเสี่ยงที ่
ได้รับร�ยง�น รวมทั้งอนุมัติผลิตภัณฑ์ใหม่

 5. คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
 มีภ�ระหน้�ที่ให้คำ�แนะนำ� ปรึกษ� สนับสนุน และเห็นชอบนโยบ�ย กรอบและ 

แนวท�งในก�รดำ�เนินโครงก�ร กิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีเป็นนวัตกรรมของธน�ค�ร 
ให้คว�มเห็นชอบในก�รพัฒน� ก�รก่อตั้ง โครงก�รกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็น 
โครงก�รท�งยุทธศ�สตร์ ก่อนขอคว�มเห็นชอบหรืออนุมัติจ�กคณะกรรมก�ร 
ที่เกี่ยวข้องต�มที่ธน�ค�รกำ�หนด รวมถึงให้ก�รส่งเสริมและสนับสนุนก�ร
ดำ�เนินนวัตกรรมโครงก�รฯ เพื่อให้โครงก�รสำ�เร็จลุล่วงต�มเป้�หม�ย

ด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย
คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบงาน
มีภ�ระหน้�ที่ให้คว�มเห็นชอบแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีส�รสนเทศ เพื่อให้ม ี
คว�มสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของธน�ค�ร รับทร�บคว�มก้�วหน้�ท�ง 
ด้�นเทคโนโลยีที่สำ�คัญที่เกี่ยวกับธน�ค�ร รวมทั้งผลก�รบริห�รและปฏิบัติก�ร
ด้�นเทคโนโลยี

ด้านทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล 
มีภ�ระหน้�ที่พิจ�รณ�อนุมัติกรอบก�รกำ�หนดนโยบ�ยเกี่ยวกับก�รบริห�รง�น
ทรัพย�กรบุคคล ม�ตรฐ�นก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน ระเบียบกฎเกณฑ์  
แผนสืบทอดตำ�แหน่งของผู้บริห�ร ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�น ก�รปรับ 
เงินเดือน ก�รจ่�ยโบนัสและเงินร�งวัลของพนักง�นระดับที่ต่ำ�กว่�หัวหน้� 
เจ้�หน้�ที่บริห�ร อนุมัติโครงสร้�งก�รจัดลำ�ดับชั้นง�น (Job Grade) ก�รจัด
ตำ�แหน่งต�มลักษณะง�น (Functional Title) และประเด็นต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงก�ร HR Transformation รวมถึงโครงสร้�งก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล
และวัฒนธรรมองค์กร

ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ประกอบด้วย
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 
มีภ�ระหน้�ที่พิจ�รณ�นโยบ�ยและแผนง�นด้�นคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น 
รวมถึงคว�มปลอดภัยนอกง�น ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้�นคว�ม
ปลอดภัย รวมทั้งพิจ�รณ�ข้อบังคับและคู่มือว่�ด้วยคว�มปลอดภัยในก�ร
ทำ�ง�น ม�ตร�ฐ�นด้�นคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นของสถ�นประกอบก�ร 
ให้เป็นไปต�มกฎกระทรวง

นายพงษ์ภาณุ  
เศวตรุนทร์

นางซุย-อิม อึง   
(Ms Swee-Im Ung)

นายอมร  
อัศวานันท์

นายบุญทักษ์  
หวังเจริญ

นายยัน อองรี แวน  
วาลเลน * 
(Mr Jan Henri Van 
Wellen)

ประธ�นกรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร /  
ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

กรรมก�ร /  
ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร 
ด้�นบริห�รคว�มเสี่ยง

กรรมก�รที่ไม่ได้เป็น 
ผู้บริห�ร

กรรมก�รที่ไม่ได้เป็น 
ผู้บริห�ร

กรรมก�รที่ไม่ได้เป็น 
ผู้บริห�ร

กรรมก�รที่เป็น 
ผู้บริห�ร

ผู้บริห�รธน�ค�ร

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง หมายเหตุ

หมายเหตุ:  * น�ยยัน อองรี แวน ว�ลเลน ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง  
เมื่อวันที่ 1 พฤษภ�คม 2556 แทน น�ยยัน ชเค�ท์ ที่ครบว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง  
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภ�คม 2556
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ด้านการจัดการพลังงาน ประกอบด้วย
คณะทำางานด้านการจัดการพลังงาน 
มีภ�ระหน้�ที่ดำ�เนินก�รจัดก�รก�รใช้พลังง�นให้สอดคล้องกับนโยบ�ยอนุรักษ์
พลังง�น และวิธีก�รจัดก�รพลังง�นของอ�ค�ร รวมทั้งจัดก�รฝึกอบรมหรือ 
จัดกิจกรรมเพื่อสร้�งจิตสำ�นึกของบุคล�กร และสนับสนุนในก�รดำ�เนินก�ร
ต่�งๆ ให้เป็นไปต�มกฎกระทรวงพลังง�น และกฎหม�ย

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
1. กรรมการอิสระ
ธน�ค�รตระหนักดีว่� กรรมก�รอิสระมีส่วนสำ�คัญในก�รรักษ�ผลประโยชน์
ของธน�ค�รและผู้ถือหุ้นร�ยย่อย ดังนั้น เพื่อเสริมสร้�งคว�มเป็นอิสระให้กับ 
คณะกรรมก�รและดูแลจัดก�รเกี่ยวกับคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ให้เป็นไป
ต�มข้อกำ�หนดของท�งก�ร รวมทั้งหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี  
คณะกรรมก�รจึงได้กำ�หนดนโยบ�ยในก�รพิจ�รณ�เลือกกรรมก�รอิสระจ�ก
บุคคลในส�ข�วิช�ชีพต่�งๆ ที่มีคุณสมบัติและประสบก�รณ์ที่เหม�ะสม ส�ม�รถ
ให้คว�มเห็นที่เป็นอิสระ รวมทั้งมีคว�มเที่ยงธรรมในก�รปฏิบัติหน้�ที่ โดย 
คณะกรรมก�รสรรห� กำ�หนดค่�ตอบแทนและบรรษัทภิบ�ล จะเป็นผู้พิจ�รณ�
ในเบื้องต้นก่อนนำ�เสนอคณะกรรมก�รหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งต้ัง 
กรรมก�รอิสระ โดยคุณสมบัติของกรรมก�รอิสระต้องเป็นไปต�มที่ธน�ค�ร 
กำ�หนดซึ่งมีคว�มเข้มงวดกว่�ข้อกำ�หนดของคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน 

คุณสมบัติกรรมการอิสระ
ธน�ค�รได้กำ�หนดคว�มหม�ยของ “กรรมก�รอิสระ” ให้หม�ยถึง กรรมก�รที่
เป็นอิสระจ�กผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ ผู้บริห�ร และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยส�ม�รถทำ�หน้�ที่
คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกร�ยได้อย่�งเท่�เทียม
กัน โดยธน�ค�รได้กำ�หนดให้มีกรรมก�รอิสระอย่�งน้อยหนึ่งในส�มของจำ�นวน
กรรมก�รทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่�ส�มคน

นอกจ�กนี้ ธน�ค�รยังได้กำ�หนดคุณสมบัติกรรมก�รอิสระให้เข้มงวดกว่� 
หลักเกณฑ์ที่กำ�หนดโดยคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน ดังต่อไปนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

ธน�ค�ร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้มี
อำ�น�จควบคุมของธน�ค�ร ทั้งนี้ ให้นับรวมก�รถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของกรรมก�รอิสระร�ยนั้นๆ ด้วย

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมบริห�รง�น ลูกจ้�ง พนักง�น  
ที่ปรึกษ�ที่ได้เงินเดือนประจำ� หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของธน�ค�ร  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น 
ร�ยใหญ่ หรือของผู้มีอำ�น�จควบคุมของธน�ค�ร เว้นแต่จะได้พ้นจ�ก 
ก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่�สองปีก่อนได้รับก�รแต่งตั้ง 

3.  ไม่เป็นบุคคลที่มีคว�มสัมพันธ์ท�งส�ยโลหิต หรือโดยก�รจดทะเบียน 
ต�มกฎหม�ยในลักษณะที่เป็น บิด�ม�รด� คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริห�ร ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ ผู้มีอำ�น�จควบคุม 
หรือบุคคลที่จะได้รับก�รเสนอให้เป็นผู้บริห�รหรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของ
ธน�ค�ร หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจกับธน�ค�ร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของธน�ค�ร  
ในลักษณะที่อ�จเป็นก�รขัดขว�งก�รใช้วิจ�รณญ�ณอย่�งอิสระของตน  
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของผู้ที่มี
คว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจกับธน�ค�ร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของธน�ค�ร เว้นแต่จะได้พ้นจ�ก
ก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่�สองปีก่อนได้รับก�รแต่งตั้ง 

 คว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจต�มวรรคหนึ่ง รวมถึงก�รทำ�ร�ยก�รท�งก�รค้�
ที่กระทำ�เป็นปกติเพื่อประกอบกิจก�ร ก�รเช่�หรือให้เช่�อสังห�ริมทรัพย์ 

ร�ยก�รเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริก�ร หรือก�รให้หรือรับคว�มช่วยเหลือ
ท�งก�รเงิน ด้วยก�รรับหรือให้กู้ยืม ค้ำ�ประกัน ก�รให้สินทรัพย์เป็นหลัก
ประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติก�รณ์อื่นทำ�นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ธน�ค�ร
หรือคู่สัญญ�มีภ�ระหนี้ที่ต้องชำ�ระต่ออีกฝ่�ยหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละส�มของ
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธน�ค�รหรือตั้งแต่ยี่สิบล้�นบ�ทขึ้นไป แล้วแต ่
จำ�นวนใดจะต่ำ�กว่� ทั้งนี้ ก�รคำ�นวณภ�ระหนี้ดังกล่�วให้เป็นไปต�มวิธี
ก�รคำ�นวณมูลค่�ของร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันต�มประก�ศคณะกรรมก�ร
กำ�กับตล�ดทุนว่�ด้วยหลักเกณฑ์ในก�รทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน  
โดยอนุโลม แต่ในก�รพิจ�รณ�ภ�ระหนี้ดังกล่�ว ให้นับรวมภ�ระหนี้ที่เกิด
ขึ้นในระหว่�งหนึ่งปีก่อนวันที่มีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธน�ค�ร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของธน�ค�ร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย 
ผู้มีอำ�น�จควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำ�นักง�นสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี
ของธน�ค�ร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือ 
ผู้มีอำ�น�จควบคุมของธน�ค�รสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะ
ดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่�สองปีก่อนได้รับก�รแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงก�รให้บริก�ร 
เป็นที่ปรึกษ�กฎหม�ยหรือที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน ซึ่งได้รับค่�บริก�รเกินกว่� 
สองล้�นบ�ทต่อปีจ�กธน�ค�ร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
ร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของธน�ค�ร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  
ผู้มีอำ�น�จควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพนั้นด้วย เว้นแต่
จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่�สองปีก่อนได้รับ 
ก�รแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมก�รที่ได้รับก�รแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมก�รของ
ธน�ค�ร ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น 
ร�ยใหญ่ของธน�ค�ร

8. ไม่ประกอบกิจก�รที่มีสภ�พอย่�งเดียวกันและเป็นก�รแข่งขันที่มีนัยกับ
กิจก�รของธน�ค�ร หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน 
ห้�งหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมบริห�รง�น ลูกจ้�ง พนักง�น 
ที่ปรึกษ�ที่ได้รับเงินเดือนประจำ� หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำ�นวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจก�รที่มีสภ�พอย่�ง
เดียวกันและเป็นก�รแข่งขันที่มีนัยกับกิจก�รของธน�ค�ร หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถให้คว�มเห็นอย่�งเป็นอิสระเกี่ยวกับ
ก�รดำ�เนินง�นของธน�ค�ร

2. กรรมการ
คณะกรรมก�รกำ�หนดนโยบ�ยกระบวนก�รคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมก�ร 
และผู้บริห�รระดับสูงสุดอย่�งชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมก�รสรรห� 
กำ�หนดค่�ตอบแทนและบรรษัทภิบ�ล มีหน้�ที่พิจ�รณ�สรรห�และกลั่นกรอง
ผู้ที่มีคุณสมบัติเหม�ะสมเสนอต่อคณะกรรมก�รเพื่อพิจ�รณ� ก่อนนำ�เสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รธน�ค�รต่อไป  
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับก�รเสนอชื่อนอกจ�กจะต้องมีคุณสมบัติต�มข้อกำ�หนดของ
ธน�ค�รและของท�งก�รรวมทั้งมีคุณสมบัติส่วนตนที่เหม�ะสมแล้ว ยังจะต้อง
เป็นผู้ที่มีทักษะ คว�มรู้ คว�มส�ม�รถและประสบก�รณ์ในก�รดำ�เนินธุรกิจ  
มีคว�มเป็นผู้นำ� พร้อมด้วยวิสัยทัศน์และคว�มคิดเชิงกลยุทธ์ที่จะส�ม�รถนำ�
ธน�ค�รไปสู่ก�รเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนส�ม�รถอุทิศเวล� 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของธน�ค�รด้วย

ในกรณีตำ�แหน่งกรรมก�รธน�ค�รว่�งลงก่อนครบว�ระ คณะกรรมก�ร 
จะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมก�รที่จะม�ดำ�รงตำ�แหน่งแทนโดยผ่�นก�รพิจ�รณ�
จ�กคณะกรรมก�รสรรห� กำ�หนดค่�ตอบแทนและบรรษัทภิบ�ล โดยให้อยู่
ในตำ�แหน่งเพียงเท่�ว�ระที่เหลืออยู่ของกรรมก�รที่ตนแทน เว้นแต่ว�ระของ
กรรมก�รจะเหลือน้อยกว่�สองเดือน บุคคลซึ่งเข้�เป็นกรรมก�รแทนนั้นจะต้อง
ได้รับก�รแต่งตั้งจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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ก�รแต่งตั้งกรรมก�รโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ธน�ค�รกำ�หนดให้ใช้วิธีก�ร
พิจ�รณ�แต่งตั้งเป็นร�ยบุคคล โดยกรรมก�รแต่ละร�ยต้องได้รับคะแนนเสียง
ข้�งม�กของผู้ถือหุ้นที่ม�ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หลักเกณฑ์การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
ในก�รสรรห�และแต่งตั้งผู้บริห�รระดับสูงของธน�ค�รตั้งแต่ระดับหัวหน้� 
เจ้�หน้�ที่บริห�รและผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ขึ้นไป คณะกรรมก�รสรรห� 
กำ�หนดค่�ตอบแทนและบรรษัทภิบ�ล จะทำ�หน้�ที่ในก�รสรรห�และกลั่นกรอง
คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหม�ะสม ที่จะดำ�รงตำ�แหน่งทั้งจ�กภ�ยในและ
ภ�ยนอกธน�ค�ร ต�มข้อกำ�หนดและข้อบังคับของธน�ค�ร และนำ�เสนอ 
คณะกรรมก�รและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติก�รแต่งตั้ง เพื่อให้
สอดคล้องกับข้อกำ�หนดและข้อบังคับของหน่วยง�นท�งก�รที่เกี่ยวข้อง 
กับธุรกิจของธน�ค�ร

สำ�หรับก�รแต่งตั้งผู้บริห�รตั้งแต่ระดับเจ้�หน้�ที่บริห�รลงม� ฝ่�ยจัดก�รจะเป็น
ผู้พิจ�รณ�สรรห�และแต่งตั้งบุคคลที่จะม�ดำ�รงตำ�แหน่งต�มคว�มเหม�ะสม

ในกรณีที่บ�งตำ�แหน่งได้มีก�รกำ�หนดว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งไว้ชัดเจน คณะ
กรรมก�รสรรห� กำ�หนดค่�ตอบแทนและบรรษัทภิบ�ล จะพิจ�รณ�ดำ�เนินก�ร
สรรห�เป็นก�รล่วงหน้�อย่�งน้อย 6 เดือนก่อนครบว�ระดังกล่�ว

การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย

ธน�ค�รกำ�หนดโครงสร้�งก�รบริห�รจัดก�รและควบคุมก�รดำ�เนินง�นของ
บริษัทย่อยทั้งในด้�นก�รจัดทำ�แผนกลยุทธ์ นโยบ�ย เป้�หม�ย และก�รแต่งตั้ง
กรรมก�รผู้แทนเพื่อเข้�ไปมีส่วนร่วมในก�รบริห�รจัดก�รบริษัทย่อย รวมถึง
ก�รจัดองค์กรภ�ยในของธน�ค�รเพ่ือรับผิดชอบดูแลบริษัทย่อยต�มคว�มเหม�ะสม 

1. กลไกในการกำากับดูแล
คณะกรรมก�รมีกลไกในก�รกำ�กับดูแลที่ทำ�ให้ส�ม�รถควบคุมดูแลก�รจัดก�ร
และรับผิดชอบก�รดำ�เนินง�นของบริษัทย่อยเพื่อดูแลรักษ�ผลประโยชน์ในเงิน
ลงทุนของธน�ค�ร โดยได้กำ�หนดนโยบ�ย “ก�รกำ�กับแบบรวมกลุ่ม”  
(Consolidated Supervision Policy) ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยนโยบ�ยในด้�น
ต่�งๆ ดังนี้

 1.  นโยบายด้านการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting Policy)
 เป็นก�รกำ�หนดนโยบ�ยด้�นก�รบัญชีและก�รจัดทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงิน 

เพื่อให้ธน�ค�รส�ม�รถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในก�รจัดทำ�งบก�รเงินรวม 
สำ�หรับบริษัทย่อยได้อย่�งถูกต้อง เป็นไปในรูปแบบและเนื้อห�เดียวกันกับ
ธน�ค�ร และเป็นไปต�มหลักเกณฑ์ที่ธน�ค�รแห่งประเทศไทยกำ�หนด  
รวมถึงก�รนำ�ข้อมูลท�งก�รเงินและบัญชีดังกล่�วม�เป็นข้อมูลเพื่อใช้ใน
ก�รวิเคร�ะห์ผลก�รดำ�เนินง�นและฐ�นะก�รเงินของบริษัทย่อยได้อย่�งถูกต้อง 
และทันเวล� เพื่อประโยชน์ในก�รควบคุมและติดต�มผลก�รดำ�เนินง�น

 2. นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy)
 เป็นก�รกำ�หนดนโยบ�ยด้�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัทย่อย  

โดยครอบคลุมคว�มเสี่ยงในด้�นต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�น
ของบริษัทย่อย คือ ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นตล�ด (Market Risk 
Management) ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่อง (Liquidity 
Risk Management) ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นสินเชื่อ (Credit 
Risk Management) รวมถึงก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�ร 
(Operational Risk Management) ซึ่งส่งผลต่อคว�มมั่นคงของบริษัทย่อย

 3. นโยบายด้านการกำากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)
 เป็นก�รกำ�หนดนโยบ�ยให้บริษัทย่อยต้องดำ�เนินก�รในด้�นต่�งๆ  

ภ�ยใต้จริยธรรมท�งธุรกิจและก�รมีจรรย�บรรณที่ดีในก�รปฏิบัติง�น 
โดยมีหลักก�รและแนวปฏิบัติสอดคล้องกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 
(Good Corporate Governance) ข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  
และสอดคล้องกับนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของธน�ค�ร และ  
TMB Corporate Governance Framework

 4. นโยบายด้านการกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy)
 เป็นก�รกำ�หนดนโยบ�ยและสนับสนุนให้บริษัทย่อยถือปฏิบัติ เพ่ือให้ก�รดำ�เนินก�ร 

ของบริษัทย่อยเป็นไปต�มนโยบ�ยด้�นก�รกำ�กับก�รปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ของ 
ธน�ค�รและก�รปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ของท�งก�รในเร่ืองต่�งๆ ได้แก่ ก�รปฏิบัติ 
ต�มกฎเกณฑ์ของท�งก�ร นโยบ�ยก�รทำ�ธุรกิจกับผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง
หรือเก่ียวโยงกัน ก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ย ประก�ศและหนังสือเวียนของธน�ค�ร 
แห่งประเทศไทย ก�รรู้จักตัวตนของลูกค้�และก�รปฏิบัติต�มพระร�ชบัญญัติ
ป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน และพระร�ชบัญญัติป้องกันและปร�บปร�ม 
ก�รสนับสนุนท�งก�รเงินแก่ก�รก่อก�รร้�ย

 5. นโยบายด้านภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Communication 
Policy)

 เป็นก�รกำ�หนดนโยบ�ยเพื่อให้บริษัทย่อยถือเป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินก�ร
เพื่อให้เป็นไปในแนวท�งเดียวกัน และส่งเสริมภ�พลักษณ์ของธน�ค�รซึ่ง
เป็นสถ�บันก�รเงิน ทั้งในด้�นของก�รใช้ชื่อและเครื่องหม�ยก�รค้�และก�ร
เปิดเผยส�รสนเทศของบริษัทย่อย

 6. นโยบายด้านการตรวจสอบ (Audit Policy)
 เป็นก�รกำ�หนดบทบ�ทหน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบของหน่วยง�นตรวจสอบ 

(ตรวจสอบและสอบท�นสินเชื่อ) และบทบ�ทก�รกำ�กับดูแลของ 
คณะกรรมก�รตรวจสอบ อันสัมพันธ์ร่วมกับบทบ�ทภ�ระหน้�ที่ของ 
ฝ่�ยจัดก�ร และผู้สอบบัญชีภ�ยนอกของธน�ค�รในก�รตรวจสอบ 
ควบคุม และกำ�กับดูแลบริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่�
ธน�ค�ร บริษัทย่อยมีวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับก�รควบคุมภ�ยใน 
และบรรษัทภิบ�ลที่ดี

2. การแต่งตั้งกรรมการผู้แทน
เพื่อให้ก�รบริห�รจัดก�รและก�รควบคุมบริษัทย่อยเป็นไปอย่�งรัดกุมต�ม
นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแล คณะกรรมก�รจึงกำ�หนดนโยบ�ยในก�รแต่งตั้ง 
กรรมก�รผู้แทนในบริษัทย่อย ดังนี้
1. ธน�ค�รจะแต่งตั้งกรรมก�รผู้แทนต�มสัดส่วนก�รถือหุ้นของธน�ค�ร 
2. ประธ�นกรรมก�รบริษัท ต้องได้รับก�รแต่งตั้งจ�กคณะกรรมก�รธน�ค�ร
3.  กรรมก�รผู้จัดก�ร หรือ ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รของบริษัทย่อย  

ก�รแต่งตั้งต้องได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รธน�ค�ร  
(กรณีก�รแต่งตั้งกรรมก�รผู้จัดก�รเฉพ�ะบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจก�ร
ให้สินเชื่อหรือธุรกรรมที่มีลักษณะคล้�ยสินเชื่อ ทุกบริษัทต้องขอคว�มเห็น
ชอบจ�กธน�ค�รแห่งประเทศไทย)

4.  ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�รท่ีมีหน้�ท่ีควบคุมดูแลบริษัทย่อย จะพิจ�รณ� 
นำ�เสนอกรรมก�รผู้แทนจ�กผู้บริห�รของธน�ค�ร โดย

4.1 ก�รแต่งตั้งกรรมก�รผู้แทนใหม่ ให้นำ�เสนอคณะกรรมก�ร
ธน�ค�รเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติแต่งตั้งกรรมก�ร โดยผ่�น 
คณะประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร คณะกรรมก�รสรรห� 
กำ�หนดค่�ตอบแทนและบรรษัทภิบ�ล หรือ โดยแนวปฏิบัติอื่น 
ที่คณะกรรมก�รธน�ค�รจะกำ�หนดขึ้นในอน�คต

4.2 ก�รแต่งตั้งกรรมก�รผู้แทนเดิม กลับเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งอีกว�ระ  
ให้นำ�เสนอคณะประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รเพื่อพิจ�รณ�อนุมัต ิ
แต่งตั้ง 
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5.  ธน�ค�รอ�จพิจ�รณ�แต่งตั้งบุคคลภ�ยนอกที่มีประสบก�รณ์ในธุรกิจและ
ก�รบริห�ร เข้�ร่วมเป็นกรรมก�รได้ต�มคว�มเหม�ะสม 

6.  กรณีมีกรรมก�รผู้แทนม�กกว่� 1 คน ธน�ค�รอ�จแต่งตั้งกรรมก�ร 1 คน 
เพื่อทำ�หน้�ที่เป็นกรรมก�ร Lead Director โดยจะเป็นผู้บริห�รระดับผู้
ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ขึ้นไป เพื่อเป็นผู้ดำ�เนินก�รในก�รรวบรวม  
นำ�เสนอข้อมูลและให้คว�มเห็นต่อผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัท

7.  ผู้ที่ได้รับก�รแต่งตั้งเป็นกรรมก�รผู้แทน ส�ม�รถเป็นประธ�นกรรมก�ร 
หรือกรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มอย่�งใดอย่�งหนึ่งหรือหล�ยอย่�งใน 
บริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

8.  พนักง�นที่ได้รับก�รเสนอชื่อให้เป็นกรรมก�รผู้แทนต้องไม่มีคว�มขัดแย้ง 
ท�งผลประโยชน์ในบริษัทที่ธน�ค�รส่งเข้�ร่วมเป็นกรรมก�รบริษัท

3. ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้แทน
1. กรรมก�รผู้แทนทุกคนจะไม่รับค่�ตอบแทนจ�กก�รเป็นกรรมก�ร  

รวมทั้งผลตอบแทนทุกประเภททั้งในรูปที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
2. กรรมก�รผู้แทนของบริษัทย่อยมีหน้�ที่เข้�ร่วมประชุมเพื่อกำ�หนดนโยบ�ย

และแผนกลยุทธ์ของธน�ค�รในบริษัทที่เป็นกรรมก�ร 
3. ติดต�มและควบคุมก�รดำ�เนินก�รของบริษัทย่อยให้เป็นไปต�มนโยบ�ย 

แผนง�น ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่ธน�ค�รและหน่วยง�นที่กำ�กับดูแล
ธน�ค�รกำ�หนด อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล  
รวมทั้งไม่ให้เกิดประเด็นที่เกี่ยวกับคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์  
(Conflict of Interest)

4. นำ�เสนอนโยบ�ย กลยุทธ์ ผลก�รดำ�เนินก�รของบริษัทย่อย 
5. ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทย่อยหรือก�รเปลี่ยนแปลงอื่นๆ  

ที่มีนัยสำ�คัญและอ�จส่งผลกระทบต่อธน�ค�ร เช่น ก�รเพิ่มทุน/ 
ลดทุนของบริษัทย่อย ก�รซื้อข�ย/ควบรวมกิจก�ร ก�รเปลี่ยนแปลงฐ�นะ
ท�งก�รเงิน ก�รเปลี่ยนแปลงด้�นธุรกิจ หรือก�รเปลี่ยนแปลง 
ข้อกำ�หนด/กฎเกณฑ์ท�งก�ร/กฎหม�ยเฉพ�ะของแต่ละธุรกิจ 

6. ติดต�ม รักษ�สิทธิของธน�ค�ร
7. ปฏิบัติหน้�ที่อื่นๆ ต�มที่ธน�ค�รกำ�หนด 

4. รายการที่กรรมการผู้แทนของบริษัทย่อยต้องขออนุมัติจากธนาคาร
ก่อนการลงมติในการประชุมคณะกรรมการ

1.  นโยบ�ยและกลยุทธ์ ที่สำ�คัญ ต่อก�รดำ�เนินธุรกิจหรือเปลี่ยนแปลงธุรกิจ
2.  ก�รเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียน
3.  ก�รจ่�ยหรืองดจ่�ยเงินปันผล
4.  ก�รลงทุน/ข�ย ในกิจก�รอื่นเกินกว่�ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่เรียก

ชำ�ระแล้วของบริษัท 
5.  ก�รข�ยสินทรัพย์ที่สำ�คัญในก�รดำ�เนินก�ร
6.  ก�รลงน�มในสัญญ�ท�งธุรกิจ/ก�รเปลี่ยนแปลงด้�นผลิตภัณฑ์ ด้�นก�ร

ตล�ดที่มีมูลค่� 15% ของ Net Tangible Asset 
7.  ก�รเลิกกิจก�ร/หยุดพักชำ�ระหนี้/ล้มละล�ย
8.  ร�ยก�รเกี่ยวโยงทั้งกับธน�ค�รและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 
9.  ก�รกู้ยืมเงินที่มีขน�ดร�ยก�รตั้งแต่ 15% ของ NTA และก�รทำ�สัญญ� 

ค้ำ�ประกันต่อบุคคลที่ 3 ที่มีขน�ดร�ยก�รตั้งแต่ 15% ของ NTA 
10.  ก�รเปลี่ยนแปลงด้�นภ�พลักษณ์รูปแบบธุรกิจ ตลอดจน Brand  

ของกิจก�ร
11.  เรื่องอื่นๆ ที่ของบริษัทย่อย กรรมก�รผู้แทน หรือหน่วยง�นที่กำ�กับดูแล 

เห็นว่�มีผลกระทบต่อธุรกิจของธน�ค�รและคว�มรับผิดชอบ 
ในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของกรรมก�รผู้แทนอย่�งมีนัยสำ�คัญ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมก�รได้กำ�หนดให้มีระเบียบปฏิบัติในก�รใช้ข้อมูลภ�ยในและดูแลให้
มีก�รปฏิบัติอย่�งจริงจังเพื่อมิให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นที่อยู่ใน
ตำ�แหน่งหรือฐ�นะที่มีโอก�สล่วงรู้ข้อมูลภ�ยในของธน�ค�ร กระทำ�ก�รแสวงห�
ประโยชน์จ�กข้อมูลนั้นเพื่อตนเองหรือผู้อื่น เช่น ก�รนำ�ข้อมูลหรือคว�มลับของ
ลูกค้�ไปใช้ในก�รทำ�ธุรกิจแข่งขันกับลูกค้�ของธน�ค�ร หรือก�รห�ประโยชน์
จ�กอำ�น�จหน้�ที่ในท�งมิชอบ โดยคณะกรรมก�รได้กำ�หนดระเบียบปฏิบัต ิ
ในเรื่องดังกล่�วอย่�งชัดเจน ประกอบด้วย
1. นโยบ�ยก�รใช้ข้อมูลภ�ยในและก�รปฏิบัติต่อประเด็นคว�มขัดแย้งท�ง 

ผลประโยชน์ (TMB’s policy on Confidential & Inside Information 
and Conflict of Interest)

2. นโยบ�ยก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ที่ถูกควบคุมสำ�หรับ
กรรมก�ร และพนักง�นส�ยง�นธุรกิจขน�ดใหญ่และว�ณิชธนกิจรวมถึง
พนักง�นส�ยง�นอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับก�รซื้อ/ข�ยและลงทุนในหลักทรัพย์ธน�ค�รสำ�หรับ
พนักง�นธน�ค�ร

4. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับก�รกำ�หนดช่วงเวล�ในก�รห้�มซื้อ/ข�ยหลักทรัพย์
ธน�ค�ร (Black-out Period) สำ�หรับกรรมก�รและพนักง�นธน�ค�ร

5. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับก�รซื้อ/ข�ยหลักทรัพย์ในบัญชี Watch List / 
Restricted List สำ�หรับกรรมก�รและพนักง�นธน�ค�ร

นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รยังกำ�หนดให้กรรมก�ร ผู้บริห�รตั้งแต่ระดับประธ�น
เจ้�หน้�ที่บริห�ร ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รด้�นต่�งๆ ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร
ใหญ่หรือหัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�ร และเจ้�หน้�ที่บริห�รในหน่วยง�นควบคุม
ท�งก�รเงินและว�งแผนและวิเคร�ะห์ท�งก�รเงิน และบริห�รเงิน รวมทั้งบุคคล
ที่ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รด้�นก�รเงินกำ�หนด มีหน้�ที่ต้องเปิดเผยข้อมูล
และร�ยง�นก�รถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยธน�ค�ร ทั้งของตนเอง คู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ ต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตล�ดหลักทรัพย์ (สำ�นักง�น ก.ล.ต.) รวมถึงร�ยง�นก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือ
หลักทรัพย์ดังกล่�วทุกครั้งเมื่อมีก�รซื้อ ข�ย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น 
ต�มแบบร�ยง�นและภ�ยในระยะเวล�ที่สำ�นักง�น ก.ล.ต. กำ�หนด

ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
ธน�ค�รและบริษัทย่อยจ่�ยค่�ตอบแทนก�รสอบบัญชีให้แก่
• ผู้สอบบัญชีของธน�ค�ร ในรอบปีบัญชีที่ผ่�นม�มีจำ�นวนเงินรวม  

11,208,000 บ�ท
• สำ�นักง�นสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกับ 

ผู้สอบบัญชีและสำ�นักง�นสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบ 
ปีบัญชีที่ผ่�นม�มีจำ�นวนเงินรวม 496,000  บ�ท

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)
ธน�ค�รและบริษัทย่อยจ่�ยค่�ตอบแทนของง�นบริก�รอื่น  ซึ่งได้แก่  
ก�รตรวจสอบพิเศษ ร�ยง�นสรุปกำ�ไรขั้นต้นจ�กก�รดำ�เนินกิจก�ร 
แลกเปลี่ยนตร�ส�รและเงินตร�ต่�งประเทศ ตรวจสอบก�รให้บริก�รโอนเงินท�ง
อิเล็กทรอนิกส์  และก�รตรวจสอบก�รจัดทำ�หนังสือชี้ชวนเพื่อประกอบก�รออก
หุ้นกู้ ให้แก่ ผู้สอบบัญชีของธน�ค�ร ในรอบปีบัญชีที่ผ่�นม�มีจำ�นวนเงินรวม 
4,600,000 บ�ท และจะต้องจ่�ยในอน�คต อันเกิดจ�กก�รตกลงที่ยังให้บริก�ร
ไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่�นม� มีจำ�นวนเงินรวม 1,550,000 บ�ท

82 ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556



การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมก�รยังคงมุ่งมั่นในก�รดำ�เนินธุรกิจต�มหลักธรรม�ภิบ�ลที่ดีด้วย
คว�มซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ปร�ศจ�กก�รคอร์รัปชั่น และเป็นธรรม รวมถึง 
ก�รมีเจตน�รมณ์อันแน่วแน่ที่จะพัฒน�ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของธน�ค�รให้
ดียิ่งขึ้นเทียบเท่�ม�ตรฐ�นส�กลในระดับสูง ซึ่งจ�กผลสำ�รวจก�รกำ�กับดูแล
กิจก�รบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
(สถ�บัน IOD) ในปี 2556 ธน�ค�รทห�รไทย จำ�กัด (มห�ชน) ได้ผลคะแนน 
อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) อย่�งต่อเนื่อง ทั้งนี้ ธน�ค�รได้นำ�นโยบ�ย 
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของธน�ค�รรวมทั้งหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
สำ�หรับบริษัทจดทะเบียนต�มแนวท�งของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปใช้
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องในรอบปี 2556 ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
คณะกรรมก�รมีนโยบ�ยในก�รอำ�นวยคว�มสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้
สิทธิของตน และยึดมั่นที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกร�ยอย่�งเท่�เทียมกันต�ม
แนวท�งของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนและ 
หน่วยง�นท�งก�รที่เกี่ยวข้อง

ธน�ค�รได้อำ�นวยคว�มสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกร�ยได้รับสิทธิขั้นพื้นฐ�นต่�งๆ 
ได้แก่ สิทธิในก�รเข้�ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในก�รซื้อ ข�ย โอนหลักทรัพย์ที่
ตนถืออยู่อย่�งเป็นอิสระ และก�รดูแลรักษ�ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม  
ทั้งผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ ร�ยย่อย บุคคลธรรมด� รวมถึงนักลงทุนสถ�บัน  
ด้วยคว�มเสมอภ�คเท่�เทียมกันในก�รได้รับข้อมูลข่�วส�รของธน�ค�รที ่
ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอภ�ยในเวล�ที่เหม�ะสมและทันต่อเหตุก�รณ์

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ธน�ค�รได้กำ�หนดให้มีก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ภ�ยในเวล�ไม่เกิน 
4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวล�บัญชี (31 ธันว�คม) และห�กมีคว�มจำ�เป็น 
เร่งด่วนต้องเสนอว�ระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไข  
กฎเกณฑ์ หรือกฎหม�ยที่ใช้บังคับจะต้องได้รับอนุมัติจ�กผู้ถือหุ้น ธน�ค�รจะ
เรียกประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ในก�รประชุมผู้ถือหุ้น ว�ระก�รประชุมและเอกส�รต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง ธน�ค�ร 
ได้นำ�ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้� โดยอย่�งน้อยที่สุดขั้นตอนก�รดำ�เนินก�รต่�งๆ 
ต้องสอดคล้องกับข้อกำ�หนดของท�งก�ร ทั้งในเรื่องระยะเวล�และคว�มครบ
ถ้วนของข้อมูลที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดเพื่อเปิดโอก�สให้ผู้ถือ
หุ้นมีเวล�ศึกษ�ข้อมูลได้อย่�งละเอียด นอกจ�กนี้ ธน�ค�รยังได้อำ�นวยคว�ม
สะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส�ม�รถม�เข้�ร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยธน�ค�รได้
จัดให้มีกรรมก�รอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับกรรมก�รอิสระดังกล่�ว
เข้�ร่วมประชุมและปฏิบัติหน้�ที่แทนผู้ถือหุ้นโดยครบถ้วน

คณะกรรมก�รมีนโยบ�ยก�รจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่�งโปร่งใส มีประสิทธิภ�พ 
และเป็นไปอย่�งถูกต้องครบถ้วนต�มข้อกำ�หนดและกฎเกณฑ์ท�งก�รที่เกี่ยวข้อง 
ว�ระก�รประชุมและเอกส�รประกอบก�รประชุมได้มีก�รจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น 
ล่วงหน้�ต�มเวล�ที่เหม�ะสมโดยมีข้อมูลเพียงพอสำ�หรับก�รพิจ�รณ�และ
ตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในก�รพิจ�รณ�ลงมติในแต่ละว�ระก�รประชุมโดยผู้ถือหุ้น
ส�ม�รถใช้สิทธิได้เต็มที่ และในวันประชุมธน�ค�รได้จัดให้มีขั้นตอนก�ร 
ลงทะเบียนเข้�ร่วมประชุมอย่�งเหม�ะสม และจัดให้มีเจ้�หน้�ที่อำ�นวยคว�ม
สะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้�ร่วมประชุม

ในปี 2556 ธน�ค�รได้จัดให้มีก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 12 
เมษ�ยน 2556 ณ ห้อง ออดิธอเรียม ชั้น 7 สำ�นักง�นใหญ่ มีผู้ถือหุ้นที่เข้�ร่วม
ประชุม 3,429 ร�ย จำ�นวนหุ้น 30,436,867,952 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.8896  
ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่�ยได้แล้วทั้งหมด โดยมีกรรมก�รธน�ค�รเข้�ร่วมประชุม
จำ�นวนทั้งสิ้น 10 คน

ก�รจัดประชุมผู้ถือหุ้นของธน�ค�รได้ถือปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
ที่ดี ดังต่อไปนี้

1. ก�รดำ�เนินก�รก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ธน�ค�รได้เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นเสนอว�ระก�รประชุมผู้ถือหุ้นและก�รเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อพิจ�รณ�เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รของธน�ค�รล่วงหน้�ก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ธันว�คม 2555 – วันที่ 31 มกร�คม 2556 เป็น
ระยะเวล� 2 เดือน

ผู้ถือหุ้นของธน�ค�รทุกร�ยจะได้รับข้อมูลร�ยละเอียดที่จำ�เป็นและเพียงพอ
เกี่ยวกับวัน เวล� สถ�นที่ประชุม และว�ระก�รประชุมเป็นก�รล่วงหน้� โดย
ธน�ค�รได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบก�รประชุม 
ต�มว�ระต่�งๆ ให้ผู้ถือหุ้นทร�บล่วงหน้�ผ่�นท�งเว็บไซต์ของธน�ค�ร  
(www.tmbbank.com) ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่� 30 วัน เพื่อเปิดโอก�สให ้
ผู้ถือหุ้นได้มีเวล�ศึกษ�ข้อมูลประกอบก�รประชุมล่วงหน้�อย่�งเพียงพอต่อ 
ก�รตัดสินใจก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกส�ร 

ธน�ค�รมีก�รจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยมอบหม�ยให้ บริษัท ศูนย์รับฝ�ก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งเป็นน�ยทะเบียนหุ้นของธน�ค�ร เป็น 
ผู้ดำ�เนินก�รจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกร�ยพร้อมร�ยละเอียด
เกี่ยวกับวัน เวล� สถ�นที่ประชุม ว�ระก�รประชุมและข้อมูลประกอบก�รประชุม
อย่�งครบถ้วน รวมถึงร�ยง�นประจำ�ปีของธน�ค�รในรูปแบบแผ่นซีดี ในหนังสือ
เชิญประชุมมีก�รนำ�เสนอถึงวัตถุประสงค์และเหตุผล และคว�มเห็นของคณะ
กรรมก�รในแต่ละว�ระ รวมทั้งร�ยละเอียดข้อมูลประกอบก�รพิจ�รณ�ในแต่ละ
ว�ระอย่�งครบถ้วนและเพียงพอต่อก�รตัดสินใจลงคะแนนในว�ระต่�งๆ โดยใน
แต่ละว�ระมีก�รระบุร�ยละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทร�บอย่�งชัดเจนว่�เป็นเรื่องเสนอ
เพื่อพิจ�รณ� หรือเพื่อทร�บ นอกจ�กนี้ ในหนังสือเชิญประชุมได้มีก�รแจ้ง 
ร�ยละเอียดเกี่ยวกับเอกส�รหลักฐ�นที่จำ�เป็นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นนำ�ม�แสดงตน 
ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ขั้นตอนก�รประชุม และวิธีก�รออกเสียงลงคะแนน

นอกจ�กนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ส�ม�รถม�เข้�ร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง 
ธน�ค�รได้เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถมอบฉันทะให้กรรมก�รอิสระ  
หรือบุคคลใดๆ เข้�ร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่ธน�ค�ร 
ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

2. ก�รดำ�เนินก�รในวันประชุมผู้ถือหุ้น
ธน�ค�รได้ดำ�เนินก�รจัดก�รประชุมผู้ถือหุ้นอย่�งโปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นทุกร�ยอย่�งเท่�เทียมกัน มีก�รอำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะ โดยจัดเจ้�หน้�ที่ลงทะเบียนแยกต�มประเภทของผู้เข้�ร่วม
ประชุม ได้แก่ ม�ประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจัดให้ม ี
ก�รลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ที่มีคว�มรวดเร็วและถูกต้อง พร้อมจัดทำ� 
ใบลงคะแนนในแต่ละว�ระก�รประชุมให้แก่ผู้เข้�ร่วมประชุมทุกร�ย รวมถึงได้
อำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ม�ประชุมด้วยก�รจัดรถรับ-ส่งผู้ถือหุ้น  
ณ จุดต่�งๆ ตลอดจนก�รจัดเตรียมพื้นที่จอดรถสำ�หรับผู้ถือหุ้น

ในก�รดำ�เนินก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556 ประธ�นกรรมก�ร
ธน�ค�รทำ�หน้�ที่เป็นประธ�นในที่ประชุม โดยมีประธ�นคณะกรรมก�รชุดย่อย
ต่�งๆ เข้�ร่วมประชุม ประกอบด้วย ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�ร ประธ�น 
คณะกรรมก�รสรรห� กำ�หนดค่�ตอบแทนและบรรษัทภิบ�ล และประธ�น 

83 การกำากับดูแลกิจการ



คณะกรรมก�รสินเชื่อ เพื่อทำ�หน้�ที่ชี้แจงและตอบข้อซักถ�มในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร (CEO) และประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รด้�นต่�งๆ 
เข้�ร่วมประชุมด้วย
 
ก่อนเริ่มเข้�สู่ก�รประชุมต�มว�ระ ประธ�นในที่ประชุมได้มอบหม�ยให้
เลข�นุก�รบริษัทเป็นผู้ชี้แจงร�ยละเอียดต่�งๆ ให้ผู้ถือหุ้นทร�บถึงวิธีปฏิบัติใน
ก�รออกเสียงลงคะแนนในแต่ละว�ระและวิธีก�รนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทร�บ
อย่�งชัดเจน และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับคว�มสะดวกม�กยิ่งขึ้น ธน�ค�รได้จัดเจ้�
หน้�ที่เพื่อทำ�หน้�ที่แปลเป็นภ�ษ�อังกฤษระหว่�งก�รประชุมเพื่ออำ�นวยคว�ม
สะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นต่�งช�ติ นอกจ�กนี้ ธน�ค�รไม่มีก�รริดรอนสิทธิใดๆ ของ
ผู้ถือหุ้นในก�รศึกษ�ส�รสนเทศของธน�ค�ร เช่น ไม่แจกเอกส�รที่มีข้อมูล
สำ�คัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่�งกะทันหัน ไม่เพิ่มว�ระก�รประชุมหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำ�คัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทร�บล่วงหน้� และไม่จำ�กัด
สิทธิในก�รเข้�ประชุมของผู้ถือหุ้นที่ม�ภ�ยหลังก�รประชุมเริ่ม เป็นต้น 

ในระหว่�งก�รประชุม ประธ�นได้ดำ�เนินก�รประชุมต�มระเบียบว�ระและให ้
ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิลงคะแนนเสียง รวมทั้งเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นซักถ�มในทุกว�ระ
อย่�งเต็มที่ ทั้งนี้ ประธ�นให้คว�มสำ�คัญกับข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นจ�ก 
ผู้ถือหุ้นโดยได้มีก�รชี้แจงข้อซักถ�มที่สำ�คัญอย่�งละเอียดชัดเจน และรับจะ 
นำ�ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ไปพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รต่อไป 

สำ�หรับก�รลงคะแนนและก�รนับคะแนนเสียง ธน�ค�รได้ดำ�เนินก�รอย่�ง 
เปิดเผยและโปร่งใส โดยได้เชิญที่ปรึกษ�กฎหม�ยจ�ก บริษัทวีระวงค์, ชินวัฒน์ 
และเพียงพนอ จำ�กัด และอ�ส�สมัครจ�กผู้ถือหุ้นทำ�หน้�ที่เป็นสักขีพย�นในก�ร
ตรวจสอบวิธีก�รลงคะแนน ก�รเก็บบัตรลงคะแนน ก�รนับคะแนน และก�ร 
ตรวจสอบผลก�รลงคะแนนในทุกว�ระ 

ธน�ค�รได้จัดให้มีก�รประเมินผลก�รจัดประชุมผู้ถือหุ้นของธน�ค�ร เพื่อ
รวบรวมคว�มคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่�งๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ธน�ค�รจะได ้
นำ�ข้อมูลไปใช้ในก�รปรับปรุงและพัฒน�ก�รจัดประชุมผู้ถือหุ้นของธน�ค�ร 
ในครั้งต่อๆ ไปให้มีประสิทธิภ�พและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นม�กยิ่งขึ้น

นอกจ�กนี้ เลข�นุก�รบริษัท ได้บันทึกร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีก�ร
สรุปส�ระสำ�คัญของแต่ละว�ระที่เสนอต่อที่ประชุม ข้อซักถ�มของผู้ถือหุ้น  
คำ�ชี้แจงของคณะกรรมก�รธน�ค�ร และประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร ตลอดจน 
มติที่ประชุมพร้อมคะแนนเสียงอย่�งถูกต้องครบถ้วนในทุกว�ระ

3. ก�รดำ�เนินก�รภ�ยหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
ภ�ยหลังเสร็จสิ้นก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี ธน�ค�รจะได้นำ�ร�ยง�น
ก�รประชุมผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเพื่อรับรองในก�รประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป ส่งให้
หน่วยง�นท�งก�รที่เกี่ยวข้องภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด และได้มีก�รเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของธน�ค�รที่ www.tmbbank.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทร�บอย่�ง
รวดเร็ว รวมถึงได้จัดเก็บร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้นอย่�งเป็นระบบเพื่อก�ร
ตรวจสอบและอ้�งอิงได้ 

นอกจ�กนี้ ธน�ค�รได้จัดให้มีก�รบันทึกภ�พบรรย�ก�ศก�รประชุมในรูปแบบ 
DVD เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้�ร่วมประชุมส�ม�รถติดต�มก�รประชุมได้ โดย
ธน�ค�รได้ประก�ศแจ้งบนเว็บไซต์ของธน�ค�รในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสนใจให้
สอบถ�มได้ที่ธน�ค�ร

จ�กก�รดำ�เนินก�รดังกล่�ว ธน�ค�รได้รับก�รประเมินคุณภ�พก�รประชุม 
ผู้ถือหุ้นส�มัญประจำ�ปี 2556 (Annual General Meeting: AGM) โดยสม�คม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of 
Shareholders)
คณะกรรมก�รมีเจตน�รมณ์ที่มุ่งมั่นดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้หลักก�รกำ�กับดูแล
กิจก�รที่ดี และมีนโยบ�ยให้คว�มสำ�คัญต่อผู้ถือหุ้นทุกร�ยเพื่อให้มั่นใจว่�สิทธิ
ของตนจะได้รับก�รปฏิบัติอย่�งเท่�เทียมกันทั้งผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ ผู้ถือหุ้นร�ยย่อย 
นักลงทุนสถ�บัน หรือผู้ถือหุ้นต่�งช�ติ โดยทุกร�ยจะได้รับก�รปฏิบัติด้วยคว�ม
เป็นธรรมและเท่�เทียมกัน ซึ่งธน�ค�รได้มีนโยบ�ยก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�ง
เสมอภ�ค ดังนี้

1.  ก�รให้สิทธิในก�รเข้�ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ในก�รประชุมผู้ถือหุ้น ธน�ค�รได้ให้สิทธิในก�รเข้�ร่วมประชุมแก่ผู้ถือหุ้นทุกร�ย
อย่�งเท่�เทียมกัน ธน�ค�รเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส�ม�รถม�เข้�ร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง ส�ม�รถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้�ประชุมแทน โดยธน�ค�รได้
จัดให้มีกรรมก�รอิสระ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในว�ระก�รประชุมเป็นบุคคลที่ผู้ถือหุ้น
ส�ม�รถมอบฉันทะให้เข้�ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน หรือผู้ถือหุ้นจะมอบ
ฉันทะให้บุคคลอื่นม�เข้�ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนด้วยก็ได้เช่นกัน

2.  ก�รให้สิทธิในก�รลงคะแนนเสียง
ในก�รประชุมผู้ถือหุ้น ธน�ค�รได้ให้สิทธิในก�รออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปต�ม
จำ�นวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่�กับหนึ่งเสียง ก�รออกเสียงลง
คะแนนเป็นไปอย่�งรวดเร็ว และก�รนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่�งเปิดเผยถูกต้อง 
โดยธน�ค�รจะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้�งม�กเป็นมติ ยกเว้นมติ
พิเศษบ�งกรณีที่กฎหม�ยหรือข้อบังคับของธน�ค�รกำ�หนดให้ถือคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่�ส�มในสี่ของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ม�ประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ในก�รลงคะแนนเสียง ธน�ค�รจัดให้มีก�รใช้บัตรลงคะแนน
แบบ 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถ
ลงคะแนนเสียงได้ต�มที่ต้องก�ร โดยธน�ค�รได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียง
จ�กผู้ถือหุ้นทุกร�ยในทุกว�ระที่มีก�รลงคะแนนเสียง และดำ�เนินก�รนับคะแนน
ด้วยระบบ Barcode ที่มีคว�มรวดเร็ว พร้อมมีก�รประมวลผลอย่�งถูกต้อง 
นอกจ�กนี้ ในระหว่�งก�รประชุมธน�ค�รได้แจ้งผลคะแนนก�รออกเสียงให้ผู้ถือ
หุ้นทร�บในแต่ละว�ระโดยแบ่งผลคะแนนก�รออกเสียงเป็นจำ�นวนเสียงที่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจำ�นวนบัตรเสีย รวมถึงธน�ค�รได้มีก�รบันทึกมติ
ที่ประชุมต�มผลคะแนนของก�รออกเสียงในแต่ละว�ระไว้เป็นล�ยลักษณ์อักษร 
และเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบเพื่อให้ส�ม�รถตรวจสอบได้

3.  สิทธิในก�รเลือกตั้งกรรมก�รเป็นร�ยบุคคล
ในก�รประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปีจะมีกรรมก�รที่ครบว�ระจำ�นวนหนึ่งในส�มของ
จำ�นวนกรรมก�รทั้งหมด ธน�ค�รได้มีว�ระก�รพิจ�รณ�เลือกตั้งกรรมก�ร
ธน�ค�ร โดยเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมก�รเป็นร�ยบุคคล 
ซึ่งเป็นก�รปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือก
บุคคลที่เห็นว่�มีคุณสมบัติเหม�ะสมเข้�ม�ทำ�หน้�ที่กรรมก�รเพื่อดูแลรักษ�ผล
ประโยชน์ของตนเอง ซึ่งทำ�ให้เกิดคว�มหล�กหล�ยและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น
อย่�งแท้จริง นอกจ�กนี้ ธน�ค�รยังได้มีก�รนำ�เสนอว�ระค่�ตอบแทนกรรมก�ร
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจ�รณ�อนุมัติเป็นประจำ�ทุกปีด้วย

4.  ก�รให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในก�รเสนอว�ระก�รประชุมผู้ถือหุ้น และก�รเสนอ 
ชื่อบุคคลเพื่อพิจ�รณ�เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร

ธน�ค�รได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของสิทธิและก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�ง 
เท่�เทียมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ธน�ค�รได้เปิดโอก�สให้
ผู้ถือหุ้นส�ม�รถเสนอว�ระก�รประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้�รับก�รพิจ�รณ�
ให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รล่วงหน้�ก่อนก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น โดยธน�ค�รได้
เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของธน�ค�ร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทร�บถึงสิทธิและหลักเกณฑ์ 
ก�รพิจ�รณ�ของธน�ค�รอย่�งชัดเจน รวมถึงก�รกำ�หนดระยะเวล�ให้ผู้ถือหุ้น
ส�ม�รถเสนอว�ระประชุมและเสนอชื่อบุคคลได้เป็นก�รล่วงหน้� และเผยแพร่
ส�รสนเทศผ่�นระบบข่�วของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย
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3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)
คณะกรรมก�รมีนโยบ�ยในก�รปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้ถือหุ้น พนักง�น ลูกค้� คู่ค้� คู่แข่งขัน เจ้�หนี้ ผู้ลงทุน หน่วยง�นร�ชก�ร 
สังคม และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทุกฝ่�ยอย่�งเท่�เทียมกัน ธน�ค�รจัดให้มีระบบ
ก�รรับเรื่องร้องเรียนจ�กลูกค้�และดำ�เนินก�รแก้ไขปัญห�ด้วยคว�มยุติธรรม
อย่�งระมัดระวัง ธน�ค�รมีก�รเก็บรักษ�ข้อมูลของลูกค้�ไว้เป็นคว�มลับและ
ปฏิบัติต�มเงื่อนไขสัญญ�ที่ให้ไว้กับคู่ค้�อย่�งเคร่งครัด ธน�ค�รดำ�เนินธุรกิจ
ด้วยหลักก�รแข่งขันที่เป็นธรรมและมีจริยธรรม ปฏิบัติต่อพนักง�นอย่�ง
ยุติธรรมและเสมอภ�ค โดยมุ่งเน้นก�รพัฒน�ด้�นก�รฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม 
คว�มรู้ ศักยภ�พ และประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�นให้แก่พนักง�นและมีก�ร
กำ�หนดผลตอบแทนที่เป็นธรรม รวมทั้งเสริมสร้�งวัฒนธรรมก�รกำ�กับดูแล
กิจก�รที่ดีขึ้นในองค์กร

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่�งได้รับสิทธิอย่�งเต็มที่ เป็นธรรม และเหม�ะสม 
คณะกรรมก�รมีนโยบ�ยดังต่อไปนี้

1. นโยบ�ยก�รปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
• นโยบายต่อผู้ถือหุ้น
คณะกรรมก�รมีนโยบ�ยในก�รดำ�เนินธุรกิจเพื่อให้ธน�ค�รมีผลประกอบก�ร 
ที่ดี โดยคำ�นึงถึงก�รสร้�งคว�มเจริญเติบโตของผลตอบแทนอย่�งต่อเนื่อง
ในระยะย�วบนศักยภ�พและขีดคว�มส�ม�รถของธน�ค�รอย่�งเต็มที่ อันจะ
เป็นก�รสร้�งมูลค่�เพิ่มให้แก่ธน�ค�รทั้งในรูปของมูลค่�หุ้นที่เพิ่มสูงขึ้น และ 
ก�รจ่�ยเงินปันผลในอัตร�ที่น่�จูงใจ 

• นโยบายต่อพนักงาน
คณะกรรมก�รเล็งเห็นว่�พนักง�นเป็นทรัพย�กรอันมีค่�สูงสุดและเป็นปัจจัย
สำ�คัญสู่คว�มสำ�เร็จของธน�ค�ร คณะกรรมก�รจึงมีนโยบ�ยให้พนักง�น
ธน�ค�รทุกคนได้รับก�รส่งเสริมและพัฒน�คว�มส�ม�รถให้เกิดศักยภ�พใน
ก�รปฏิบัติง�นสูงสุด ธน�ค�รจัดให้มีสภ�พก�รจ้�งที่เหม�ะสมยุติธรรมเพื่อ
ให้พนักง�นทุกคนได้มีโอก�สก้�วหน้�ในหน้�ที่ก�รง�นโดยได้รับผลตอบแทนที่
เหม�ะสมกับศักยภ�พของตน เปิดรับฟังคว�มคิดเห็น นอกจ�กนี้ ธน�ค�รได้
จัดให้มีสวัสดิก�รและสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นที่ดี มีก�รกำ�หนดม�ตรฐ�น
คว�มปลอดภัยและสุขอน�มัยในสถ�นที่ทำ�ง�นและให้ก�รเอ�ใจใส่ดูแลพนักง�น
ทุกคนอย่�งทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมก�รทำ�ง�นเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักง�นด้วย
คว�มสุภ�พและให้คว�มเค�รพต่อคว�มเป็นปัจเจกชน ก�รว่�จ้�ง แต่งตั้ง
และโยกย้�ยพนักง�นจะพิจ�รณ�บนพื้นฐ�นของคว�มเป็นธรรมและก�รใช้
ทรัพย�กรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธน�ค�ร
 
ธน�ค�รได้เสริมสร้�งวัฒนธรรมองค์กร TMB WAY ซึ่งถือเป็นร�กฐ�น
สำ�คัญของธน�ค�รที่จะช่วยให้พนักง�นทุกคนส�ม�รถนำ�ศักยภ�พก�รทำ�ง�น
ของตนเองออกม�ใช้อย่�งเต็มที่ รวมทั้งมีทัศนคติต่อก�รทำ�ง�นไปในทิศท�ง
เดียวกัน เพื่อร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนธน�ค�รให้ก้�วไปสู่จุดมุ่งหม�ยต่อไป โดย
วัฒนธรรม TMB WAY ประกอบด้วย ก�รยึดลูกค้�เป็นศูนย์กล�ง (Customer 
Centricity) สื่อส�รอย่�งเปิดกว้�ง (Open Communications) มุ่งมั่นสร้�ง
คว�มสำ�เร็จ (High Performance) รู้จักบริห�รคว�มเสี่ยง (Risk Manage-
ment) และยึดมั่นในคว�มถูกต้อง (Integrity)

ธน�ค�รได้ปลูกฝังหลักก�รสำ�คัญในก�รปฏิบัติง�น 4 ประก�รที่สอดคล้องกับ
แบรนด์ Make THE Difference ให้แก่พนักง�นเพื่อนำ�พ�องค์กรไปสู่คว�ม
สำ�เร็จอย่�งโดดเด่น โดยหลักก�รสำ�คัญ 4 ประก�ร ประกอบด้วย
 1. ทัศนคติเพื่อก�รทำ�สิ่งที่ดีกว่� (Why Not Attitude) 
 2. ก�รมีคว�มจริงใจ (Genuine) 
 3. ก�รมีคว�มฉล�ด รู้จริง (Intelligent) 
 4. คว�มง่�ย ใช้ง�นได้จริง (Simple & Easy) 

ทั้งนี้ หลักก�รสำ�คัญ 4 ประก�รดังกล่�วจะช่วยเสริมสร้�งศักยภ�พและบทบ�ท
ของพนักง�นในก�รใช้พลังที่มีอยู่ เพื่อร่วมกันผลักดันให้ธน�ค�รบรรลุเป้�หม�ย 
และเพื่อให้พนักง�นทุกคนส�ม�รถทำ�ง�นในหน้�ที่ได้อย่�งเต็มศักยภ�พและ 
ดีที่สุดเท่�ที่จะส�ม�รถทำ�ได้ 

• นโยบายต่อลูกค้า 
คณะกรรมก�รมีนโยบ�ยมุ่งเน้นก�รให้บริก�รโดยยึดลูกค้�เป็นศูนย์กล�ง 
(Customer Centricity) เพื่อให้ลูกค้�ของธน�ค�รได้รับบริก�รและผลิตภัณฑ ์
ที่ดี มีคว�มหล�กหล�ย ส�ม�รถรองรับคว�มต้องก�รของลูกค้�แต่ละร�ยได้
เป็นอย่�งดี ตลอดจนสร้�งคว�มพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้� และรักษ�สัมพันธ์
ภ�พที่ดีแก่ลูกค้� 

คณะกรรมก�รได้ปลูกฝังทัศนคติที่ดีในก�รทำ�ง�นให้แก่พนักง�นเพื่อสร้�ง
ประสบก�รณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้�ของธน�ค�ร โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1.  รับรู้และเข้�ใจถึงคว�มต้องก�รของลูกค้�
2.  เข้�ใจผลิตภัณฑ์ บริก�ร และบทบ�ทหน้�ที่ของตน เพื่อนำ�เสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้

กับลูกค้�
3.  ให้บริก�รที่สะดวกและรวดเร็วเกินกว่�คว�มต้องก�รของลูกค้�
4.  พร้อมที่จะทำ�ในสิ่งที่ท้�ท�ยเสมอ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้�
5.  รักษ�ผลประโยชน์ของลูกค้�ดั่งเช่นเป็นของตนเอง

• นโยบายต่อคู่ค้า
ในก�รดำ�เนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้� ธน�ค�รให้คว�มสำ�คัญในก�รทำ�ธุรกิจร่วมกัน
ในระยะย�วและยั่งยืนในลักษณะก�รเป็นพันธมิตรท�งธุรกิจที่ดีต่อกัน  
คณะกรรมก�รได้กำ�หนดนโยบ�ยในก�รปฏิบัติต่อคู่ค้�อย่�งชัดเจน เช่นในก�ร
จัดห�วัสดุ ครุภัณฑ์ ก�รจ้�ง ก�รเช่� และเช่�ซื้อทุกประเภท ธน�ค�รได้ปฏิบัติ
ต�มหลักเกณฑ์อย่�งเป็นระเบียบรัดกุม เพื่อให้เกิดคว�มเป็นธรรมแก่ทุกฝ่�ย 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันทั้งในส่วนของคุณภ�พ 
ร�ค� เงื่อนไขต่�งๆ จ�กสินค้�และบริก�รต่�งๆ 

แนวปฏิบัติต่อคู่ค้�
1. พนักง�นจัดห�และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนก�รจัดห�ต้องปฏิบัติหน้�ที่

อย่�งยุติธรรม ซื่อสัตย์ เป็นอิสระ และโปร่งใส ในก�รติดต่อและประส�นง�น
กับผู้ข�ย

2. ห้�มไม่ให้พนักง�นจัดห�และผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงสม�ชิกโดยตรงของ
ครอบครัว ซึ่งมีส่วนได้เสียกับก�รจัดซื้อและก�รจัดจ้�งไม่ว่�โดยท�งตรง
หรือท�งอ้อมร่วมเป็นผู้พิจ�รณ�ก�รจัดห�ครั้งนั้นๆ เช่น เป็นพนักง�น 
กรรมก�ร หุ้นส่วนหรือ ที่ปรึกษ�ในบริษัทผู้ข�ย ไม่ว่�จะได้รับค่�ตอบแทน 
หรือไม่ก็ต�ม 

3. ห้�มไม่ให้พนักง�นจัดห�และผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงสม�ชิกโดยตรงของ
ครอบครัว รับอ�มิสสินจ้�งจ�กผู้ข�ยไม่ว่�จะเป็นรูปแบบของ ค่�น�ยหน้�  
ค่�ธรรมเนียม หรือสินน้ำ�ใจ

4. กรณีพนักง�นจัดห�และผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงสม�ชิกโดยตรงของครอบครัว
จะรับของขวัญ และ/หรือของกำ�นัลจะต้องปฏิบัติต�มระเบียบเรื่อง ก�รรับ 
ของขวัญ ของกำ�นัล (ACCEPTING GIFTS)

5. พนักง�นจัดห�และผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงสม�ชิกโดยตรงของครอบครัว ไม่ควร
เป็นผู้ที่ได้กู้เงินจ�กหรือให้กู้ยืมแก่ผู้ข�ยปัจจุบันหรือผู้ข�ยที่กำ�ลังเสนอง�น
ต่อธน�ค�ร

6. พนักง�นจัดห�และผู้ที่เกี่ยวข้องในก�รจัดห�ต้องไม่เปิดเผยร�ยชื่อผู้ร่วม
คัดเลือกผู้ข�ย ร�ค� ข้อเสนอ หรือข้อมูลด้�นเทคนิคของก�รจัดห�นอก
เหนือจ�กข้อมูลส�ธ�รณะ ของผู้เข้�ร่วมคัดเลือกให้ผู้ที่ไม่มีหน้�ที่รับผิด
ชอบโดยตรงหรือผู้เข้�ร่วมคัดเลือกร�ยอื่นทร�บ เพื่อป้องกันคว�มไม่
โปร่งใสของก�รคัดเลือกผู้ข�ยและเพื่อให้เกิดคว�มยุติธรรมแก่ผู้ข�ยทุก
ร�ยที่ได้เข้�ร่วมใน 
ก�รเสนอร�ค�
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• นโยบายต่อเจ้าหนี้
คณะกรรมก�รมีนโยบ�ยในก�รรักษ�และปฏิบัติต�มเงื่อนไขที่มีต่อเจ้�หนี้อย่�ง
เคร่งครัด โดยจะควบคุมดูแลให้มีก�รชำ�ระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้�หนี้เงิน
กู้ยืมทุกประเภทอย่�งครบถ้วนต�มกำ�หนดเวล� และปฏิบัติต�มเงื่อนไขก�รกู้ยืม
เงินต�มข้อตกลงอย่�งเคร่งครัดโดยไม่ใช้เงินกู้ยืมไปในท�งที่ขัดต่อวัตถุประสงค์
ในก�รกู้ยืมเงิน นอกจ�กนี้ธน�ค�รจะดำ�เนินง�นเพื่อให้เจ้�หนี้มั่นใจในฐ�นะ
ท�งก�รเงินและคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ที่ดีของธน�ค�ร ตลอดจนมีก�ร
ร�ยง�นข้อมูลส�รสนเทศต่�งๆ ที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่เจ้�หนี้

• นโยบายต่อคู่แข่งขัน
คณะกรรมก�รมีนโยบ�ยดำ�เนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐ�นก�รแข่งขันอย่�งเสรีโดย
ชอบธรรม ตรงไปตรงม� ไม่ทำ�ล�ย ทำ�ให้เสียห�ย ขัดขว�ง กีดกัน หรือจำ�กัด
ก�รประกอบธุรกิจของคู่แข่งขัน  

แนวปฏิบัติต่อคู่แข่งขัน
ธน�ค�รปฏิบัติภ�ยใต้กรอบกติก�ของก�รแข่งขันที่ดี ไม่แสวงห�ข้อมูลที่เป็น
คว�มลับของคู่แข่งท�งก�รค้�ด้วยวิธีก�รที่ไม่สุจริตหรือไม่เหม�ะสม เช่นก�ร
จ่�ยเงินสินจ้�งให้แก่พนักง�นของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำ�ล�ยชื่อเสียงของคู่แข่ง
ท�งก�รค้�ด้วยก�รกล่�วห�ในท�งร้�ย

• นโยบายต่อผู้ลงทุน
คณะกรรมก�รมีนโยบ�ยก�รเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอต่อ
ก�รตัดสินใจของผู้ลงทุนภ�ยในกำ�หนดเวล�หรือต�มเวล�ที่เหม�ะสม 

• นโยบายต่อหน่วยงานทางการ
คณะกรรมก�รมีนโยบ�ยดำ�เนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบัติต�มกฎหม�ย กฏเกณฑ์ 
ข้อบังคับ และระเบียบของหน่วยง�นท�งก�รที่เกี่ยวข้องอย่�งเคร่งครัด และให้
คว�มร่วมมือต่อหน่วยง�นท�งก�รเป็นอย่�งดี เช่น ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย
ของประเทศไทยในก�รต่อต้�นคอร์รัปชั่น เป็นต้น

• นโยบายต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมก�รตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รรับผิดชอบต่อสังคม (Corpo-
rate Social Responsibility) และมีคว�มตั้งใจในก�รดำ�เนินก�รในเรื่องดัง
กล่�วอย่�งจริงจัง โดยมีนโยบ�ยเข้�ไปมีส่วนร่วมสนับสนุนช่วยเหลือในกิจกรรม
ต่�งๆ เพื่อส่งเสริมคุณภ�พของสังคมในด้�นต่�งๆ รวมทั้งมีก�รติดต�มผลเพื่อ
ปรับปรุงให้เหม�ะสม (โปรดดูร�ยละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ 17)

2. นโยบ�ยก�รปฏิบัติต�มหลักสิทธิมนุษยชนส�กล
คณะกรรมก�รมีนโยบ�ยก�รปฏิบัติต�มหลักสิทธิมนุษยชนส�กล ซึ่งให้คว�ม
สำ�คัญต่อคว�มเสมอภ�คเท่�เทียมกันของพนักง�น ธน�ค�รจะไม่กระทำ�ก�รใด
อันเป็นก�รละเมิดสิทธิมนุษย์ชน (Human Rights) โดยก�รเลือกปฏิบัติอย่�ง
ไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพร�ะเหตุแห่งคว�มแตกต่�งในเรื่องถิ่นกำ�เนิด เชื่อช�ติ 
ภ�ษ� อ�ยุ ก�รศึกษ� สถ�บัน เพศ คว�มพิก�ร สภ�พท�งก�ยหรือสุขภ�พ 
สถ�นะของบุคคล และฐ�นะท�งเศรษฐกิจหรือสังคม

3. นโยบ�ยก�รไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�หรือลิขสิทธิ์
คณะกรรมก�รมีนโยบ�ยไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�หรือลิขสิทธิ์  
กระทำ�ก�ร หรือแสวงห�ประโยชน์จ�กง�นอันมีลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินท�งปัญญ� 
(Copy Rights and Intellectual Property Rights) เว้นแต่ธน�ค�รจะได ้
รับอนุญ�ตจ�กเจ้�ของลิขสิทธิ์อย่�งถูกต้องต�มกฎหม�ย 

แนวปฏิบัติก�รไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�หรือลิขสิทธิ์
ในก�รปฏิบัติง�นด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ ก�รพัฒน�ระบบง�น ก�รจัดห�
โปรแกรม และก�รจัดห�อุปกรณ์เทคโนโลยี ธน�ค�รได้ปฏิบัติอย่�งถูกต้อง
ต�มพระร�ชบัญญัติลิขสิทธิ์ และรองรับคว�มถูกต้องต�มกฏหม�ยต่อกรม

ทรัพย์สินท�งปัญญ� ตลอดจนพร้อมรับก�รตรวจสอบโดยเจ้�ของลิขสิทธิ์ 
รวมถึงก�รดูแลมิให้พนักง�นทำ�ซ้ำ� ดัดแปลง เผยแพร่ไม่ว่�จ�กสำ�เน�หรือ
ต้นฉบับทั้งหมดหรือบ�งส่วน หรือนำ�โปรแกรมที่มิใช่ลิขสิทธิ์ของธน�ค�ร / ไฟล์ 
EXE / เพลง / เกมส์ / ลิงค์อื่นๆ ที่ติดตั้งได้ทันที ม�ใช้ภ�ยในธน�ค�รโดย 
เด็ดข�ด

4. นโยบ�ยก�รป้องกันก�รทุจริตและก�รจ่�ยสินบน
คณะกรรมก�รให้คว�มสำ�คัญอย่�งม�กในก�รป้องกันและปร�บปร�มก�ร
ทุจริต ก�รให้สินบน ตลอดจน ก�รคอร์รัปชั่นในธน�ค�ร โดยได้จัดให้มีนโยบ�ย
ป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต (Anti Fraud Policy) TMB Anti-Money 
Laundering/Combating of financing Terrorism Policy ด้วยม�ตรก�ร
ที่เข้มงวดเพื่อลดคว�มเสียห�ยที่เกิดจ�กก�รกระทำ�ทุจริต โดยได้กำ�หนดให้
มีนโยบ�ย ม�ตรฐ�น และขั้นตอนก�รปฏิบัติง�นที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้�ง
ประสิทธิภ�พและประสิทธิผลในก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตในธน�ค�ร 
รวมถึงได้กำ�หนดให้มีม�ตรก�รป้องกันมิให้บุคคลภ�ยนอกม�ใช้ธน�ค�รเป็น
เครื่องมือในก�รกระทำ�คว�มผิดท�งกฎหม�ย ได้แก่
1.  ก�รกำ�หนดและมอบหม�ยบทบ�ทหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบเกี่ยวกับก�ร

ต่อต้�นก�รทุจริต 
2.  ก�รกำ�หนดม�ตรก�รและก�รควบคุมเพื่อเพิ่มก�รป้องกันและก�รตรวจจับ

ทุจริต 
3.  ก�รสร้�งเครือข่�ยผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รต่อต้�นก�รทุจริตเพื่อสนับสนุน

หน่วยง�นต่�งๆ ของธน�ค�รในก�รร่วมกันและ 
ประส�นง�นก�รดำ�เนินกิจกรรมป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต

4.  ก�รกำ�หนดม�ตรก�รเพื่อปลูกฝังก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตใน
ทุกหน่วยง�นของธน�ค�ร 

5.  ก�รกำ�หนดม�ตรก�รเพื่อสร้�งคว�มตระหนักถึงคว�มเสี่ยงอันเนื่องม�
จ�กก�รทุจริตแก่ผู้บริห�รและพนักง�น รวมถึงกำ�หนดสิ่งที ่
ค�ดหวังจ�กผู้บริห�รและพนักง�น 

นอกจ�กนี้ ธน�ค�รยังให้คว�มสำ�คัญในก�รห้�มจ่�ยหรือรับสินบนเพื่อผล
ประโยชน์ท�งธุรกิจ หรือก�รห้�มจ่�ยสินบนในก�รตกลงธุรกิจใดๆ ทั้งกับ 
ภ�ครัฐและเอกชน โดยธน�ค�รได้มีก�รจัดทำ� นโยบ�ยก�รให้ของขวัญ,  
เลี้ยงรับรอง และต่อต้�นก�รให้สินบนเพื่อให้พนักง�นใช้เป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติ 
(ร�ยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับก�รป้องกันก�รมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รทุจริต
คอร์รัปชั่น ปร�กฏอยู่ในหัวข้อเรื่องคว�มรับผิดชอบต่อสังคม)

5. นโยบ�ยก�รแจ้งเบ�ะแสหรือก�รร้องเรียน 
คณะกรรมก�รมีก�รจัดทำ�นโยบ�ยก�รแจ้งเบ�ะแส (Whistle Blowing Policy) 
และระเบียบ ที่เกี่ยวกับก�รร้องทุกข์ของพนักง�น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของ
ธน�ค�รส�ม�รถติดต่อสื่อส�ร แจ้งเบ�ะแส หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบเห็น
ก�รกระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง เช่น ก�รปฏิบัติผิดกฎหม�ย ก�รกระทำ�ผิดจรรย�บรรณ
หรือจริยธรรม ก�รยักยอกทรัพย์สิน ก�รทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งธน�ค�รได้จัดให้
มีช่องท�งเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียส�ม�รถแจ้งเบ�ะแสหรือร้องเรียนได้โดยสะดวก
โดยส�ม�รถแจ้งเป็นล�ยลักษณ์อักษรหรือแจ้งผ่�นท�งเว็บไซต์ของธน�ค�ร 
รวมถึงกำ�หนดให้มีนโยบ�ย ขั้นตอนปฏิบัติต่�งๆ เพื่อให้ข้อมูลหรือข้อร้องเรียน
ได้ถูกส่งต่อไปยังหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องเพื่อดำ�เนินก�รตรวจสอบและแก้ไขอย่�ง
รวดเร็ว และจะมีก�รแจ้งกลับให้ทร�บถึงก�รดำ�เนินก�รของธน�ค�ร รวมถึง
ธน�ค�รได้กำ�หนดม�ตรก�รคุ้มครองผู้ร้องเรียนให้ได้รับคว�มปลอดภัยจ�ก
ก�รถูกคุกค�ม ก�รถูกปองร้�ย ถูกลงโทษ หรือก�รถูกข่มขู่ จ�กก�รแจ้งเบ�ะแส
หรือร้องเรียน 

6. นโยบ�ยดูแลคว�มขัดแย้งของผลประโยชน์
คณะกรรมก�รมีนโยบ�ยที่เข้มงวดในก�รดูแลร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ หรือ ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน หรือ ร�ยก�รระหว่�งกัน ซึ่งในก�ร
พิจ�รณ�ร�ยก�รดังกล่�ว ธน�ค�รได้ดำ�เนินก�รให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนด
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และกฎเกณฑ์ของท�งก�รที่เกี่ยวข้อง โดยธน�ค�รได้มีก�รพิจ�รณ�ร�ยก�ร
เหล่�นี้เสมือนเป็นก�รทำ�ร�ยก�รที่กระทำ�กับบุคคลภ�ยนอก (arm’s length 
basis) ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียในร�ยก�รใดจะไม่เกี่ยวข้องในกระบวนก�รอนุมัติ
ร�ยก�รดังกล่�ว 

นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รได้จัดให้มีนโยบ�ยก�รทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่อ�จ
มีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์สำ�หรับพนักง�น เพื่อให้ก�รทำ�ธุรกรรมที่อ�จ
มีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ได้รับก�รปฏิบัติอย่�งเป็นธรรม โปร่งใส สอด
คล้องกับกฏเกณฑ์ท�งก�รที่เกี่ยวข้อง และจะดูแลให้มีก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�ง
ถูกต้องครบถ้วนต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

7. นโยบ�ยก�รควบคุมภ�ยใน
คณะกรรมก�รมีนโยบ�ยก�รควบคุมภ�ยในทั้งในระดับบริห�รและระดับ 
ปฏิบัติก�ร และจัดให้มีระบบก�รควบคุมภ�ยในที่มีประสิทธิภ�พ เหม�ะสม และ 
เพียงพอ มีก�รประเมินระบบก�รควบคุมภ�ยในของธน�ค�รอย่�งสม่ำ�เสมอ 
กำ�กับดูแลหน่วยง�นต่�งๆ ของธน�ค�รให้มีก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย ระเบียบ 
ข้อบังคับท�งก�รที่เกี่ยวข้อง นโยบ�ย และกฎระเบียบของธน�ค�ร เพื่อให้มั่นใจ
ว่�ผลประโยชน์ของธน�ค�รและผู้มีส่วนได้เสียได้รับก�รดูแลอย่�งดีที่สุด

8. จริยธรรมธุรกิจและจรรย�บรรณ
คณะกรรมก�รตระหนักถึงข้อประพฤติปฏิบัติที่ดีง�มเพื่อรักษ� ส่งเสริม
เกียรติคุณ และชื่อเสียงของธน�ค�ร คณะกรรมก�รได้จัดให้มีจริยธรรมธุรกิจ
และจรรย�บรรณให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�น พึงปฏิบัติต�มเพื่อเป็น
หลักประพฤติอันเหม�ะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในก�รทำ�ง�นประจำ�วัน 
อันจะนำ�ไปสู่ก�รสร้�งคว�มเชื่อถือและคว�มไว้ว�งใจจ�กผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมก�รมีนโยบ�ยเปิดเผยส�รสนเทศทั้งที่เป็นส�รสนเทศท�งก�รเงิน
และที่ไม่ใช่ท�งก�รเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบก�รของธน�ค�รที่ตรง
ต่อคว�มเป็นจริงอย่�งครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวล� โดยแสดงให้
เห็นถึงสถ�นภ�พของก�รประกอบธุรกิจและสถ�นะท�งก�รเงินที่แท้จริงของ
ธน�ค�ร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของธน�ค�รได้รับส�รสนเทศอย่�งเพียงพอผ่�น
ช่องท�งต่�งๆ ที่ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลได้อย่�งเท่�เทียมกัน รวมถึงเว็บไซต์ของ
ธน�ค�รทั้งในรูปแบบภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ พร้อมทั้งได้เปิดเผยส�รสนเทศ
ที่สำ�คัญต่อส�ธ�รณชนต�มหลักเกณฑ์และข้อกำ�หนดก�รเปิดเผยข้อมูลของ
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตล�ดหลักทรัพย์ และหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีอย่�งครบถ้วน 

ธน�ค�รได้ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รบริห�รคว�มสัมพันธ์กับนักลงทุนทั้งประเภท
สถ�บันและร�ยย่อยในประเทศและต่�งประเทศ โดยคำ�นึงถึงคุณภ�พคว�มถูกต้อง 
ครบถ้วน โปร่งใส คว�มเพียงพอ และทันต่อเหตุก�รณ์ของข้อมูลส�รสนเทศของ
ธน�ค�รที่เปิดเผยให้แก่นักลงทุน นักวิเคร�ะห์หลักทรัพย์ ฯลฯ ธน�ค�รได้จัด
ให้ฝ่�ยจัดก�รของธน�ค�รได้มีโอก�สพบปะกับนักลงทุน และนักวิเคร�ะห์หลัก
ทรัพย์อย่�งสม่ำ�เสมอ โดยจัดให้มีก�รประชุมเพื่อชี้แจงผลก�รดำ�เนินง�นร�ย
ไตรม�สและร�ยปี ตลอดจนเข้�ร่วมประชุมสัมมน�กับนักลงทุนและ 
นักวิเคร�ะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่�งประเทศอย่�งสม่ำ�เสมอ เพื่อให้เกิด 
คว�มเชื่อมั่นต่อก�รดำ�เนินง�นของธน�ค�ร รวมถึงก�รสร้�งคว�มสัมพันธ ์
ที่ดีในระยะย�ว

ธน�ค�รได้จัดให้มีหน่วยง�นนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำ�
หน้�ที่ติดต่อสื่อส�รกับนักลงทุน นักวิเคร�ะห์หลักทรัพย์ทั่วไป ฯลฯ ให้ได ้
รับทร�บข้อมูลข่�วส�รของธน�ค�รทั้งข้อมูลท�งก�รเงินและข้อมูลทั่วไปอย่�ง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุก�รณ์ และเป็นไปต�มกฎหม�ย หรือกฎระเบียบต่�งๆ 
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อก�รตัดสินใจลงทุน สร้�งคว�มเชื่อมั่น และสร้�งภ�พลักษณ์ 
ที่ดีให้แก่ธน�ค�รโดยในปี 2556 หน่วยง�นนักลงทุนสัมพันธ์ ได้พบและให้ข้อมูล

ต่อผู้เกี่ยวข้องในโอก�สสำ�คัญต่�งๆ ดังนี้

 

ทั้งนี้ ผู้สนใจส�ม�รถติดต่อสอบถ�มข้อมูลข่�วส�รของธน�ค�รได้ที่หน่วยง�น
นักลงทุนสัมพันธ์ กลยุทธ์องค์กร ชั้น 28 สำ�นักง�นใหญ่ ธน�ค�รทห�รไทย 
จำ�กัด (มห�ชน) โทรศัพท์ 02-299-1178 โทรส�ร 02-299-1211 หรือ  
Email address ที่ investor.rel@tmbbank.com หรือเว็บไซต์ธน�ค�รที่  
www.tmbbank.com

หรือผู้สนใจต้องก�รสอบถ�มข้อมูลผู้ถือหุ้นส�ม�รถติดต่อได้ที่หน่วยง�น
บริก�รคณะกรรมก�รธน�ค�รและผู้ถือหุ้น บรรษัทภิบ�ล ชั้น 28 สำ�นักง�นใหญ่ 
ธน�ค�รทห�รไทย จำ�กัด (มห�ชน) โทรศัพท์ 02-299-2768-9  
โทรส�ร 02-299-2758

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board)
1. โครงสร้�งคณะกรรมก�ร
คณะกรรมก�รได้กำ�หนดโครงสร้�งคณะกรรมก�รให้มีจำ�นวนกรรมก�รที่เหม�ะสม 
เป็นไปต�มสัดส่วนอย่�งยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม พร้อม
กำ�หนดขอบเขตหน้�ที่คว�มรับผิดชอบที่ชัดเจน มีก�รถ่วงดุลอำ�น�จที่เหม�ะสม  
ไม่ทำ�ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอำ�น�จโดยไม่มีข้อจำ�กัด 
นอกจ�กนี้ โครงสร้�งของคณะกรรมก�รยังมีคว�มหล�กหล�ย (Board Diversity) 
ด้วยประสบก�รณ์ ทักษะวิช�ชีพ คว�มเชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�น เป็นต้น

2. องค์ประกอบของคณะกรรมก�ร 
คณะกรรมก�ร ประกอบด้วย กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร กรรมก�รที่เป็น 
ผู้บริห�ร และมีกรรมก�รอิสระอย่�งน้อยหนึ่งในส�มของจำ�นวนกรรมก�ร
ทั้งหมดและต้องไม่น้อยกว่�ส�มคน โดยกรรมก�รอิสระแต่ละคนมีคุณสมบัต ิ
ที่ครบถ้วนเป็นไปต�มหลักเกณฑ์ท�งก�รและที่ธน�ค�รกำ�หนด ซึ่งธน�ค�ร 
ได้กำ�หนดคุณสมบัติกรรมก�รอิสระให้มีคว�มเข้มงวดกว่�ที่คณะกรรมก�ร
กำ�กับตล�ดทุนได้กำ�หนด 

3. ก�รประชุมคณะกรรมก�ร
คณะกรรมก�รได้กำ�หนดก�รประชุมอย่�งน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีก�รกำ�หนด
วันประชุมในแต่ละปีไว้ล่วงหน้�เพื่อให้กรรมก�รส�ม�รถจัดสรรเวล�ม�ประชุม
ได้ทุกครั้ง เว้นแต่ในกรณีจำ�เป็นเร่งด่วน อ�จจัดให้มีก�รประชุมว�ระพิเศษ 
เพิ่มเติมต�มคว�มจำ�เป็น ทั้งนี้ ในก�รพิจ�รณ�เรื่องเพื่อบรรจุเข้�เป็นว�ระ 
ก�รประชุม ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รจะเป็นผู้ให้คว�มเห็นชอบ และประธ�น

87

ก�รประชุมกับนักลงทุนและ
นักวิเคร�ะห์แบบร�ยบริษัท  
(One-on-one Meeting)

ก�รประชุมกับนักวิเคร�ะห์
หลักทรัพย์และนักลงทุน 
แบบกลุ่ม
(Group Analyst and 
Investor Meeting)

ก�รเดินท�งไปพบผู้ถือหุ้น
และนักลงทุน และก�รเข้�ร่วม
ประชุมกับนักลงทุน 
(Non-Deal Roadshow 
and Investor Conference)

รวม

52

6

8

66

64

101

84

249

85

156

111

352

รูปแบบการเข้าพบ จำานวนครั้ง จำานวนบริษัท จำานวนราย
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กรรมก�รจะเป็นผู้อนุมัติ นอกจ�กนี้ ธน�ค�รได้จัดให้กรรมก�รที่ไม่เป็น 
ผู้บริห�รได้มีก�รประชุมร่วมกันปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีกรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร
หรือฝ่�ยจัดก�รเข้�ร่วมประชุม
 
ธน�ค�รได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมกรรมก�รพร้อมเอกส�รประกอบก�ร
ประชุมให้กรรมก�รล่วงหน้�เพื่อให้กรรมก�รมีเวล�เพียงพอในก�รศึกษ�
ข้อมูลเพื่อเตรียมตัวเข้�ประชุม เลข�นุก�รคณะกรรมก�รจะดูแลเพื่อให้มั่นใจว่�
กรรมก�รทุกคนได้รับเอกส�รที่เกี่ยวข้องอย่�งครบถ้วนและมีเวล�เพียงพอที่จะ
ศึกษ� พิจ�รณ�และตัดสินใจในเรื่องต่�งๆ ม�ก่อนล่วงหน้� กรรมก�รส�ม�รถ
ขอเอกส�รหรือข้อมูลที่จำ�เป็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องต่�งๆ ที่เข้�ว�ระก�รประชุม
จ�กฝ่�ยจัดก�รได้ เลข�นุก�รคณะกรรมก�รจะเป็นผู้รับผิดชอบในก�รจัดทำ�
ร�ยง�นก�รประชุมเป็นล�ยลักษณ์อักษรและจัดเก็บไว้อย่�งเป็นระเบียบเพื่อ 
ก�รตรวจสอบ

กรรมก�รมีหน้�ที่เข้�ร่วมก�รประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีจำ�เป็น อย่�งไรก็ต�ม 
กรรมก�รจะต้องเข้�ร่วมประชุมอย่�งน้อยที่สุดกึ่งหนึ่งของจำ�นวนครั้งที่จัดขึ้น
ในแต่ละปี

ในก�รประชุม ประธ�นกรรมก�รเป็นผู้กล่�วนำ�เข้�สู่ว�ระก�รประชุมเพื่อ
พิจ�รณ�ต�มลำ�ดับว�ระ จัดสรรเวล�ให้ฝ่�ยจัดก�รนำ�เสนอข้อมูลอย่�ง 
เพียงพอ เปิดโอก�สให้กรรมก�รซักถ�มและแสดงคว�มคิดเห็นในประเด็นที่
สำ�คัญอย่�งเต็มที่ และสรุปเป็นมติที่ประชุม โดยกรรมก�รที่มีส่วนได้เสียในว�ระ
ที่มีก�รพิจ�รณ�จะไม่อยู่ร่วมประชุมในว�ระดังกล่�วและจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ในว�ระนั้น
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ในระหว่�งเดือนมกร�คม – ธันว�คม 2556 คณะกรรมก�รธน�ค�รมีก�รประชุมรวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง โดยมีร�ยละเอียดก�รเข้�ประชุมของคณะกรรมก�รธน�ค�ร และ
คณะกรรมก�รชุดย่อยแต่ละคณะ ดังนี้

1 ปัจจุบันไม่ได้ดำ�รงตำ�แหน่งคณะกรรมก�รธน�ค�ร 
2 น�ยรังสรรค์ ศรีวรศ�สตร์  ได้รับแต่งตั้งเป็นประธ�นกรรมก�ร แทน น�งเส�วนีย์ กมลบุตร อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมก�รธน�ค�รครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 23 พฤษภ�คม 2556 มีผล 5 มิถุน�ยน 2556

หมายเหตุ:  1. น�ยฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ด�มัส เป็นกรรมก�รที่มิได้มีถิ่นพำ�นักในประเทศไทย  ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริห�ร ครั้งที่  1/2556 น�ยฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ.ด�มัส ร่วมในก�รประชุมผ่�นระบบ 
teleconferencing / videoconferencing

  2. น�ยวอน นิเจล ริกเตอร์ เป็นกรรมก�รที่มิได้มีถิ่นพำ�นักในประเทศไทย ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริห�ร ครั้งที่  1/2556, 6/2556, 10/2556 น�ยวอน นิเจล ริกเตอร์ ร่วมในก�รประชุมผ่�นระบบ  
teleconferencing / videoconferencing 
3. น�งซุย-อิม อึง เป็นกรรมก�รที่มิได้มีถิ่นพำ�นักในประเทศไทย ในก�รประชุมคณะกรรมก�รสินเชื่อครั้งที่ 5/2556, 6/2556 และ 12/2556 น�งซุย-อิม อึง ร่วมในก�รประชุมผ่�นระบบ teleconferencing 

จำานวนการประชุมตั้งแต่  
ม.ค. – ธ.ค. 56

นางเสาวนีย์ กมลบุตร 1

(ถึง 2 พฤษภ�คม 2556)

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ 2

(ตั้งแต่ 5 มิถุน�ยน 2556)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส
(Mr.Philippe G.J.E.O. Damas)

ดร.วิจิตร สุพินิจ 1

(ถึง 12 เมษ�ยน 2556)

นายเจมส์ พาร์ค สเตนท์ 1

(Mr.James Park Stent)
(ตั้งแต่ 12 เมษ�ยน 2556 ถึง
30 พฤศจิก�ยน 2556)

นางซุย-อิม อึง
(Ms.Swee-Im Ung)

นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์

นายวอน นิเจล ริกเตอร์
(Mr. Vaughn Nigel Richtor)

นายอมร อัศวานันท์

นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง
(Mr. Christopher John King) 

พลเอก กมล  แสนอิสระ

นายราเชนทร์  พจนสุนทร

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

ชื่อ-นามสกุล

คณะกรรมการ คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการธนาคาร สินเชื่อ ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและ

คณะกรรมการสรรหา
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4. ก�รประชุมกันเองระหว่�งกรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�รและกรรมก�รอิสระ
ในปี 2556 กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�รและกรรมก�รอิสระได้มีก�รประชุม
ระหว่�งกันเองเพื่ออภิปร�ยในประเด็นต่�งๆ ที่สำ�คัญ โดยไม่มีกรรมก�รที่เป็น 
ผู้บริห�รร่วมอยู่ด้วย 

5. ก�รแบ่งแยกตำ�แหน่งและก�รถ่วงดุลของกรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร
ธน�ค�รมีก�รแบ่งแยกตำ�แหน่งและก�รถ่วงดุลของกรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร 
โดยประธ�นกรรมก�รกับประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รจะต้องมิใช่บุคคลเดียวกัน
เพื่อป้องกันมิให้เกิดสถ�นก�รณ์ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำ�น�จอย่�งไม่ม ี
ข้อจำ�กัดและให้มีก�รถ่วงดุลอำ�น�จอย่�งเหม�ะสม ประธ�นกรรมก�รจะต้อง 
ไม่ดำ�รงตำ�แหน่งใดๆ ในคณะกรรมก�รชุดย่อยที่ได้จัดตั้งขึ้น และจะต้องไม่ร่วมใน
ก�รบริห�รง�นปกติประจำ�วัน ในขณะที่ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รรับผิดชอบก�ร
บริห�รจัดก�รธน�ค�รเป็นปกติประจำ�วันภ�ยใต้กรอบอำ�น�จที่ได้รับมอบหม�ย
จ�กคณะกรรมก�ร

นอกจ�กนี้ กรรมก�รธน�ค�ร ยกเว้น ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร ต้องไม่เป็น
พนักง�นของธน�ค�รและไม่มีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�นปกติประจำ�วันของ
ธน�ค�ร ทั้งนี้ มีก�รแบ่งแยกหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบระหว่�งคณะกรรมก�ร
และฝ่�ยจัดก�รอย่�งชัดเจน

6.  นโยบ�ยว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�ร
คณะกรรมก�รได้กำ�หนดนโยบ�ยว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�ร  
โดยว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�รเป็นไปต�มข้อบังคับของธน�ค�ร  
ข้อ 17 คือ ในก�รประชุมผู้ถือหุ้นส�มัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมก�รออกจ�ก
ตำ�แหน่งจำ�นวนหนี่งในส�มของจำ�นวนกรรมก�รที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้�จำ�นวน
กรรมก�รที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นส�มส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนที่ใกล้ที่สุด
กับส่วนหนึ่งในส�มกล่�วคือ กรรมก�รจะมีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ 3 ปี

7.  นโยบ�ยก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่น
คณะกรรมก�รได้กำ�หนดนโยบ�ยก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่น  
โดยกรรมก�รธน�ค�รส�ม�รถดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทจดทะเบียน
อื่นไม่เกิน 5 บริษัท และกรรมก�รธน�ค�รส�ม�รถเป็นประธ�นกรรมก�ร 
กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร หรือกรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม อย่�งใดอย่�งหนึ่ง
หรือหล�ยอย่�งในบริษัทอื่นได้อีกไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งก�รเป็นประธ�น
กรรมก�ร กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร หรือกรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มใน 
บริษัทนั้น ห�กเป็นบริษัทที่มิใช่กลุ่มธุรกิจ ให้นับแต่ละบริษัทเป็นหนึ่งกลุ่มธุรกิจ

นอกจ�กนี้ กรรมก�รต้องเปิดเผยข้อมูลก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่น 
ให้ธน�ค�รทร�บต�มข้อกำ�หนดของท�งก�ร และระเบียบของธน�ค�ร

8.  ก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มบทบ�ทหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร
ก�รกำ�หนดนโยบ�ย

คณะกรรมก�รได้ปฏิบัติหน้�ที่ในก�รอนุมัตินโยบ�ย พิจ�รณ�และให้คว�มเห็น
ชอบเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นของธน�ค�ร เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ใน
ก�รดำ�เนินธุรกิจ งบประม�ณประจำ�ปี ทรัพย�กรบุคคล อนุมัติงบก�รเงิน และ
กำ�กับดูแลให้ฝ่�ยจัดก�รดำ�เนินง�นต�มแผนง�นและนโยบ�ยที่กำ�หนดไว้ 

การกำากับการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของทางการ
คณะกรรมก�รได้ปฏิบัติหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นของธน�ค�ร
ให้เป็นไปต�มกฎหม�ย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่�งๆ ของท�งก�รที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่�ธน�ค�รได้ดำ�เนินธุรกิจอย่�งถูกต้องและโปร่งใส 
ภ�ยใต้หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

การควบคุมภายใน
คณะกรรมก�รได้ปฏิบัติหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลให้ธน�ค�รมีม�ตรก�รควบคุม

ภ�ยในที่ดี มีระบบก�รบริห�รจัดก�รที่มีประสิทธิภ�พเพียงพอกับระดับ 
คว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ มีคว�มเหม�ะสมกับลักษณะง�นหรือกระบวนก�รปฏิบัติ
ง�นของหน่วยง�นนั้นๆ โดยมอบหม�ยให้คณะกรรมก�รตรวจสอบติดต�มก�ร
ควบคุมภ�ยในอย่�งสม่ำ�เสมอ ประเมินประสิทธิภ�พและคว�มเพียงพอของก�ร
ควบคุมภ�ยในเป็นระยะๆ เพื่อปรับปรุงให้ม�ตรก�รควบคุมภ�ยในมีคว�มรัดกุม
และเหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ที่เปลี่ยนแปลง และร�ยง�นให้คณะกรรมก�รทร�บ
เป็นประจำ�

การบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมก�รได้ปฏิบัติหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลให้ธน�ค�รมีนโยบ�ยก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยง กระบวนก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และก�รร�ยง�นคว�มเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภ�พ จัดให้มีเครื่องมือที่ใช้ในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงต่�งๆ อย่�งเพียงพอ 
และครอบคลุมคว�มเสี่ยงทุกด้�น กำ�กับดูแลให้ฝ่�ยจัดก�รควบคุมคว�มเสี่ยง 
ของธน�ค�รให้อยู่ในระดับที่เหม�ะสมและยอมรับได้ จัดให้มีก�รทบทวน 
กระบวนก�รบริห�รคว�มเสี่ยงอย่�งสม่ำ�เสมอ กำ�กับดูแลให้ธน�ค�รมีนโยบ�ย
ก�รทำ�ธุรกรรมด้�นสินเชื่อและก�รลงทุน โดยพึงระมัดระวังเป็นพิเศษใน 
ก�รให้สินเชื่อแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกับกรรมก�ร ผู้มีอำ�น�จในก�รจัดก�ร  
หรือผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ กำ�กับดูแลให้มีนโยบ�ยในก�รจัดก�รสินเชื่อด้อยคุณภ�พ
หรือก�รลงทุนที่มีปัญห�ตลอดจนก�รตั้งสำ�รองหนี้ด้อยคุณภ�พให้พอเพียงกับ 
คว�มเสียห�ยที่อ�จเกิดขึ้น โดยมอบหม�ยให้คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
ทำ�หน้�ที่กำ�กับดูแลให้กระบวนก�รบริห�รคว�มเสี่ยงดำ�เนินก�รอย่�งมี
ประสิทธิภ�พ และร�ยง�นให้คณะกรรมก�รทร�บเป็นประจำ�

การดูแลความเพียงพอของเงินกองทุน
คณะกรรมก�รได้ปฏิบัติหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลให้ธน�ค�รมีเงินกองทุนในระดับ
ที่มั่นคงและเพียงพอที่จะรองรับก�รดำ�เนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอน�คต กำ�กับ
ดูแลให้ธน�ค�รมีกระบวนก�รหรือเครื่องมือที่ใช้ดูแลคว�มเพียงพอของเงิน
กองทุนให้อยู่ในระดับที่มั่นคง

การดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมก�รได้ปฏิบัติหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลให้ก�รบริห�รจัดก�รธุรกิจให้
เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ โปร่งใส โดยกำ�กับดูแลไม่ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�ง 
ผลประโยชน์ในก�รบริห�รจัดก�ร ซึ่ง กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นที่มีส่วน
ในเรื่องใด จะต้องไม่เข้�ร่วมขบวนก�รพิจ�รณ�หรืออนุมัติและงดออกเสียงใน
เรื่องนั้นๆ รวมถึงกำ�กับดูแลให้ธน�ค�รมีก�รเปิดเผยข้อมูลในเรื่องคว�มขัดแย้ง
ท�งผลประโยชน์อย่�งครบถ้วน

การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่มีธรรมาภิบาลที่ดี 
กรรมก�รได้ปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงห�ประโยชน์ส่วนตน 
และไม่เข้�ไปมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในก�รตัดสินใจในธุรกรรมหรือกิจก�รที่ตน
มีส่วนได้เสียทั้งท�งตรงและท�งอ้อม ติดต�มก�รปฏิบัติหน้�ที่ของฝ่�ยจัดก�รให้
เป็นไปต�มนโยบ�ยและกลยุทธ์ที่กำ�หนด กำ�กับดูแลให้ธน�ค�รมีจริยธรรมธุรกิจ
หรือจรรย�บรรณพนักง�นอย่�งเป็นล�ยลักษณ์อักษร กำ�กับดูแลให้ธน�ค�ร
มีก�รแบ่งแยกหน้�ที่ (Segregation of Duties) และก�รตรวจสอบถ่วงดุล 
(Check and Balance) ที่เหม�ะสม

9.  นโยบ�ยก�รร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียของกรรมก�ร 
คณะกรรมก�รได้กำ�หนดนโยบ�ยก�รร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียของกรรมก�ร 
โดยกรรมก�รทุกคนต้องร�ยง�นให้ธน�ค�รทร�บถึงก�รมีส่วนได้เสียของตน
และของบุคคลที่เกี่ยวข้องต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด กรรมก�รทุกคนต้องจัดทำ�
ร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียต�มแบบร�ยง�นที่ธน�ค�รกำ�หนด ตลอดจนรับรอง
คว�มถูกต้องของข้อมูลในร�ยง�น และนำ�ส่งธน�ค�รภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด 
นอกจ�กนี้ ธน�ค�รยังมีนโยบ�ยให้กรรมก�รมีก�รร�ยง�นก�รซื้อ-ข�ยหุ้น/ถือ
ครองหลักทรัพย์ของธน�ค�รและร�ยง�นให้ที่ประชุมคณะกรรมก�รทร�บเป็น
ประจำ�ทุกเดือน
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10. ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�ร
คณะกรรมก�รได้มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นโดยตนเอง (Self-Assess-
ment) ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมก�ร ได้มีโอก�สทบทวนบทบ�ทหน้�ที่ ผล
ก�รปฏิบัติง�น และปัญห�อุปสรรคต่�งๆ ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่�นม� 

ลักษณะการประเมินผล
ลักษณะก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�ร แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ 
ประกอบด้วย
1 . ก�รประเมินก�รปฏิบัติหน้�ที่โดยรวมของคณะกรรมก�รทั้งคณะ 
2.  ก�รประเมินก�รปฏิบัติหน้�ที่โดยรวมของคณะกรรมก�รชุดย่อยแต่ละคณะ 

(ประกอบด้วย คณะกรรมก�รบริห�ร คณะกรรมก�รตรวจสอบ  
คณะกรรมก�รสรรห� กำ�หนดค่�ตอบแทนและบรรษัทภิบ�ล คณะกรรมก�ร 
บริห�รคว�มเสี่ยง และคณะกรรมก�รสินเชื่อ)

3.  ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นร�ยบุคคล (Individual Self-Assessment)

วิธีการประเมินผล
1.  ประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รธน�ค�ร จะประเมินโดย

กรรมก�รธน�ค�รทุกคน
2.  ประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รชุดย่อย จะประเมินโดย

กรรมก�รธน�ค�รที่ได้รับมอบหม�ยให้ดำ�รงตำ�แหน่งในคณะนั้นๆ รวมถึง 
กรรมก�รธน�ค�รท่�นอื่น (โดยสมัครใจ) และผู้บริห�รของธน�ค�รที่ไป
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในคณะกรรมก�รชุดย่อยโดยจะประเมินแยกเป็น
ร�ยคณะ

3.  ประเมินผลก�รปฏิบัติง�นร�ยบุคคล (ก�รประเมินตนเอง) จะประเมินโดย
กรรมก�รธน�ค�รทุกคน

4.  เลข�นุก�รคณะกรรมก�รธน�ค�ร และเลข�นุก�รคณะกรรมก�รชุดย่อย
ทุกคณะจะมีส่วนร่วมในก�รประเมินด้วย

11. ก�รพัฒน�กรรมก�ร
ธน�ค�รได้จัดให้มีก�รปฐมนิเทศแก่กรรมก�รใหม่ทุกครั้งที่มีก�รแต่งตั้ง และ
มอบ “คู่มือกรรมก�ร” เพื่อให้กรรมก�รใหม่เข้�ใจบทบ�ทหน้�ที่ คว�มรับผิดชอบ 
และลักษณะก�รดำ�เนินธุรกิจของธน�ค�ร รวมถึงกฎระเบียบต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมจัดให้มีก�รพบปะกับผู้บริห�รธน�ค�รเพื่อให้กรรมก�รส�ม�รถสอบถ�ม
ข้อมูลก�รดำ�เนินธุรกิจของธน�ค�รในร�ยละเอียด 

ธน�ค�รส่งเสริมและสนับสนุนในก�รให้คว�มรู้แก่กรรมก�รในก�รทำ�หน้�ที่
กรรมก�รธน�ค�ร โดยก�รอบรมหลักสูตรของสม�คมส่งเสริมสถ�บัน
กรรมก�รบริษัทไทย (สม�คม IOD) ที่เกี่ยวข้องกับกรรมก�รอย่�งน้อย 1 
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หรือ 
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รวมถึงหลักสูตรอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับก�รปฏิบัติหน้�ที่กรรมก�รหรือก�รดำ�เนินธุรกิจของธน�ค�รเพื่อ
เพิ่มทักษะคว�มส�ม�รถในก�รปฏิบัติง�น โดยธน�ค�รเป็นผู้รับผิดชอบค่�ใช้จ่�ย
ทั้งหมด นอกจ�กนี้ ธน�ค�รยังได้จัดหลักสูตรภ�ยในธน�ค�รแก่กรรมก�รเพื่อ
เพิ่มพูนคว�มรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินธุรกิจของธน�ค�รและคว�มรับ
ผิดชอบในฐ�นะกรรมก�รธน�ค�ร 

สำ�หรับกรรมก�รช�วต่�งประเทศที่ไม่ได้พำ�นักอยู่ในประเทศไทยได้มีก�รเข้�
อบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับก�รปฏิบัติหน้�ที่กรรมก�รจ�กต่�งประเทศ ซึ่ง
เทียบเคียงได้กับหลักสูตรของสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย อีกทั้ง
ธน�ค�รยังสนับสนุนให้เข้�อบรมหลักสูตรของสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�ร
บริษัทไทย (สม�คม IOD) เช่นกัน

ในปี 2556 ธน�ค�รได้จัดให้กรรมก�รเข้�รับก�รอบรมหลักสูตร Financial 
Institution Governance Program (FGP) ของสม�คม IOD จำ�นวน 4 คน

12.  นโยบ�ยแผนสืบทอดตำ�แหน่งผู้บริห�ร (Succession Plan)
คณะกรรมก�รกำ�หนดให้ก�รสืบทอดตำ�แหน่งผู้บริห�รเป็นองค์ประกอบสำ�คัญ
ของก�รว�งแผนกลยุทธ์ด้�นบุคคล�กร คณะกรรมก�รได้จัดให้มีนโยบ�ย  
แผนง�นและกระบวนก�รต่�งๆ ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้�หม�ย 
ท�งธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่�ก�รสืบทอดตำ�แหน่งผู้บริห�รเป็นไปอย่�งร�บรื่น และ
ได้มีก�รจัดเตรียมบุคล�กรทดแทนเพื่อให้ก�รดำ�เนินธุรกิจของธน�ค�รเป็นไป 
อย่�งต่อเนื่อง โดยเริ่มจ�กผู้บริห�รในระดับประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร และ
หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�ร
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รายการระหว่างกัน

รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นระหว่างปี
ธน�ค�รได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 
ซึ่งประกอบด้วยคำ�นิย�มและลักษณะคว�มสัมพันธ์ นโยบ�ยก�รกำ�หนดร�ค� 
สัญญ�สำ�คัญที่ทำ�กับบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน ผลตอบแทนของ 
ผู้บริห�รระดับสูง ผลประโยชน์อื่นที่จ่�ยแก่กรรมก�รและผู้บริห�ร  
ร�ยก�รกับกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในระหว่�งปี และยอดคงค้�งกับบุคคล
หรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินสำ�หรับปีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันว�คม 2556

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน
คณะกรรมก�รได้จัดให้มีระเบียบปฏิบัติ เรื่อง ก�รทำ�ธุรกรรมที่อ�จมีหรือ 
เข้�ข่�ยมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ เพื่อให้ก�รทำ�ธุรกรรมในร�ยก�ร 
ที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์กับธน�ค�รทุกธุรกรรมมีก�รปฏิบัต ิ
อย่�งถูกต้องครบถ้วนต�มกฎเกณฑ์ที่ธน�ค�รแห่งประเทศไทย สำ�นักง�น 
ก.ล.ต. และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด ซึ่งได้แก่ ธุรกรรม 
ด้�นสินเชื่อ ลงทุน ก่อภ�ระผูกพัน หรือทำ�ธุรกรรมที่มีลักษณะคล้�ยก�ร 
ให้สินเชื่อ รวมถึงธุรกรรมด้�นอื่นๆ เช่น ก�รเช่�หรือให้เช่�ทรัพย์สิน ก�รเช่�
หรือให้เช่�อสังห�ริมทรัพย์ ก�รจัดซื้อจัดจ้�ง ก�รทำ�สัญญ�บริก�ร ก�รซื้อ
หรือข�ยทรัพย์สิน เป็นต้น

นอกจ�กนี้ ในก�รพิจ�รณ�ร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์  
หรือร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน หรือร�ยก�รระหว่�งกัน ธน�ค�รจะพิจ�รณ�
ร�ยก�รเหล่�นี้เสมือนเป็นก�รทำ�ร�ยก�รที่กระทำ�กับบุคคลภ�ยนอก  
(arm’s length basis) โดยผู้มีส่วนได้เสียในร�ยก�รใดจะไม่เกี่ยวข้องใน
กระบวนก�รอนุมัติร�ยก�รดังกล่�ว และธน�ค�รจะมีก�รเปิดเผยข้อมูล 
เพื่อคว�มโปร่งใสต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

การให้บุคคลซึ่งอาจมีความขัดแย้งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ในบริษัทย่อย 
หรือบริษัทร่วม แทนการถือหุ้นของธนาคารโดยตรง
ธน�ค�รมีนโยบ�ยไม่ให้บุคคลซึ่งมีคว�มขัดแย้งถือหุ้นแทนธน�ค�ร เว้นแต ่
มีคว�มจำ�เป็นต้องถือหุ้นไว้เพื่อให้ถูกต้องต�มกฎหม�ย

ข้อพิพาททางกฎหมาย

1. ข้อพิพาทที่ธนาคารทหารไทยเป็นจำาเลย
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 ธน�ค�รทห�รไทย หรือบริษัทย่อยของธน�ค�ร
ทห�รไทย มีข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ยที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งอ�จมีผลกระทบด้�นลบ
ต่อสินทรัพย์ของธน�ค�ร ที่มีจำ�นวนสูงกว่�ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น
ของธน�ค�ร ต�มงบก�รเงินสำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันว�คม 2556 จำ�นวน 1 คดี โดยร�ยละเอียดของคดีสรุปได้ดังนี้

คดีพิพาทระหว่างห้างหุ้นส่วนจำากัดหลวงบำารุง กับธนาคารทหารไทย
เมื่อวันที่ 7  สิงห�คม 2543 ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัดหลวงบำ�รุง (“หจก.หลวงบำ�รุง”)  
ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพ�ณิชย์ มีทุนจดทะเบียนจำ�นวน  
5 ล้�นบ�ท เป็นโจทก์ยื่นฟ้องธน�ค�รดีบีเอส ไทยทนุ จำ�กัด (มห�ชน) 
(ซึ่งปัจจุบันได้รวมกิจก�รกับธน�ค�รทห�รไทยแล้ว สิทธิและหน้�ที่ทั้งหมด 
จึงเป็นของธน�ค�รทห�รไทย) ในฐ�นะจำ�เลยที่ 1 กับกรรมก�รรวม 16 คน  
ต่อศ�ลแพ่งกรุงเทพใต้ ในข้อห�ผิดสัญญ�ค้ำ�ประกัน ละเมิดและเรียกค่�เสียห�ย 
โดยมีทุนทรัพย์ฟ้องจำ�นวนประม�ณ 140,261 ล้�นบ�ท ซึ่งศ�ลได้รับฟ้อง
เฉพ�ะ ธน�ค�รดีบีเอส ไทยทนุ เท่�นั้น ส่วนกรรมก�รทั้งหมดศ�ลไม่รับฟ้อง

ข้อพิพ�ทในคดีนี้สืบเนื่องจ�ก หจก.หลวงบำ�รุงได้ฟ้องว่� หจก.หลวงบำ�รุง  
ได้ติดต่อและตกลงกับบริษัท บ�งจ�กปิโตรเลียม จำ�กัด (มห�ชน)  
(“บมจ.บ�งจ�กฯ”)  เพื่อขอซื้อน้ำ�มันไปจำ�หน่�ย ซึ่งธน�ค�รดีบีเอส ไทยทนุ 
ส�ข�ล�ดพร้�ว โดยน�งภ�ณี บุนน�ค (น�งภ�ณี) ได้ออกหนังสือค้ำ�ประกัน 
(L/G)  ของ ธน�ค�รดีบีเอส ไทยทนุ เพื่อให้ หจก.หลวงบำ�รุง นำ�ไปค้ำ�ประกัน 
ก�รซื้อข�ยน้ำ�มันกับ บมจ.บ�งจ�กฯ ภ�ยในวงเงิน 200  ล้�นบ�ท แต่ต่อม� 
บมจ.บ�งจ�กฯ แจ้งต่อ หจก.หลวงบำ�รุง ว่�ไม่ส�ม�รถเปิดบัญชีก�รค้�เพื่อซื้อ
ข�ยน้ำ�มันกับ หจก.หลวงบำ�รุงได้  เนื่องจ�กมีก�รตรวจสอบหนังสือค้ำ�ประกัน
แล้วปร�กฏว่�ธน�ค�รดีบีเอส ไทยทนุ มิได้เป็นผู้ออกหนังสือค้ำ�ประกัน ต่อม� 
ธน�ค�รดีบีเอส ไทยทนุ ได้ขอหนังสือค้ำ�ประกันคืน เพื่อนำ�ไปดำ�เนินคดีอ�ญ�
กับพนักง�นของธน�ค�รดีบีเอส ไทยทนุ ทั้งนี้ หจก.หลวงบำ�รุง จึงเห็นว่�ก�รที่ 
ธน�ค�รดีบีเอส ไทยทนุ ปฏิเสธว่�มิได้เป็นผู้ออกหนังสือค้ำ�ประกันถือว่�เป็น 
ผู้ผิดนัดและผิดสัญญ�กับ หจก.หลวงบำ�รุง ทำ�ให้ หจก.หลวงบำ�รุงเสียห�ย

ธน�ค�รดีบีเอส ไทยทนุ ให้ก�รต่อสู้คดีว่�หนังสือค้ำ�ประกันดังกล่�วเป็นเอกส�ร
ปลอมที่ หจก.หลวงบำ�รุง ให้น�งภ�ณี ผู้ช่วยผู้จัดก�รส�ข�ของ ธน�ค�รดีบีเอส 
ไทยทนุ ทำ�ขึ้น โดยธน�ค�รดีบีเอส ไทยทนุ ไม่ได้มอบอำ�น�จให้น�งภ�ณี  
ออกหนังสือค้ำ�ประกันดังกล่�วแต่อย่�งใด อีกทั้งในคดีที่ธน�ค�รดีบีเอส ไทยทนุ 
ร่วมกับพนักง�นอัยก�รเป็นโจทก์ฟ้องน�งภ�ณีเป็นคดีอ�ญ�นั้น คดีดังกล่�วได ้
ถึงที่สุดโดยศ�ลพิพ�กษ�ว่�หนังสือค้ำ�ประกันดังกล่�วเป็นเอกส�รปลอม ดังนั้น 
ก�รที่ ธน�ค�รดีบีเอส ไทยทนุ แจ้งแก่ บมจ.บ�งจ�กฯ ว่� ธน�ค�รดีบีเอส ไทยทนุ 
มิได้เป็นผู้ออกหนังสือค้ำ�ประกัน จึงไม่ได้เป็นก�รผิดสัญญ�และมิได้ทำ�ให้  
หจก.หลวงบำ�รุง เสียห�ยแต่อย่�งใด

ในวันที่ 29 ธันว�คม 2547 ศ�ลแพ่งกรุงเทพใต้ ได้มีคำ�พิพ�กษ�เป็นคดี
หม�ยเลขแดงที่ 10000/2547 ว่�หนังสือค้ำ�ประกันฉบับที่ หจก.หลวงบำ�รุง 
นำ�ม�ฟ้องร้องเป็นหนังสือค้ำ�ประกันที่ออกโดยน�งภ�ณีโดยก�รทำ�ปลอมขึ้น 
ธน�ค�รดีบีเอส ไทยทนุ มิได้มอบอำ�น�จให้น�งภ�ณีกระทำ�ก�รออกหนังสือ 
ค้ำ�ประกันเช่นนั้นได้ ตลอดจนคดีอ�ญ�ที่ธน�ค�รดีบีเอส ไทยทนุ ร่วมกับ
พนักง�นอัยก�รเป็นโจทก์ฟ้องน�งภ�ณีเป็นคดีอ�ญ�นั้น คดีดังกล่�วได้ถึงที่สุด
แล้ว โดยศ�ลพิพ�กษ�ว่�หนังสือค้ำ�ประกันดังกล่�วเป็นเอกส�รปลอม ธน�ค�ร 
ดีบีเอส ไทยทนุ มิได้ออกหนังสือค้ำ�ประกันต�มฟ้องให้แก่หจก.หลวงบำ�รุง ดังนั้น 
ธน�ค�รดีบีเอส ไทยทนุ จึงไม่ต้องรับผิดต�มหนังสือค้ำ�ประกันต่อ หจก.หลวงบำ�รุง 
ศ�ลแพ่งกรุงเทพใต้จึงพิพ�กษ�ยกฟ้อง

ต่อม�เมื่อวันที่ 15 มีน�คม 2548 หจก.หลวงบำ�รุง ได้ยื่นอุทธรณ์คำ�พิพ�กษ�
ศ�ลชั้นต้น และเมื่อวันที่ 31 สิงห�คม 2548 ธน�ค�รได้ยื่นคำ�แก้อุทธรณ์   
ครั้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภ�คม 2553 ศ�ลอุทธรณ์ได้มีคำ�พิพ�กษ�ยืนต�ม 
ศ�ลชั้นต้น (พิพ�กษ�ยกฟ้อง)

ต่อม�เมื่อวันที่ 16 สิงห�คม 2553 หจก.หลวงบำ�รุง ได้ยื่นฎีก�คำ�พิพ�กษ�ของ
ศ�ลอุทธรณ์, ขอทุเล�ก�รบังคับคดี และขอดำ�เนินคดีอย่�งคนอน�ถ�  
และเมื่อวันที่ 20 ตุล�คม 2553 ธน�ค�รได้ยื่นคำ�แก้ฎีก�, คัดค้�นคำ�ขอทุเล� 
ก�รบังคับคดีและคำ�ขอดำ�เนินคดีอย่�งคนอน�ถ�  ปร�กฎว่� เมื่อวันที่ 15 
พฤศจิก�ยน 2553 ศ�ลมีคำ�สั่งยกคำ�ร้องขอดำ�เนินคดีอย่�งคนอน�ถ�ของ 
หจก.หลวงบำ�รุง ห�กหจก.หลวงบำ�รุง ประสงค์จะยื่นฏีก�ให้นำ�เงินม�ว�ง 
ค่�ธรรมเนียมศ�ลในชั้นฏีก�ภ�ยใน 15 วัน นับแต่วันที่มีคำ�สั่ง มิฉะนั้นจะถือว่�
หจก.หลวงบำ�รุงไม่ติดใจฎีก� วันที่ 22 พฤศจิก�ยน 2553 หจก.หลวงบำ�รุงยื่น
อุทธรณ์คำ�สั่งยกคำ�ร้องขอดำ�เนินคดีอย่�งคนอน�ถ�ของศ�ลชั้นต้น ปัจจุบันยัง
ไม่มีคำ�สั่งเกี่ยวกับก�รขอดำ�เนินคดีอย่�งคนอน�ถ�

ฝ่�ยบริห�รของธน�ค�รเห็นว่�ก�รยื่นฎีก�ดังกล่�วไม่มีเหตุผลสนับสนุนเพียงพอ 
และเป็นไปได้ย�กที่ หจก.หลวงบำ�รุง จะชนะคดี ฝ่�ยบริห�รจึงเชื่อว่�ธน�ค�รจะ
ไม่มีคว�มรับผิดใดๆ ในกรณีนี้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน
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2. ข้อพิพาทที่ธนาคารทหารไทยเป็นโจทก์
นอกจ�กคดีดังกล่�วข้�งต้น ธน�ค�รทห�รไทยมีข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ย 
จำ�นวน 1 คดี โดยในคดีนี้ ธน�ค�รมีฐ�นะเป็นโจทก์ ซึ่งธน�ค�รเห็นว่�ควรแจ้ง
ให้ผู้ลงทุนทร�บ โดยร�ยละเอียดของคดีสรุปได้ดังนี้

คดีพิพาทระหว่างธนาคารทหารไทยกับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 
(“บสท.”)
เมื่อวันที่ 2 เมษ�ยน 2550 ธน�ค�รได้ยื่นฟ้องบรรษัทบริห�รสินทรัพย์ไทย 
(“บสท.”) และกองทุนฟื้นฟูและพัฒน�ระบบสถ�บันก�รเงิน (“กองทุนฟื้นฟูฯ”) 
เป็นจำ�เลยที่ 1 และจำ�เลยที่ 2 ต�มลำ�ดับต่อศ�ลแพ่ง ในข้อห� ผิดสัญญ� 
ละเมิด ตั๋วเงินอ�วัล โดยมีทุนทรัพย์ที่ฟ้องร้องจำ�นวนประม�ณ 7,196 ล้�นบ�ท

ข้อพิพ�ทในคดีนี้สืบเนื่องจ�กกรณีที่ ธน�ค�รดีบีเอส ไทยทนุ และบรรษัทเงินทุน 
อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทยได้ทำ�สัญญ�โอนสินทรัพย์กับ บสท. ต่อม�เมื่อ
มีก�รควบรวมกิจก�รกันระหว่�งธน�ค�รทห�รไทย ธน�ค�รดีบีเอส ไทยทนุ 
และบรรษัทเงินทุนอุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย สิทธิและหน้�ที่ทั้งหมดภ�ยใต้
สัญญ�ดังกล่�วจึงเป็นของธน�ค�รทห�รไทย

ต่อม� บสท. ได้มีหนังสือเพื่อขอปรับลดร�ค�รับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภ�พ 
ที่มีเครื่องจักรและ/หรือสินทรัพย์อื่นที่ได้มีก�รจำ�นำ�เป็นประกัน เนื่องจ�ก 
หลักประกันที่มีเครื่องจักร และ/หรือสินทรัพย์อื่นที่ได้มีก�รจำ�นำ�เป็นประกันนั้น
ไม่สมบูรณ์ต�มกฎหม�ย โดยมิได้รับคว�มยินยอมจ�กธน�ค�ร ซึ่งธน�ค�ร
ได้มีหนังสือโต้แย้งก�รที่ บสท. จะดำ�เนินก�รปรับลดร�ค�รับโอนสินทรัพย์
ด้อยคุณภ�พดังกล่�วไว้แล้ว และเมื่อวันที่ 20 กรกฎ�คม 2549 บสท. ได้แจ้ง
ให้ธน�ค�รจัดส่งตั๋วสัญญ�ใช้เงินจำ�นวน 3 ฉบับ เป็นจำ�นวนเงินรวมประม�ณ 
6,525 ล้�นบ�ท ให้แก่บสท. เนื่องจ�กบสท. ประสงค์จะปรับจำ�นวนเงินและ
ไถ่ถอนโดยก�รชำ�ระหนี้บ�งส่วน โดย บสท. ตกลงจะออกและส่งมอบตั๋วสัญญ�
ใช้เงินฉบับใหม่ซึ่งมีกองทุนฟื้นฟูฯ เป็นผู้อ�วัลให้แก่ธน�ค�ร โดยธน�ค�รได้
จัดส่งตั๋วสัญญ�ให้เงินดังกล่�วให้แก่ บสท. อย่�งไรก็ดี ปร�กฏว่� บสท. กลับ
ปฏิบัติผิดสัญญ� กล่�วคือ บสท. ไม่ยอมออกและส่งมอบตั๋วสัญญ�ใช้เงิน 
ฉบับใหม่โดยมีกองทุนฟื้นฟูฯ เป็นผู้อ�วัลให้แก่ธน�ค�รแต่อย่�งใด

นอกจ�กนี้ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิก�ยน 2549 บสท. ยังได้งดเว้นก�รใช้หนี้จำ�นวน
ประม�ณ 520 ล้�นบ�ท ให้แก่ธน�ค�รและปฏิเสธก�รชำ�ระหนี้บ�งส่วน 
พร้อมกับแจ้งยกเลิกตั๋วสัญญ�ใช้เงินฉบับหนึ่ง ซึ่ง บสท.ได้ออกตั๋วสัญญ�ใช้เงิน
ดังกล่�วเพื่อชำ�ระร�ค�สำ�หรับก�รรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภ�พบ�งส่วน 
โดยมีกองทุนฟื้นฟูฯ เป็นผู้อ�วัล

เมื่อวันที่ 2 เมษ�ยน 2550 ธน�ค�รจึงได้ยื่นฟ้อง บสท. และกองทุนฟื้นฟูฯ ต่อ
ศ�ลแพ่งเพื่อให้ศ�ลมีคำ�พิพ�กษ� โดยมีร�ยละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. ให้ บสท. ออกตั๋วสัญญ�ใชัเงินจำ�นวนประม�ณ  4,432  ล้�นบ�ท 
 มีกำ�หนดวันถึงกำ�หนดใช้เงิน วันที่ 31 ธันว�คม 2555 และชำ�ระดอกเบี้ย  
 ณ วันทำ�ก�รสุดท้�ยของทุกปีโดยมีกองทุนฟื้นฟูฯ เป็นผู้อ�วัล และส่งมอบ 
 ให้ธน�ค�รในฐ�นะผู้รับเงิน ห�กไม่ดำ�เนินก�รให้ บสท. และกองทุนฟื้นฟูฯ  
 ร่วมกันชำ�ระเงินจำ�นวนดังกล่�วพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป
 2. ให้ บสท. ออกตั๋วสัญญ�ใช้เงินจำ�นวนประม�ณ 2,027 ล้�นบ�ท มีกำ�หนด 
 วันถึงกำ�หนดใช้เงินวันที่ 31 ตุล�คม 2554  และชำ�ระดอกเบี้ย ณ วันทำ�ก�ร 
 สุดท้�ยของทุกปี โดยมีกองทุนฟื้นฟูฯ เป็นผู้อ�วัล และส่งมอบให้ธน�ค�ร  
 ในฐ�นะผู้รับเงิน ห�กไม่ดำ�เนินก�รให้ บสท. และกองทุนฟื้นฟูฯ ร่วมกัน 
 ชำ�ระเงินดังกล่�วพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป

3. ให้ บสท. ออกตั๋วสัญญ�ใช้เงินจำ�นวนประม�ณ 12  ล้�นบ�ท มีกำ�หนด 
 วันถึงกำ�หนดใช้เงินวันที่ 28 กุมภ�พันธ์ 2556 และชำ�ระดอกเบี้ย ณ วัน 
 ทำ�ก�รสุดท้�ยของทุกปีโดยมีกองทุนฟื้นฟูฯ เป็นผู้อ�วัล และส่งมอบให้ 
 ธน�ค�รในฐ�นะผู้รับเงิน ห�กไม่ดำ�เนินก�รให้ บสท. และกองทุนฟื้นฟูฯ  
 ร่วมกันชำ�ระเงินจำ�นวนดังกล่�วพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป
4. ให้ บสท. และกองทุนฟื้นฟูฯ ร่วมกันชำ�ระเงินจำ�นวนประม�ณ 520 
 ล้�นบ�ท พร้อมดอกเบี้ยคำ�นวณจ�กอัตร�ดอกเบี้ยเงินฝ�กโดยเฉลี่ย 
 จนถึงวันที่ยื่นฟ้องคดีเป็นเงินประม�ณ 15 ล้�นบ�ท รวมเป็นเงินประม�ณ  
 535 ล้�นบ�ท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 27 เมษ�ยน 2553 ศ�ลแพ่งได้มีคำ�พิพ�กษ�เป็นคดีหม�ยเลขแดงที่ 
1681/2553 ว่� ให้ บสท.ออกตั๋วสัญญ�ใช้เงินจำ�นวน 3 ฉบับ ฉบับแรกจำ�นวน
เงิน 4,431,879,337.93 บ�ท กำ�หนดใช้เงินวันที่ 31 ธันว�คม 2555 ฉบับที่ 2 
จำ�นวนเงิน 2,027,134,274.65 บ�ท กำ�หนดใช้เงินวันที่ 31 ตุล�คม 2554 และ
ฉบับที่ 3 จำ�นวนเงิน 12,002,000 บ�ท กำ�หนดใช้เงินวันที่ 28 กุมภ�พันธ์ 2556 
สถ�นที่ใช้เงิน ณ ที่ทำ�ก�รของธน�ค�ร และชำ�ระดอกเบี้ย ณ วันทำ�ก�รสุดท้�ย
ของทุกปี ในอัตร�เฉลี่ยของดอกเบี้ยเงินฝ�กถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักต�มเงินฝ�ก
ทุกประเภท (รวมทั้งเงินฝ�กกระแสร�ยวัน) เฉพ�ะที่เป็นเงินบ�ทของธน�ค�ร
กรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน) ธน�ค�รกรุงไทย จำ�กัด (มห�ชน) ธน�ค�รกสิกรไทย 
จำ�กัด (มห�ชน) ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด (มห�ชน) และธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� 
จำ�กัด (มห�ชน) โดยคำ�นวณเป็นร�ยไตรม�สต�มปีปฎิทิน ให้ กองทุนฟื้นฟูฯ 
อ�วัลตั๋วสัญญ�ใช้เงินดังกล่�วส่งมอบให้แก่ธน�ค�รในฐ�นะผู้รับเงิน กับให้ 
บสท.และ กองทุนฟื้นฟูฯ ร่วมกันใช้ค่�ฤช�ธรรมเนียมแทนธน�ค�ร โดยกำ�หนด
ค่�ทน�ยคว�ม 200,000 บ�ท คำ�ขออื่นนอกจ�กนี้ให้ยก.

คำ�พิพ�กษ�ดังกล่�ว ศ�ลได้ยกคำ�ขอ ข้อ 4. ที่ขอให้ให้ บสท. และกองทุนฟื้นฟูฯ 
ร่วมกันชำ�ระเงินจำ�นวนประม�ณ 520 ล้�นบ�ท พร้อมดอกเบี้ยคำ�นวณจ�ก
อัตร�ดอกเบ้ียเงินฝ�กโดยเฉล่ียจนถึงวันท่ีย่ืนฟ้องคดีเป็นเงินประม�ณ 15 ล้�นบ�ท 
รวมเป็นเงินประม�ณ 535 ล้�นบ�ท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป  
โดยศ�ลเห็นว่�ต๋ัวสัญญ�ใช้เงินฉบับดังกล่�วมีวันครบกำ�หนดใช้เงินต�มต๋ัวสัญญ� 
ใช้เงินระบุไว้แน่นอนคือในวันที่ 14 กุมภ�พันธ์ 2556 และปัจจุบันธน�ค�รยังคง
ยึดถือตั๋วสัญญ�ใช้เงินไว้โดยยังไม่ส่งมอบคืนให้ บสท. เมื่อนับถึงวันฟ้องตั๋วสัญญ� 
ใช้เงินฉบับดังกล่�วจึงยังไม่ถึงกำ�หนดใช้เงินธน�ค�รจึงยังไม่มีสิทธิฟ้อง บสท. 
และกองทุนฟื้นฟูฯ ในฐ�นะผู้อ�วัล

ในวันท่ี 23 สิงห�คม 2553 ธน�ค�รจึงได้ย่ืนอุทธรณ์คำ�พิพ�กษ�ของศ�ลช้ันต้น  
และในวันที่ 21 กันย�ยน 2553  บสท. และ กองทุนฟื้นฟูฯ ได้ยื่นอุทธรณ ์
คำ�พิพ�กษ�ศ�ลชั้นต้นเช่นกันปัจจุบัน คดีอยู่ในระหว่�งก�รพิจ�รณ�ของ 
ศ�ลอุทธรณ์
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ธน�ค�รตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 
Social Responsibility) และมีคว�มตั้งใจในก�รดำ�เนินก�รในเรื่องดังกล่�ว
อย่�งจริงจัง โดยดำ�เนินธุรกิจสอดคล้องกับหลักก�รแห่งคว�มยั่งยืน 
และจะเข้�ไปมีส่วนร่วมสนับสนุนช่วยเหลือในกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภ�พ 
ของสังคมในด้�นต่�งๆ รวมทั้งมีก�รติดต�มผลเพื่อปรับปรุงให้เหม�ะสม 
นอกจ�กนี้ ธน�ค�รได้จัดให้มีหน่วยง�นกิจกรรมสังคมเพื่อคว�มยั่งยืน  
สังกัดสื่อส�รและภ�พลักษณ์องค์กร เพื่อทำ�หน้�ที่ดูแลและส่งเสริมให้ก�รดำ�เนิน
โครงก�รกิจกรรมด้�นสังคมและสิ่งแวดล้อมของธน�ค�รเป็นไปอย่�งต่อเนื่อง 
รวมทั้งสนับสนุนให้พนักง�นและผู้มีส่วนได้เสียของธน�ค�รเข้�ไปมีส่วนร่วม 
เป็นจิตอ�ส�ในก�รช่วยเหลือ และสร้�งประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ผ่�นกิจกรรมด้�นต่�งๆของธน�ค�ร เพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิตของชุมชน 
สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่�งยั่งยืน (ร�ยละเอียดปร�กฏในหัวข้อ “กิจกรรมเพื่อ
ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”)

1. นโยบายการความรับผิดชอบต่อสังคม

ธน�ค�รมีนโยบ�ยให้ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
(stakeholders) ด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม โดยมีร�ยละเอียด
ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
ธน�ค�รมุ่งมั่นดำ�เนินธุรกิจเพื่อให้ธน�ค�รมีผลประกอบก�รที่ดี โดยคำ�นึงถึง
ก�รสร้�งคว�มเจริญเติบโตของผลตอบแทนอย่�งต่อเนื่องในระยะย�ว 
บนศักยภ�พและขีดคว�มส�ม�รถของธน�ค�รอย่�งเต็มที่ อันจะเป็นก�รสร้�ง 
มูลค่�เพิ่มให้แก่ธน�ค�รทั้งในรูปของมูลค่�หุ้นที่เพิ่มสูงขึ้น และก�รจ่�ย
เงินปันผลในอัตร�ที่น่�จูงใจ

ธน�ค�รมุ่งมั่นในก�รเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอต่อก�ร
ตัดสินใจของผู้ลงทุนภ�ยในกำ�หนดเวล�หรือต�มเวล�ที่เหม�ะสม ให้ผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุนเห็นภ�พผลประกอบก�รที่ชัดเจน รวมถึงแนวโน้มก�รดำ�เนินธุรกิจใน
อน�คต 

ธน�ค�รใช้นโยบ�ยด้�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยงโดยกำ�หนดกรอบคว�มเสี่ยง 
ด้�นต่�งๆ ที่ยอมรับได้อย่�งชัดเจน มีคว�มโปร่งใสในก�รดำ�เนินง�น นอกจ�กนี้
ผู้ที่ลงทุนในธน�ค�รส�ม�รถมั่นใจได้ว่�ธน�ค�รไม่มีส่วนร่วมในธุรกิจที่ขัดแย้ง
กับแนวคุณธรรมส�กล 

ลูกค้า 
ธน�ค�รมุ่งเน้นก�รให้บริก�รโดยยึดลูกค้�เป็นศูนย์กล�ง (Customer 
Centricity) เพื่อให้ลูกค้�ของธน�ค�รได้รับบริก�รและผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคว�ม
หล�กหล�ย ส�ม�รถรองรับคว�มต้องก�รของลูกค้�แต่ละร�ยได้เป็นอย่�งดี 
ตลอดจนสร้�งคว�มพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้� และรักษ�สัมพันธ์ภ�พที่ดีแก่
ลูกค้� 

ธน�ค�รยึดมั่นในแบรนด์ Make THE Difference โดยมุ่งมั่นที่จะสร้�ง
ประโยชน์อย่�งแท้จริงให้กับลูกค้�รวมถึงเป็นผู้บุกเบิกแนวท�งให้เป็นไปได้ใน
ตล�ดก�รให้บริก�รท�งก�รเงินของประเทศไทยสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
แบรนด์ที่ธน�ค�รปลูกฝังให้แก่พนักง�นเพื่อสร้�งประสบก�รณ์ที่ดีที่สุดให้กับ
ลูกค้�ของธน�ค�ร โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1. รับรู้และเข้�ใจถึงคว�มต้องก�รของลูกค้�
2. เข้�ใจผลิตภัณฑ์ บริก�ร และบทบ�ทหน้�ที่ของตน เพื่อนำ�เสนอ 
 สิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้�
3. ให้บริก�รที่สะดวกและรวดเร็วเกินกว่�คว�มต้องก�รของลูกค้�
4. พร้อมที่จะทำ�ในสิ่งที่ท้�ท�ยเสมอ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้�
5. รักษ�ผลประโยชน์ของลูกค้�ดั่งเช่นเป็นของตนเอง

พนักงาน
พนักง�นเป็นทรัพย�กรอันมีค่�สูงสุดและเป็นปัจจัยสำ�คัญสู่คว�มสำ�เร็จ 
ของธน�ค�ร พนักง�นธน�ค�รทุกคนได้รับก�รส่งเสริมและพัฒน�คว�ม
ส�ม�รถให้เกิดศักยภ�พในก�รปฏิบัติง�นสูงสุด โดยธน�ค�รจัดให้มีสภ�พ
ก�รจ้�งที่เหม�ะสมยุติธรรมเพื่อให้พนักง�นทุกคนได้มีโอก�สก้�วหน้�ในหน้�ที่
ก�รง�น โดยได้รับผลตอบแทนที่เหม�ะสมกับศักยภ�พของตน และเปิดรับฟัง
คว�มคิดเห็น นอกจ�กนี้ ธน�ค�รได้จัดให้มีสวัสดิก�รและสภ�พแวดล้อมในก�ร
ทำ�ง�นที่ดี มีก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นและให้ก�รเอ�ใจ
ใส่ดูแลพนักง�นทุกคนอย่�งทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมก�รทำ�ง�นเป็นทีม ปฏิบัติต่อ
พนักง�นด้วยคว�มสุภ�พและให้คว�มเค�รพต่อคว�มเป็นปัจเจกชน อีกทั้งก�ร
ว่�จ้�ง แต่งตั้งและโยกย้�ยพนักง�น จะพิจ�รณ�บนพื้นฐ�นของคว�มเป็นธรรม
และก�รใช้ทรัพย�กรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธน�ค�ร

ธน�ค�รได้เสริมสร้�งวัฒนธรรมองค์กร TMB WAY ซึ่งถือเป็นร�กฐ�น 
สำ�คัญของธน�ค�รที่จะช่วยให้พนักง�นทุกคนส�ม�รถนำ�ศักยภ�พ 
ก�รทำ�ง�นของตนเองออกม�ใช้อย่�งเต็มที่ รวมทั้งมีทัศนคติต่อก�รทำ�ง�น 
ไปในทิศท�งเดียวกัน เพื่อร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนธน�ค�รให้ก้�วไปสู่จุดมุ่งหม�ย 
ต่อไป โดยวัฒนธรรม TMB WAY ประกอบด้วย ยึดลูกค้�เป็นศูนย์กล�ง 
(Customer Centricity) สื่อส�รอย่�งเปิดกว้�ง (Open Communications)  
มุ่งมั่นสร้�งคว�มสำ�เร็จ (High Performance) รู้จักบริห�รคว�มเสี่ยง 
 (Risk Management) และยึดมั่นในคว�มถูกต้อง (Integrity) นอกจ�กนี้ 
นโยบ�ยทรัพย�กรบุคคลของธน�ค�รมุ่งมั่นที่จะสร้�งให้ธน�ค�รเป็นองค์กรที่
ส�ม�รถดึงดูด และรักษ�บุคคล�กรที่มีคุณภ�พเพื่อร่วมกันสร้�งสรรค์สิ่งที่ดี
อย่�งต่อเนื่องประกอบด้วย คว�มก้�วหน้�ที่ชัดเจน (Clear Career) ก�รชื่นชม
ผลก�รปฎิบัติง�น (Performance Recognition) ก�รพัฒน�ศักยภ�พที่ดีที่สุด  
(Best Development) และก�รสร้�งวัฒนธรรม Make THE Difference 
(Make THE Difference Culture)

คู่ค้า
ในก�รดำ�เนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้� ธน�ค�รจะให้คว�มสำ�คัญในก�รทำ�ธุรกิจ
ร่วมกันในระยะย�วและยั่งยืน ในลักษณะก�รเป็นพันธมิตรท�งธุรกิจที่ดีต่อกัน 
ธน�ค�รได้กำ�หนดนโยบ�ยในก�รปฏิบัติต่อคู่ค้�อย่�งชัดเจน เช่น ในก�รจัดห�
วัสดุ ครุภัณฑ์ ก�รจ้�ง ก�รเช่� และเช่�ซื้อทุกประเภท ธน�ค�รได้ปฏิบัติต�ม
หลักเกณฑ์อย่�งเป็นระเบียบรัดกุม เพื่อให้เกิดคว�มเป็นธรรมแก่ทุกฝ่�ย โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันทั้งในส่วนของคุณภ�พ ร�ค� 
เงื่อนไขต่�งๆ จ�กสินค้�และบริก�รต่�งๆ 

เจ้าหนี้
ธน�ค�รมีนโยบ�ยในก�รรักษ�และปฏิบัติต�มเงื่อนไขที่มีต่อเจ้�หนี้อย่�ง
เคร่งครัด โดยจะควบคุมดูแลให้มีก�รชำ�ระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้�หนี ้
เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่�งครบถ้วนต�มกำ�หนดเวล� และปฏิบัติต�มเงื่อนไข
ข้อตกลงก�รกู้ยืมเงินอย่�งเคร่งครัดโดยไม่ใช้เงินกู้ยืมไปในท�งที่ขัดต่อ
วัตถุประสงค์ของก�รกู้ยืมเงิน นอกจ�กนี้ ธน�ค�รจะดำ�เนินง�นเพื่อให้เจ้�หนี้
มั่นใจในฐ�นะท�งก�รเงินและคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ที่ดีของธน�ค�ร 
ตลอดจนมีก�รร�ยง�นข้อมูลส�รสนเทศต่�งๆ ที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่เจ้�หนี้

คู่แข่งขัน
ธน�ค�รดำ�เนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐ�นก�รแข่งขันอย่�งเสรีโดยชอบธรรม ตรงไป
ตรงม� มีจริยธรรม ไม่ทำ�ล�ย ทำ�ให้เสียห�ย ขัดขว�ง กีดกัน หรือจำ�กัดก�ร
ประกอบธุรกิจของคู่แข่งขัน

นอกจ�กนี้ธน�ค�รยินดีให้คว�มร่วมมือกับสถ�บันก�รเงินอื่นๆ ในก�รพัฒน�
ประสิทธิภ�พของตล�ดธน�ค�รพ�ณิชย์โดยรวม เพื่อคว�มแข็งแกร่งยิ่งขึ้นของ
สถ�บันก�รเงินไทย

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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หน่วยงานทางการ
ธน�ค�รดำ�เนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบัติต�มกฎหม�ย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ และ
ระเบียบของหน่วยง�นท�งก�รที่เกี่ยวข้องอย่�งเคร่งครัด และให้คว�มร่วมมือ 
ต่อหน่วยง�นท�งก�รเป็นอย่�งดี

นอกจ�กนี้ ธน�ค�รมีคว�มมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมก�รป้องกันและปร�บปร�ม 
ก�รทุจริตซึ่งเป็นเรื่องสำ�คัญของประเทศ โดยมีนโยบ�ยม�ตรก�รต่�งๆที่ชัดเจน 
ต�มม�ตรฐ�นส�กล

โดยสรุป ในก�รปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ดังที่ได้กล่�วม� 
ธน�ค�รมีหลักก�รในก�รดำ�เนินก�ร 8 ประก�ร  ดังนี้

การประกอบกิจการเพื่อความเป็นธรรม 
ธน�ค�รมีนโยบ�ยเพื่อให้มีคว�มโปร่งใสในก�รประกอบกิจก�ร รวมถึงก�ร
บริห�รจัดก�ร ก�รติดต่อก�รค้� สร้�งคว�มเชื่อถือมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทั้งหมด และมีก�รจัดก�รที่ดีในก�รบริห�รข้อมูลด้�นก�รค้�ที่เป็นคว�มลับ  
มีก�รพัฒน�นโยบ�ยและกระบวนก�รที่จะจัดก�รกับก�รประกอบก�รก�รค้�
และบริก�รอย่�งเป็นธรรม 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ธน�ค�รให้คว�มสำ�คัญอย่�งม�กในก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต  
โดยได้จัดให้มีนโยบ�ยป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต (Anti Fraud Policy) 
ด้วยม�ตรก�รที่เข้มงวดเพื่อลดคว�มเสียห�ยที่เกิดจ�กก�รกระทำ�ทุจริต โดย
ได้กำ�หนดให้มีนโยบ�ย ม�ตรฐ�น และขั้นตอนก�รปฏิบัติง�นที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เสริมสร้�งประสิทธิภ�พและประสิทธิผลในก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต
ในธน�ค�ร รวมถึงได้กำ�หนดให้มีม�ตรก�รป้องกันมิให้บุคคลภ�ยนอก ม�ใช้
ธน�ค�รเป็นเครื่องมือในก�รกระทำ�คว�มผิดท�งกฎหม�ย ได้แก่
1. ก�รกำ�หนดและมอบหม�ยบทบ�ทหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบเกี่ยวกับก�ร 
 ต่อต้�นก�รทุจริต 
2. ก�รกำ�หนดม�ตรก�รและก�รควบคุมเพื่อเพิ่มก�รป้องกันและก�รตรวจ 
 จับทุจริต 
3. ก�รสร้�งเครือข่�ยผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รต่อต้�นก�รทุจริตเพื่อสนับสนุน 
 หน่วยง�นต่�งๆ ของธน�ค�รในก�รร่วมกันและประส�นง�นก�รดำ�เนิน 
 กิจกรรมป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต
4. ก�รกำ�หนดม�ตรก�รเพื่อปลูกฝังก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต 
 ในทุกหน่วยง�นของธน�ค�ร 
5. ก�รกำ�หนดม�ตรก�รเพื่อสร้�งคว�มตระหนักถึงคว�มเสี่ยงอันเนื่อง 
 ม�จ�กก�รทุจริตแก่ผู้บริห�รและพนักง�น รวมถึงกำ�หนดสิ่งที่ค�ดหวัง 
 จ�กผู้บริห�รและพนักง�น 

นอกจ�กนี้ ธน�ค�รยังให้คว�มสำ�คัญในก�รห้�มจ่�ยสินบนเพื่อผลประโยชน์
ท�งธุรกิจ หรือก�รห้�มจ่�ยสินบนในก�รตกลงธุรกิจใดๆ ทั้งกับภ�ครัฐและ
เอกชน

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
ธน�ค�รให้คว�มสำ�คัญต่อคว�มเสมอภ�คเท่�เทียมกันของพนักง�น ธน�ค�ร
จะไม่กระทำ�ก�รใดอันเป็นก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน (Human Rights) โดยก�ร
เลือกปฏิบัติอย่�งไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพร�ะเหตุแห่งคว�มแตกต่�งในเรื่อง 
ถ่ินกำ�เนิด เช่ือช�ติ ภ�ษ� อ�ยุ ก�รศึกษ� สถ�บัน เพศ คว�มพิก�ร สภ�พท�งก�ย 
หรือสุขภ�พ สถ�นะของบุคคล และฐ�นะท�งเศรษฐกิจหรือสังคม

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
ธน�ค�รมีก�รปฏิบัติต่อพนักง�นอย่�งเป็นธรรม  โดยมีนโยบ�ยในก�รพัฒน�
ศักยภ�พและทักษะของพนักง�น มีก�รบริห�รจัดก�รพนักง�นสัมพันธ์ และ
ก�รจัดทำ�นโยบ�ยด้�นผลประโยชน์และค่�ตอบแทน สนับสนุนก�รจัดชมรม และ
กิจกรรมของพนักง�น เพื่อให้มีสิ่งแวดล้อมในก�รทำ�ง�นที่ดี 

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ธน�ค�รมีนโยบ�ยในก�รยึดลูกค้�เป็นศูนย์กล�ง เพื่อให้ลูกค้�ได้รับผลิตภัณฑ์
และบริก�รที่มีคุณภ�พ และตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของลูกค้�ธน�ค�ร 
สนับสนุนให้ลูกค้�มีคว�มสะดวกสบ�ยในก�รได้รับบริก�ร และให้ข้อมูลที่แม่นยำ�
และเที่ยงตรงกับลูกค้� ธน�ค�รให้คว�มสำ�คัญอย่�งยิ่ง ในก�รทำ�คว�มเข้�ใจ
อุปสรรคและคว�มไม่สะดวกที่ลูกค้�ต้องเผชิญ รวมถึงคว�มเชื่อมโยงของ 
แต่ละกลุ่มลูกค้� เพื่อสร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริก�รที่ให้คุณค่�อย่�งแท้จริง
ต่อลูกค้�

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
ธน�ค�รให้ก�รสนับสนุนชุมชนของพนักง�น และครวบครัวเพื่อให้มีชีวิตใน
ก�รทำ�ง�นที่ดี เช่น ก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินก�รของชมรมเพื่อสังคมต่�งๆ 
นอกจ�กนั้นยังมีก�รดำ�เนินนโยบ�ยในก�รกำ�หนดให้มีม�ตรฐ�นก�รทำ�ง�นที่มี
คว�มปลอดภัยในสถ�นที่ทำ�ง�น  

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ธน�ค�รมีบทบ�ทในก�รช่วยดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อมจ�กก�รว�งนโยบ�ย 
ด้�นสินเชื่อที่มีคว�มระมัดระวังถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงพร้อมส่งเสริม 
ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รทำ�ธุรกิจซึ่งนำ�ไปสู่ก�รใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติ
อย่�งเหม�ะสม

นอกจ�กนี้ ธน�ค�รมีนโยบ�ยที่จะดำ�เนินก�รบริห�รจัดก�รอ�ค�รและสถ�นที่
ของธน�ค�รที่จะสอดคล้องกับหลักก�รของ United Nation Global Compact 
(UNGC) เช่น ก�รมีนโยบ�ยบริห�รจัดก�รอ�ค�รที่ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อหลีกเลี่ยงก�รที่จะต้องแก้ไขหรือฟื้นฟูก�รทำ�ล�ยสิ่งแวดล้อมในภ�ยหลัง
 
นวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม
ธน�ค�รมีนโยบ�ยในก�รนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริก�รใหม่ ให้กับลูกค้�ของ
ธน�ค�ร ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์และบริก�รที่ตอบสนองกับคว�มต้องก�รของลูกค้� 
และสนับสนุนก�รเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ผู้ถือหุ้น

ลูกค้า

พนักงานธนาคาร

หุ้นส่วนทางธุรกิจ

เจ้าหนี้

คู่แข่งขัน  

ผู้ลงทุน 

หน่วยงานทางการ 

การประกอบ

กิจการด้วย 

ความเป็นธรรม

การต่อต้านการ 

ทุจริตคอร์รัปชั่น

การเคารพ 

สิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติ 

ต่อแรงงาน 

อย่างเป็นธรรม

ความรับผิดชอบ

ต่อผู้บริโภค

การร่วมพัฒนา

ชุมชนหรือสังคม

การดูแลรักษา 

สิ่งแวดล้อม

นวัตกรรม

และเผยแพร่

นวัตกรรม

2. รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ร�ยง�นก�รพัฒน�เพื่อคว�มยั่งยืนนี้เป็นส่วนหนึ่งของร�ยง�นประจำ�ป ี
พ.ศ. 2556  เพื่อเปิดเผยก�รดำ�เนินก�รของธน�ค�รที่มีคว�มเกี่ยวข้องกับ
คว�มรับผิดชอบต่อสังคมและก�รบริห�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุม 
ก�รดำ�เนินง�น ระหว่�งวันที่ 1 มกร�คม ถึง 31 ธันว�คม 2556  และก�ร
ร�ยง�นอ้�งอิงม�ตรฐ�นต�มรูปแบบของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2556 

เนื้อห�ของร�ยง�นประกอบด้วยก�รให้ข้อมูลจ�กหน่วยง�นในธน�ค�ร  
ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อร�ยง�นนั้นๆ  โดยหน่วยง�นหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
บรรษัทภิบ�ล, ทรัพย�กรบุคคล, กฎหม�ย, บริห�รคว�มเสี่ยง, กำ�กับ 
ก�รปฏิบัติง�น, กิจกรรมสังคมเพื่อคว�มยั่งยืน และอื่นๆ 

3. รายละเอียดการดำาเนินงาน

ก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยที่เกี่ยวข้องกับคว�มรับผิดชอบต่อสังคมเป็น 
ส่วนหนึ่งของก�รปฏิบัติง�นร�ยวันของธน�ค�ร โดยยึดต�มหลักก�รด้�นคว�ม
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีร�ยละเอียดดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
ธน�ค�รดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้นโยบ�ยที่เน้นคว�มถูกต้องและคว�มเป็นธรรม 
โดยส่งมอบผลิตภัณฑ์ท�งก�รเงินที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้� และประสิทธิภ�พ 
ของก�รให้บริก�รท�งก�รเงินอย่�งแท้จริง 

ธน�ค�รดำ�เนินธุรกิจที่สร้�งประโยชน์แก่ลูกค้�และสังคม โดยไม่มีส่วนร่วม 
ในธุรกรรมที่ขัดต่อม�ตรฐ�นส�กล นอกจ�กนี้ธน�ค�รดำ�เนินธุรกิจด้วย 
หลักเกณฑ์สินเชื่อที่โปร่งใสชัดเจน ตรวจสอบได้โดยมีโครงสร้�งก�รกลั่นกรอง
และตรวจสอบอย่�งเหม�ะสม ภ�ยใต้นโยบ�ยที่ได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�ร
ธน�ค�ร และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีต�มม�ตรฐ�นส�กล  นอกจ�กน้ี
ธน�ค�รมีโครงสร้�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ก�รตรวจสอบ ก�รสอบท�น 
สินเชื่อ ก�รสอบท�นก�รปรับโครงสร้�งสินเชื่อ ซึ่งดำ�เนินก�รควบคู่กัน 

จ�กหลักก�รทั้ง 8 ประก�รที่กล่�วม� ส�ม�รถสรุปก�รดำ�เนินก�รต�มหลักก�รกับผู้มีส่วนได้เสียของธน�ค�รได้ ดังนี้

เพื่อให้มั่นใจว่�ก�รดำ�เนินธุรกิจของธน�ค�รมีคว�มเป็นธรรมและสร้�งคว�ม
เชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

สำ�หรับก�รจัดซื้อจัดจ้�ง ธน�ค�รมีข้อกำ�หนดให้ผู้ข�ย/ผู้รับจ้�งต้องรับประกัน
และไม่กระทำ�ก�รใดๆที่ฝ่�ฝืนสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่นทุกขั้นตอนก�รผลิต
สินค้�หรือบริก�รท่ีส่ังซ้ือ/ส่ังจ้�ง ห�กผู้ข�ย/ผู้รับจ้�งทำ�ผิดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 
ค่�ปรับ ค่�ธรรมเนียม รวมถึงค่�ใช้จ่�ยที่เกิดขึ้นทุกอย่�งแก่บุคคลที่ส�ม 
นอกจ�กนั้นผู้ข�ย/ผู้รับจ้�งจะต้องส่งมอบสินค้�/บริก�รโดยสินค้�/บริก�รที ่
ส่งมอบต้องเป็นชนิด จำ�นวน คุณภ�พ และมีลักษณะเดียวกับที่ระบุไว้ต�ม
ร�ยก�รในใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้�ง เพื่อให้มั่นใจถึงคว�มโปร่งใสธน�ค�รมีแนวปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้

1. พนักง�นจัดห�และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนก�รจัดห�ต้องปฏิบัติ  
หน้�ที่อย่�งยุติธรรม ซื่อสัตย์ เป็นอิสระ และโปร่งใส ในก�รติดต่อและ  
ประส�นง�นกับผู้ข�ย

2. ห้�มไม่ให้พนักง�นจัดห�และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสม�ชิกโดยตรงของ  
ครอบครัว ซึ่งมีส่วนได้เสียกับก�รจัดซื้อและก�รจัดจ้�งไม่ว่�โดยท�งตรง 
หรือท�งอ้อมร่วมเป็นผู้พิจ�รณ�ก�รจัดห�ครั้งนั้นๆ เช่น เป็นพนักง�น  
กรรมก�ร หุ้นส่วนหรือ ที่ปรึกษ�ในบริษัทผู้ข�ย ไม่ว่�จะได้รับค่�ตอบแทน  
หรือไม่ก็ต�ม 

3. ห้�มไม่ให้พนักง�นจัดห�และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสม�ชิกโดยตรงของ  
ครอบครัว รับอ�มิสสินจ้�งจ�กผู้ข�ยไม่ว่�จะเป็นรูปแบบของ ค่�น�ยหน้�  
ค่�ธรรมเนียม หรือสินน้ำ�ใจ

4. กรณีพนักง�นจัดห�และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสม�ชิกโดยตรงของ  
ครอบครัว จะรับของขวัญ และ/หรือของกำ�นัลจะต้องปฏิบัติต�มนโยบ�ย 
เรื่อง ก�รให้ หรือรับของขวัญ ก�รสังสรรค์รับรอง และก�รไม่ให้ และก�รไม่ 
รับสินบน (GIFT, ENTERTAINMENT & ANTI BRIBERY POLICY)

5. พนักง�นจัดห�และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสม�ชิกโดยตรงของครอบครัว  
ไม่ควรเป็นผู้ที่ได้กู้เงินจ�กหรือให้กู้ยืมแก่ผู้ข�ยปัจจุบันหรือผู้ข�ยที่กำ�ลัง
เสนอง�นต่อธน�ค�ร

6. พนักง�นจัดห�และผู้ที่เกี่ยวข้องในก�รจัดห�ต้องไม่เปิดเผยร�ยชื่อผู้ร่วม 
คัดเลือกผู้ข�ย ร�ค� ข้อเสนอ หรือข้อมูลด้�นเทคนิคของก�รจัดห� 
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นอก เหนือจ�กข้อมูลส�ธ�รณะ ของผู้เข้�ร่วมคัดเลือกให้ผู้ที่ไม่มีหน้�ที ่
รับผิดชอบโดยตรงหรือผู้เข้�ร่วมคัดเลือกร�ยอื่นทร�บ เพื่อป้องกันคว�ม
ไม่โปร่งใสของก�รคัดเลือกผู้ข�ยและเพื่อให้เกิดคว�มยุติธรรมแก่ผู้ข�ย 
ทุกร�ยที่ได้เข้�ร่วมในก�รเสนอร�ค�

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ธน�ค�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในคว�มรับผิดชอบต่อผู ้
มีส่วนได้เสียของธน�ค�รทุกฝ่�ย ประกอบด้วย ลูกค้� ผู้ถือหุ้น พนักง�น และ
สังคม โดยมีแนวท�งสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบ�ลที่ดี เพื่อให้มีคว�มโปร่งใส
และปร�ศจ�กก�รทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงป้องกันก�รแสวงห�ผลประโยชน ์
ที่มิควรได้ อันจะทำ�ให้เกิดคว�มไม่เป็นธรรม  และคว�มเสียห�ยต่อธน�ค�ร  
หรือต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ที่ผ่�นม�จนถึงปัจจุบัน ธน�ค�รได้ให้คว�มสำ�คัญอย่�งม�กในก�รควบคุม
และป้องกันก�รทุจริตคอร์รัปชั่นที่อ�จจะเกิดขึ้นภ�ยในธน�ค�รอยู่แล้ว โดยได้
ปฏิบัติต�มนโยบ�ยและแนวปฏิบัติต่�งๆ ที่ธน�ค�รกำ�หนดเป็นแนวท�งใน 
ก�รปฏิบัติง�นม�โดยตลอด เช่น นโยบ�ยป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต เพื่อ
ป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต ด้วยม�ตรก�รที่เข้มงวดในก�รควบคุมเพื่อ
ลดคว�มเสียห�ยที่เกิดจ�กก�รกระทำ�ทุจริต นโยบ�ยก�รให้หรือก�รรับของขวัญ  
ก�รสังสรรค์รับรอง และก�รไม่ให้หรือไม่รับสินบน รวมถึงก�รมีจรรย�บรรณ
พนักง�น ซึ่งถือเป็นหลักคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงปฎิบัติในก�รทำ�ง�น  
อันจะนำ�ไปสู่ก�รสร้�งคว�มน่�เชื่อถือ และคว�มไว้ว�งใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย และ
ระเบียบก�รจัดห� เพื่อให้มีกระบวนก�รในก�รจัดซื้อจัดจ้�งที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เป็นต้น นอกจ�กนี้ธน�ค�รยังกำ�หนดให้มีช่องท�งในก�รรับแจ้งเบ�ะแส และ 
ข้อร้องเรียนต่�งๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของธน�ค�รส�ม�รถติดต่อสื่อส�ร  
หรือแจ้งเบ�ะแสในก�รกระทำ�ที่ไม่ถูกต้องได้ เพื่อให้ข้อมูลหรือข้อร้องเรียน 
ได้รับก�รพิจ�รณ�อย่�งเหม�ะสมและอ�จถูกส่งไปยังหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง
ดำ�เนินก�รตรวจสอบ และแก้ไขปัญห�ได้อย่�งทันเหตุก�รณ์

นอกจ�กนั้น ธน�ค�รได้มีก�รจัดทำ� จรรย�บรรณพนักง�น เพื่อให้พนักง�น
ยึดถือเป็นหลักในก�รประพฤติปฏิบัติและก�รใช้ดุลยพินิจท�งศีลธรรม เพื่อ
รักษ�ผลประโยชน์ของลูกค้�และผู้มีส่วนได้เสียของธน�ค�รซึ่งประกอบด้วย 
พนักง�น ผู้ถือหุ้นและสังคมโดยรวม โดยครอบคลุมเรื่อง คว�มซื่อสัตย์  
ก�รรักษ�คว�มลับ ก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์และก�รใช้
ตำ�แหน่งในท�งมิชอบ ก�รให้หรือก�รรับของขวัญ หรือของกำ�นัล ก�รเลี้ยง หรือ
ก�รรับเลี้ยงจ�กบุคคลอื่น ก�รทำ�ง�นภ�ยนอกธน�ค�ร ก�รสื่อส�รภ�ยในและ
ภ�ยนอกองค์ก�รและก�รทำ�กิจกรรม ก�รดูแลแบรนด์ ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย
และกฎระเบียบของธน�ค�ร ก�รดูแลรักษ�ทรัพย์สินของธน�ค�ร ก�รประพฤติตน 
ไม่เหม�ะสมและก�รล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และ คว�มรับผิดชอบต่อสังคม
และก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ทั้งนี้ ธน�ค�รมีคว�มมุ่งมั่นในก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่นโดยสอดคล้อง
กับม�ตรฐ�นที่สูงและมีก�รกำ�หนดขึ้นเพื่อยึดถือปฏิบัติร่วมกัน ปัจจุบัน
ธน�ค�รได้เข้�ร่วมลงน�มในคำ�ประก�ศเจตน�รมณ์ที่จะเป็นแนวร่วมปฏิบัติของ
ภ�คเอกชนในก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น (Collective Action Coalition 
Against Corruption : CAC) โดยคณะกรรมก�รธน�ค�รได้รับทร�บในหลักก�ร 
และหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลให้ธน�ค�รปฏิบัติให้เป็นไปต�มกฎเกณฑ์และ
เจตน�รมณ์  พร้อมทั้งมีคว�มมุ่งมั่นในอันที่จะดำ�เนินก�รให้สำ�เร็จลุล่วง 
ซึ่งขณะนี้ธน�ค�รอยู่ระหว่�งดำ�เนินก�รจัดให้มีนโยบ�ยต่อต้�นก�รคอร์รัปชั่น
ในภ�พรวม รวมถึงปรับแนวปฏิบัติต่�งๆ ให้สอดคล้องกับนโยบ�ยที่กำ�หนดขึ้น   
โดยเตรียมดำ�เนินก�รเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆ ที่ธน�ค�รได้ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ให้
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและเป็นม�ตรฐ�นม�กขึ้น เพื่อที่จะส�ม�รถนำ�ไปปฏิบัติได้
อย่�งมีประสิทธิผลอย่�งต่อเนื่องต่อไป 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
ธน�ค�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยสิทธิมนุษยชนและกฎหม�ยรัฐธรรมนูญ โดย
ธน�ค�รให้คว�มสำ�คัญต่อคว�มเสมอภ�คเท่�เทียมกันของพนักง�น ธน�ค�ร
ไม่เลือกปฏิบัติอย่�งไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพร�ะเหตุแห่งคว�มแตกต่�งในเรื่อง
ถิ่นกำ�เนิด เชื่อช�ติ ภ�ษ� อ�ยุ ก�รศึกษ� สถ�บัน เพศ คว�มพิก�ร สภ�พท�ง
ก�ยหรือสุขภ�พ สถ�นะของบุคคล และฐ�นะท�งเศรษฐกิจหรือสังคม
ตั้งแต่ปี 2554 ธน�ค�รเปิดกว้�งในก�รจัดจ้�งพนักง�นซึ่งมีคว�มพิก�ร  
และได้ปฏิบัติต�มพระร�ชบัญญัติส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พชีวิตคนพิก�ร  
โดยธน�ค�รได้ส่งเงินสมทบเข้�กองทุนส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พชีวิตคนพิก�ร  
เพื่อสนับสนุนก�รพัฒน�โอก�สในสังคมต่อไป

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
ธน�ค�รได้จัดทำ�นโยบ�ยและ กฎระเบียบ ในด้�นต่�งๆเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน 
ก�รปฏิบัติต่อแรงง�นอย่�งเป็นธรรมดังนี้
4.1 จัดทำ� TMB Staff Guidebook เพื่อรวบรวมข้อมูลที่สำ�คัญซึ่งจะเป็น  
 ประโยชน์ในก�รปฏิบัติง�นในธน�ค�ร ซึ่งประกอบด้วย วัฒนธรรมองค์กร  
 “TMB WAY” แนวคิดหลัก สำ�หรับเป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติง�นและก�ร 
 ใช้ชีวิตก�รเป็นพนักง�นธน�ค�ร  รวมทั้งสิทธิและหน้�ที่ของพนักง�น 
 โดยพนักง�นทุกคนส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลได้จ�ก HR Website และ ได้จัดทำ� 
 รูปเล่มสำ�หรับพนักง�นที่เข้�ใหม่ทุกท่�น
4.2 ปฏิบัติต�มกฎหม�ยต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย พรบ.คุ้มครองแรงง�น  
 พ.ศ.2541 พรบ. แรงง�นสัมพันธ์ พ.ศ.2518 พรบ.ประกันสังคม 
 พรบ.ส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พชีวิตคนพิก�รพ.ศ.2550  โดยธน�ค�ร 
 ได้จัด ทำ�ระเบียบต่�งๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหม�ยดังกล่�วเพื่อบังคับใช้ภ�ยใน 
 ธน�ค�ร เช่น  ระเบียบเรื่องข้อบังคับก�รทำ�ง�นต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด  
 คือเรื่อง วัน-เวล�ทำ�ง�น/เวล�พัก/วันหยุด/วัน-สถ�นที่จ่�ยค่�จ้�ง  
 ต�มปกติ/ค่�ล่วงเวล�/ค่�ทำ�ง�นในวันหยุด/ก�รล�/วินัยและก�รลงโทษ 
 ท�งวินัย/ก�รร้องทุกข์/ก�รเลิกจ้�งและจ่�ยค่�ชดเชย เป็นต้น
4.3 ธน�ค�รมีนโยบ�ยให้ค่�ตอบแทนโดยรวม (Total Compensation) 
 ของพนักง�นสอดคล้องกับทิศท�งของ ธน�ค�ร ที่มุ่งสู่ก�รเป็นองค์กร 
 ที่ส่งเสริมและเห็นคุณค่�ของคว�มส�ม�รถ ให้ผลตอบแทนต�มผลประกอบ 
 ก�รธน�ค�รและผลก�รปฏิบัติง�นของพนักง�น (Pay- for-Performance) 
 เพื่อเป็นก�รสร้�งโอก�สคว�มก้�วหน้�ที่แท้จริงให้กับพนักง�นต�มผล 
 ก�รปฏิบัติง�นและต�มคว�มรู้คว�มส�ม�รถ นอกจ�กนี้ในทุกปีธน�ค�ร 
 จะเปรียบเทียบอัตร�เงินเดือนให้เทียบเคียงกับตล�ด 
4.4 ธน�ค�รจัดให้มีสวัสดิก�รพื้นฐ�นเพื่อช่วยเหลือพนักง�นในก�รทำ�ง�น 
 และ ดำ�เนินชีวิต เช่น กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ สวัสดิก�รค่�รักษ�พย�บ�ล  
 กองทุนประกันสังคม สวัสดิก�รเงินกู้ ก�รรักษ�พย�บ�ล  ฯลฯ 
4.5 ธน�ค�รส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักง�นเรียนรู้และรู้จักตัวเอง 

เพื่อส�ม�รถพัฒน�ตนเองให้ก้�วไปสู่ง�นที่เหม�ะสมในธน�ค�ร 
ไม่ว่�จะเป็นภ�ยในหรือภ�ยนอกสังกัด โดยได้รับก�รสนับสนุนจ�กหัวหน้� 
และธน�ค�ร อ�ทิ ก�รอบรมทั้งภ�ยในและนอกองค์กรให้กับพนักง�นอย่�ง
ทั่วถึง มี Knowledge Management เป็นแหล่งที่รวบรวมคว�มรู้ด้�น
ต่�งๆ ให้ค้นคว้�เพิ่มเติม มี E- learning ให้พนักง�นศึกษ�เพื่อพัฒน�
ตนเอง  มีโครงก�ร “CAREER by ME” และ ระบบ Job Search สำ�หรับ
ก�รค้นห�ตำ�แหน่งง�นที่สนใจภ�ยในองค์กร เพื่อให้ก�รว�งแผนใน 
ก�รพัฒน�ตนเองไปสู่คว�มก้�วหน้�ท�งอ�ชีพเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ 

4.6 ธน�ค�รมีนโยบ�ยหลักในก�รพัฒน�พนักง�นโดยให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจ
ถึงทักษะคว�มส�ม�รถในก�รก้�วต่อไปในก�รทำ�ง�น ทั้งก�รจัดฝึกอบรม
เพื่อพัฒน�พนักง�นทุกระดับอย่�งต่อเนื่องและทั่วถึง โดยปรับปรุงเนื้อห�
รูปแบบและวิธีก�รฝึกอบรมให้ทันสมัยเสมอ เพื่อพัฒน�พนักง�นให้มีทักษะ
คว�มรู้คว�มจำ�เป็นในก�รทำ�ง�น และเตรียมพร้อมสำ�หรับก�รก้�วสู่หน้�ที่
ระดับสูงขึ้น นอกจ�กนั้นธน�ค�รยังเสริมสร้�งวัฒนธรรมในก�รเรียนรู้
ด้วยตนเอง โดยปลุกจิตสำ�นึกและสร้�งทัศนคติที่ดีต่อธน�ค�ร กระตุ้นให้
พนักง�นร่วมกันสร้�งนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอ
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4.7 ธน�ค�รให้คว�มสำ�คัญกับก�รสื่อส�รกับพนักง�น โดยจัดให้มี HR 
Message และ HR Website เพื่อเป็นช่องท�งก�รติดต่อสื่อส�รระหว่�ง
ธน�ค�รและพนักง�น หรือพนักง�นด้วยกันเองส�ม�รถแลกเปลี่ยนคว�มรู ้
และประสบก�รณ์ในก�รทำ�ง�น นอกจ�กนี้ HR Website ยังเป็นแหล่ง
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อพนักง�น เพื่อให้พนักง�นศึกษ�ข้อมูลได้ด้วย
ตนเองได้สะดวก  ซึ่งทำ�ให้มีเวล�ในก�รร่วมกิจกรรมต่�งๆของธน�ค�รได้
ม�กขึ้น 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ธน�ค�รเสริมสร้�งวัฒนธรรมองค์กรโดยยึดหลัก TMB Way ซึ่งเป็นร�กฐ�น
สำ�คัญที่ช่วยให้พนักง�นทุกคนส�ม�รถนำ�ศักยภ�พก�รทำ�ง�นของตนออกม�
ใช้อย่�งเต็มที่ โดยหลักก�รดังกล่�ว ธน�ค�รได้ยึดลูกค้�เป็นศูนย์กล�ง เพื่อ
ให้ธน�ค�รนำ�เสนอบริก�รและผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคว�มหล�กหล�ย ส�ม�รถตอบ
สนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ได้เป็นอย่�งดี “ก�รยึดลูกค้�เป็นศูนย์กล�ง” 
ในรูปแบบของแบรนด์ Make THE Difference มีแนวท�งในก�รทำ�ง�นที่ได้
สื่อส�รให้พนักง�นได้รับทร�บและส่งเสริมให้เป็นแนวปฏิบัติดังนี้
• ท้�ท�ยสิ่งที่เป็นอยู่เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
• รู้จักธุรกิจของเร�เป็นอย่�งดี และมุ่งมั่นทำ�ให้ส่วนง�นที่เร�รับผิดชอบได้ 
 ม�ตรฐ�นระดับโลก
• เข้�ใจคว�มต้องก�รของลูกค้� ในทุกๆด้�นและคิดค้นคำ�ตอบที่ดีกว่�เพื่อ 
 ตอบสนองคว�มต้องก�รที่ลูกค้�อ�จไม่เคยนึกถึงม�ก่อน
• สร้�งคุณค่�โดยรวมให้สูงขึ้น กว่�เดิมสำ�หรับทุกฝ่�ย
• ไม่ทำ�ให้ลูกค้�เข้�ใจผิด
• ทำ�ทุกอย่�งให้เป็นเรื่องง่�ยเสมอ 

ดังนั้นพนักง�นทุกคนในธน�ค�รจะมุ่งตอบสนองคว�มต้องก�รและสร้�งคว�ม
พึงพอใจสูงสุด รวมไปถึงก�รส่งมอบประสบก�รณ์ในแบบเฉพ�ะของ TMB 
ให้แก่ลูกค้� โดยที่ท�งธน�ค�รจะมีก�รวัดผลคว�มพึงพอใจของลูกค้�อย่�ง
สม่ำ�เสมอ เพื่อนำ�คว�มคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ม�ปรับใช้ในก�รทำ�ง�นอย่�ง 
ต่อเนื่อง 

ธน�ค�รให้คว�มสำ�คัญอย่�งยิ่งกับก�รสื่อส�รก�รตล�ด ที่มีคว�มง่�ยและ
โปร่งใส เช่น ก�รยกระดับสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้บัญชีทีเอ็มบีโดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่ง
ก�รสื่อส�รก�รตล�ดที่มีคว�มง่�ยและโปร่งใสเช่นนี้ได้รับก�รตอบสนองอย่�งดี
จ�กลูกค้�ตลอดม�

สำ�หรับลูกค้�ที่มีอุปสรรคในก�รใช้บริก�ร ธน�ค�รมีช่องท�งก�รให้บริก�ร 
และแก้ไขให้ลูกค้�ตลอด 24 ชั่วโมงผ่�นศูนย์บริก�รลูกค้�สัมพันธ์ 1558  
และสำ�หรับก�รร้องเรียนที่เป็นก�รแจ้งเบ�ะแส (Whistle Blowing) ที่เป็น 
คว�มลับ ธน�ค�รมีระบบรับก�รร้องเรียนตรงถึงหน่วยง�นที่กำ�กับดูแล 
ซึ่งจะดำ�เนินก�รอย่�งเคร่งครัดในก�รปกป้องข้อมูลที่ได้รับแจ้งม�

นอกจ�กนี้ธน�ค�รได้ดำ�เนินก�รเพื่อประสบก�รณ์ที่ดีของลูกค้�อย่�งต่อเนื่อง
ด้วยก�รพัฒน� Branded Customer Experience ซึ่งเป็นก�รว�งม�ตรฐ�น
ก�รส่งมอบประสบก�รณ์ที่ดีต่อลูกค้�ต่อไป

6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
ธน�ค�รส่งเสริมและสนับสนุนก�รร่วมพัฒน�ชุมชนหรือสังคม โดยวิธีก�รต่�งๆ
ดังนี้
6.1 สนับสนุนให้มีก�รจัดตั้งชมรมต่�งๆเพื่อให้พนักง�นเข้�ร่วมกิจกรรมได ้

ต�มคว�มสนใจ ประกอบด้วยชมรมเก่ียวกับกีฬ� พุทธศ�สน� และสันทน�ก�ร 
ต่�งๆ เพื่อให้พนักง�นผ่อนคล�ยไปกับกิจกรรมต่�งๆ ซึ่งเป็นก�รสร้�งสมดุล 
ให้กับก�รทำ�ง�นและชีวิตส่วนตัว สร้�งคว�มสุขให้เกิดในที่ทำ�ง�น

6.2 จัดทำ�โครงก�รสำ�รวจและเสริมสร้�งคว�มผูกพันของพนักง�นตั้งแต่ปี 2552 
เป็นต้นม� โดยให้พนักง�นทุกคนมีส่วนร่วมในก�รแสดงคว�มคิดเห็น  
เพื่อปรับปรุงบรรย�ก�ศก�รทำ�ง�น และสร้�งให้เกิดคว�มผูกพันภ�ยใน
หน่วยง�น

สำ�หรับก�รร่วมพัฒน�ชุมชนหรือสังคมที่นอกเหนือจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจของ
ธน�ค�ร มีร�ยละเอียดดังปร�กฎในหัวข้อ 5 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
ธน�ค�รตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เป็น 
ผลโดยตรงจ�กก�รใช้พลังง�นง�นของธน�ค�ร และจ�กทรัพย�กรอื่นที่ม ี
คว�มจำ�เป็นต่อธุรกิจประจำ�วัน ธน�ค�รให้คว�มสำ�คัญอย่�งย่ิงในก�รปกป้องรักษ� 
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สังคมและก�รพัฒน�เศรษฐกิจมีคว�มมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ธน�ค�รมีนโยบ�ยไม่ทำ�ธุรกิจกับลูกค้�ที่มีธุรกรรมซึ่งอ�จมีผลในด้�นคว�มเสี่ยง 
ที่ไม่เกี่ยวกับด้�นก�รเงิน เช่น คว�มเสี่ยงด้�นสภ�พแวดล้อมและสังคม  
ที่อ�จมีผลกระทบต่อคว�มเสี่ยงด้�นชื่อเสียงของธน�ค�ร ธน�ค�รจึงได้เริ่ม
พัฒน�นโยบ�ยและกรอบระยะเวล�ในก�รปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและ
สังคม (Environmental and Social Risk Policy) ตั้งแต่ต้นปี 2556 เพื่อเน้นย้ำ� 
ถึงม�ตรก�รและวิธีปฏิบัติที่ดี โดยที่ผ่�นม�ก�รให้สินเชื่อสำ�หรับลูกค้�ธุรกิจ  
ได้มีก�รคัดกรองอุตส�หกรรมที่เล็งเห็นว่�อ�จจะมีผลกระทบโดยตรงออกจ�ก
ก�รพิจ�รณ�สินเชื่อ ดังจะเห็นได้ว่�ธน�ค�รไม่ได้มีส่วนร่วมในก�รสนับสนุน 
สินเชื่อที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่�งชัดเจนเช่นในก�รสร้�งเขื่อนขน�ดใหญ่
เป็นต้น ทั้งนี้ ธน�ค�รจะได้พัฒน�บทบ�ทด้�นนี้อย่�งต่อเนื่องต่อไป

นอกจ�กนี้ ธน�ค�รได้ดำ�เนินก�รก่อตั้งโครงก�รหล�ยโครงก�ร ที่สอดคล้องกับ 
หลักปฏิบัติของ United Nation Global Compact (UNGC) โดยก�รบริห�รจัดก�ร 
อ�ค�รของธน�ค�ร มีหัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รบริก�รส่วนกล�งเป็นผู้รับผิดชอบ 
และริเริ่มพัฒน�ก�รโครงก�รต่�งๆ ในก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมอย่�งต่อเนื่อง
         
ทั้งนี้ ธน�ค�รได้ริเริ่มโครงก�ร Blue Planet ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในก�รประหยัด
พลังง�นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนี้
• โครงการ Cooling Tower โดยปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อช่วยอนุรักษ์  
 พลังง�นร้อยละ 33 ในปี 2556
• โครงการระบบบำาบัดน้ำาเสีย เป็นระบบที่ช่วยบำ�บัดน้ำ�เสียให้สะอ�ดอีกครั้ง 
 ก่อนระบ�ยออกจ�กอ�ค�ร
• โครงการประหยัดไฟฟ้า โดยก�รเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่�ง 
 ชนิดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED พร้อมทั้งติดตั้งระบบปิดไฟอัตโนมัติ 
 หลังเวล� 6 โมงเย็น
• โครงการรีไซเคิลกระดาษ ธน�ค�รบริจ�คกระด�ษในสำ�นักง�นให้กับ 
 บริษัทเอกชนเพื่อนำ�ไปรีไซเคิลเพื่อใช้ประโยชน์

ธน�ค�รให้คำ�มั่นสัญญ�ที่จะวิเคร�ะห์ถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม จ�ก
ก�รดำ�เนินธุรกิจหลักของธน�ค�รและกิจกรรมต่�งๆ โดยกำ�หนดวัตถุประสงค์
และเป้�หม�ย เพื่อพัฒน�ก�รจัดก�รท�งด้�นสิ่งแวดล้อมอย่�งเหม�ะสม และ
ป้องกันก�รดำ�เนินก�รที่จะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำาเนินงานที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
องค์กรต่�งๆทั่วโลกขณะนี้อยู่ระหว่�งก�รพย�ย�มพัฒน�สู่บทบ�ทใหม่ โดยมี
คว�มรับผิดชอบต่อสังคมม�กขึ้น เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นของตนเองไม่มีผลกระทบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมท�งธรรมช�ติ และนำ�หลักก�รของก�รพัฒน�อย่�ง
ยั่งยืนม�ใช้เป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินธุรกิจ
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ธน�ค�รก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่มีคว�มตระหนักในก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งมี
จริยธรรม มีคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมีส่วนทำ�ให ้
สังคมดีขึ้น รวมถึงก�รทำ�หน้�ที่พลเมืองที่ดี  จ�กก�รยึดมั่นในแบรนด์  
Make THE Difference ธน�ค�รส�ม�รถสร้�งคว�มแตกต่�งให้แก่สังคม 
ด้วยนวัตกรรมของธน�ค�รอย่�งต่อเนื่อง

Make THE Difference ซึ่งเป็นภ�พลักษณ์องค์กรใหม่ที่ธน�ค�รนำ�เสนอกับ
ลูกค้� เพื่อยืนยันคว�มตั้งใจที่จะนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และก�รบริก�รที่แตกต่�ง
นั้น เป็นม�กกว่�สโลแกนสวยหรูสำ�หรับข้อคว�มโฆษณ�ท�งก�รตล�ด แต่คือ
แนวท�งก�รทำ�ง�นและคว�มตั้งใจจริงจ�กธน�ค�ร ที่ต้องก�รส่งมอบสิ่งที่ดีและ
เป็นประโยชน์ที่สุดให้แก่สังคมและลูกค้�ทุกกลุ่มของธน�ค�ร ทุกวัน ไม่ว่�จะผ่�น
จ�กก�รให้บริก�รของพนักง�น หรือจะเป็นผลิตภัณฑ์และบริก�รต่�งๆ ทั้งบัญชี
เงินฝ�ก หรือสินเชื่อก็ต�ม...ดังตัวอย่�งของผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบม�สำ�หรับ
ลูกค้�ผู้ประกอบก�รธุรกิจและลูกค้�บุคคลมีดังนี้ 

ลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME):
ธน�ค�รเป็นธน�ค�รพ�ณิชย์ไทยแห่งแรกๆที่ให้คว�มสำ�คัญกับกลุ่มลูกค้�
ธุรกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (SME) โดยธน�ค�รเชื่อว่� SME คือกำ�ลังหลัก
ที่ช่วยพัฒน�เศรษฐกิจของประเทศไทย และธน�ค�รพ�ณิชย์ขน�ดใหญ่หล�ยแห่ง 
ยังไม่ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รท�งก�รเงินของ SME ได้ดีเท่�ที่ควร 
ธน�ค�รเห็นคว�มสำ�คัญของก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พตลอดทั้ง Supply 
Chain จึงจัดตั้งโครงก�ร TMB Efficiency Improvement for Supply Chain 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม SME ในก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พตลอดทั้ง 
Supply Chain และส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้จริง โดยโครงก�รจะเปิดโอก�ส
ให้ผู้เข้�ร่วมโครงก�รเรียนรู้วิธีก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พของ Supply Chain 
ผ่�นกิจกรรม Workshop โดยมีคณะวิทย�กรและผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รเพิ่ม
ประสิทธิภ�พชั้นนำ�ใน แวดวงอุตส�หกรรม นอกเหนือไปจ�กนั้นยังส�ม�รถต่อยอด 
ท�งธุรกิจได้ตั้งแต่ต้นน้ำ�จนถึงปล�ยน้ำ� เนื่องจ�กผู้ที่เข้�อบรมในโครงก�ร เป็น
ผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในอุตส�หกรรมเดียวกัน และห�กจบจ�กโครงก�รไปแล้ว 
ยังส�ม�รถได้รับคำ�ปรึกษ�ผ่�นคลีนิคให้คำ�ปรึกษ� หรือได้รับคว�มรู้และข้อมูล
อย่�งต่อเนื่องผ่�นง�นสัมมน� และกิจกรรมอื่นๆของโครงก�ร

นอกจ�กนี้ ธน�ค�รยังออกผลิตภัณฑ์และบริก�รต่�งๆ เพื่อสนับสนุนก�รเติบโต
อย่�งยั่งยืนของ SME ได้แก่ 

• สินเชื่อ 3 เท่า 3 ก๊อก ที่ให้ SME เข้�ถึงสินเชื่อในวงเงินที่สูงขึ้นและรวดเร็วขึ้น 
• One Bank Series: One Bank One Account ที่พลิกโฉมวงก�รธน�ค�ร

ด้วยบัญชีธุรกรรมที่ช่วย SME ประหยัดค่�ธรรมเนียมและบริก�รก�ร
เงินได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ในขณะเดียวกันก็ให้ดอกเบี้ยเงินฝ�กที่สูงกว่�
ปกติ ส่วนบริก�รเสริม One Bank One Day ช่วยให้ SME ฝ�กเช็คและได้
เงินภ�ยในวันเดียวกันโดยไม่ต้องรอต�มขั้นตอน cheque clearing ปกติ 
นอกจ�กนี้ One Bank One Treasury นำ�เอ�ก�รบริห�รสภ�พคล่อง 
(Liquidity Management) ที่เคยให้บริก�รเฉพ�ะกลุ่มลูกค้�ขน�ดใหญ ่
ม�ปรับให้เหม�ะสมกับ SME 

• ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์  TMB SME ให้ก�รดูแล SME เป็นไปอย่�งทั่วถึง เพิ่ม
คว�มสะดวกในก�รรับบริก�รจ�กธน�ค�ร โดย SME แต่ละร�ยจะส�ม�รถ
ติดต่อพนักง�นคนเดิมที่ดูแลได้ท�งโทรศัพท์ อันจะช่วยสนับสนุนก�รทำ�
ธุรกิจของลูกค้�ให้ดำ�เนินไปได้อย่�งต่อเนื่องและมีประสิทธิภ�พ เสมือน
กลุ่มลูกค้�ธุรกิจขน�ดใหญ่ที่มีผู้จัดก�รดูแลคว�มสัมพันธ์ (Relationship 
Manager) คอยให้บริก�ร

ลูกค้าบุคคล:
ตลอดหล�ยปีที่ผ่�นม� ธน�ค�รได้มุ่งมั่นพัฒน�ผลิตภัณฑ์สำ�หรับลูกค้�บุคคล
อย่�งต่อเนื่อง เพื่อให้ตรงกับคว�มต้องก�รและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เกิดขึ้นใหม่
หรือเปลี่ยนแปลงไปพร้อมทั้งก�รลดข้อจำ�กัดต่�งๆ ให้ลูกค้�ได้ม�กที่สุด โดยมี
ก�รนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

• บัญชีประหยัดค่าธรรมเนียม (บัญชี ธนาคาร No Fee และบัญชี
ธนาคารธุรกรรมทำาฟรี)  เนื่องจ�กปัจจุบัน ลูกค้�บุคคลเปลี่ยน
พฤติกรรมก�รทำ�ธุรกรรมท�งก�รเงินจ�กช่องท�งส�ข�ของธน�ค�ร  
ม�เป็นก�รทำ�ธุรกรรมผ่�นเครื่องอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง
ม�กขึ้น และเนื่องจ�กอัตร�ดอกเบี้ยบัญชีเงินฝ�กออมทรัพย์มีแนวโน้ม 
ปรับตัวลดลงอย่�งต่อเนื่อง ดังนั้น ธน�ค�ร จึงเสนอบัญชีที่ลูกค้�ส�ม�รถ 
ทำ�ธุรกรรมผ่�นช่องท�งอิเล็กทรอนิกส์ จ�กที่ไหน เวล�ใดก็ได้ โดยไม่ต้อง
กังวลกับค่�ธรรมเนียมก�รทำ�ธุรกรรมต่�งๆ ช่วยลูกค้�ประหยัด 
ค่�ธรรมเนียมเดือนละหล�ยร้อยบ�ท ซึ่งอ�จม�กกว่�ดอกเบี้ยที่ลูกค้� 
จะได้รับจ�กบัญชีออมทรัพย์เสียอีก

• บัญชีฝากไม่ประจำา เพร�ะในอดีต ห�กลูกค้�ต้องก�รดอกเบี้ยเงินฝ�กใน
อัตร�พิเศษ จำ�เป็นต้องฝ�กเงินในบัญชีเงินฝ�กประจำ� และต้องมีเงินฝ�ก
ขั้นต่ำ�ในจำ�นวนต�มที่ธน�ค�รกำ�หนดเท่�นั้น ซึ่งส่วนใหญ่กำ�หนดเป็น 
หลักหมื่น หรือหลักแสนบ�ท ลูกค้�จะไม่ส�ม�รถทยอยออมเงินได้  
และห�กมีคว�มจำ�เป็นต้องใช้เงินและถอนเงินก้อนดังกล่�วออกม�ก่อน 
ครบกำ�หนด ลูกค้�จะเสียสิทธ์ดอกเบี้ยเงินฝ�กพิเศษนั้นไป ธน�ค�รจึง 
เล็งเห็นถึงข้อจำ�กัดในด้�นนี้ของลูกค้� บัญชีฝ�กไม่ประจำ� ดอกเบี้ยสูง  
จึงได้รับก�รพัฒน�ขึ้น ภ�ยใต้แนวคิดว่� ห�กลูกค้�ต้องก�รออม  
เป็นจำ�นวนเท่�ใดก็ส�ม�รถออมได้ จำ�เป็นต้องใช้เงินเมื่อใด ก็ส�ม�รถ 
ถอนได้ แม้จะเหลือเงินในบัญชีเพียง 1 บ�ท ก็ยังคงได้รับดอกเบี้ยสูงเช่นเดิม 

• บัตรเครดิต จ�กเดิมลูกค้�บัตรเครดิตจะผ่อนซื้อสินค้�หรือบริก�รใด  
ต้องพิจ�รณ�ว่�สินค้�หรือบริก�รนั้นๆ มีโปรโมชั่นแบ่งจ่�ยกับร้�นค้� 
ผู้ให้บริก�รหรือไม่  ธน�ค�รจึงพัฒน�บริก�รแบ่งจ่�ย ทีเอ็มบี โซกู๊ด 0%  
3 เดือนขึ้นม�เพื่อปลดล็อกข้อจำ�กัดให้ลูกค้�บัตรเครดิตของธน�ค�ร 
ทุกร�ย โดยไม่ต้องสมัครบริก�รอื่นเพิ่ม ให้ลูกค้�ตัดสินใจได้เองว่�ก�รใช้
บัตรเครดิตเพื่อซื้อสินค้�ครั้งนี้  ยอดนี้ ต้องก�รทำ�ก�รผ่อนซื้อหรือไม่  
บนพื้นฐ�นว่�ต้องไม่เสียดอกเบี้ย คือ 0% เป็นเวล� 3 เดือน เป็นก�รเพิ่ม
อำ�น�จในก�รใช้จ่�ยให้แก่ลูกค้� โดยไม่มีข้อจำ�กัดเรื่องประเภทร้�นค้� 
ประเภทสินค้� และคว�มถี่ในก�รใช้บริก�ร

99 ความรับผิดชอบต่อสังคม



โครงก�ร “ไฟ ฟ้�” ซึ่งเปิดโอก�สให้พนักง�นทีเอ็มบีจ�กส�ข�ทั่วประเทศ
และลูกค้�ได้ร่วมกันให้คืนกลับสู่สังคมร่วมกัน 

• มูลนิธิทีเอ็มบี 
 ธน�ค�รให้คว�มสำ�คัญกับก�รให้คืนสู่สังคม ด้วยปณิธ�นในคว�มรับผิดชอบ 

ต่อสังคม ทีเอ็มบีให้ก�รสนับสนุนในกิจกรรมที่ส่งเสริมก�รพัฒน� 
อย่�งยั่งยืน ตัวอย่�งเช่น โครงก�ร “ไฟ ฟ้�” ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม
อย่�งสร้�งสรรค์ และ โครงก�ร Blue Planet ซึ่งเป็นโครงก�รส่งเสริม
ก�รประหยัดพลังง�นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อขย�ยก�รให้คืน
กลับสู่สังคม ทีเอ็มบีจึงได้ก่อตั้งมูลนิธิทีเอ็มบีขึ้นม�เมื่อเดือนธันว�คม 
2555 เพื่อส่งเสริมก�รพัฒน�เย�วชน ชุมชน และ สิ่งแวดล้อมอย่�งยั่งยืน 
รวมทั้งกิจกรรมเพื่อส�ธ�รณกุศล ในปี 2556 มูลนิธิทีเอ็มบี ได้มอบเงิน
บริจ�คจำ�นวนกว่�ส�มล้�นบ�ทแก่มูลนิธิ EDF (The Education for 
Development Foundation) เพื่อเป็นทุนก�รศึกษ�แก่เด็กกำ�พร้� 
จ�กเหตุก�รณ์คว�มไม่สงบในส�มจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ ซึ่งเงินบริจ�ค
จำ�นวนดังกล่�วม�จ�กร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ยบัตรกิจกรรมธน�ค�ร  
ING Parkrun 2013 ก�รแข่งขันเดิน-วิ่งมินิม�ร�ธอน และเงินบริจ�คจ�ก
ลูกค้�และธน�ค�รทีเอ็มบี

4. การดำาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้ก�รปฏิบัติง�นของหน่วยง�นทั่วทั้งธน�ค�ร สอดคล้องกับนโยบ�ยที่
เกี่ยวข้องกับคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ธน�ค�รจึงได้ตรวจสอบ 
ก�รดำ�เนินธุรกิจของธน�ค�รที่เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง 
เพื่อเป็นก�รดำ�เนินง�นในเชิงป้องกันและพัฒน�ให้เกิดคว�มยั่งยืน กรณีที่
ธน�ค�รถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่�งถูกตรวจสอบโดยหน่วยง�นที่มีอำ�น�จ
หน้�ที่ว่�ก�รดำ�เนินง�นของธน�ค�รมีก�รฝ่�ฝืนกฎหม�ยในเรื่องเกี่ยวกับ 
หลักก�ร 8 ประก�ร อย่�งมีนัยยะสำ�คัญหรือไม่  โดยก�รตรวจสอบผลกระทบ 
มีร�ยละเอียดต�มหลักก�รทั้ง 8 ประก�ร ดังนี้ 

5. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

นอกเหนือจ�กก�รดำ�เนินง�นของธน�ค�รต�มนโยบ�ยที่เกี่ยวข้องกับ 
คว�มรับผิดชอบต่อสังคม จะเป็นส่วนหนึ่งของก�รปฏิบัติง�นร�ยวันแล้ว 
ธน�ค�รยังได้สร้�งสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
• โครงการไฟ ฟ้า 
 โครงก�รแห่งก�รให้ที่ยั่งยืนของธน�ค�รเพื่อเย�วชน เพร�ะก�ร “ให้” เพื่อ

คืนสิ่งดีๆกลับสู่สังคม เป็นสิ่งสำ�คัญ ธน�ค�รจึงเปิดโครงก�ร “ไฟ ฟ้�” 
แห่งแรกบนถนนประดิพัทธ์ ในปี 2553 โดยมุ่งมอบโอก�สและปลูกฝังให้
เย�วชนในชุมชนที่มีอ�ยุ 12 – 17 ปี  ได้รู้จักใช้เวล�ให้เกิดประโยชน์ผ่�น
กิจกรรมสร้�งสรรค์หล�กหล�ยรูปแบบ ไม่ว่�จะเป็นกิจกรรมด้�นศิลปะ 
ด้�นดนตรี กีฬ� คอมพิวเตอร์ ศิลปะป้องกันตัว รวมถึง ทักษะด้�นอ�ชีพ 
ทักษะด้�นวิช�ก�ร และ ทัศนคติในก�รดำ�รงชีวิต โดยไม่ต้องเสียค่�ใช้จ่�ยใดๆ 
ทั้งสิ้น  นอกจ�กนี้ โครงก�ร “ไฟ ฟ้�” ยังเป็นเวทีที่ให้เย�วชนได้มีโอก�ส
ทำ�ง�นร่วมกับช�วชุมชน พนักง�นทีเอ็มบี และอ�ส�สมัคร บุคคลภ�ยนอก
ในก�รสร้�งให้คืนกลับสู่สังคมผ่�นโครงก�รเปลี่ยนชุมชนที่แต่ละศูนย ์
ได้ดำ�เนินก�ร ปัจจุบัน โครงก�ร “ไฟ ฟ้�” เปิดให้บริก�ร 3 ศูนย์บน 
ถนนประดิพัทธ์ ประช�อุทิศ และถนนจันทน์

 ในปี 2556 โครงก�ร “ไฟ ฟ้�” ได้จุดประก�ยเย�วชนกว่� 100,000 คน 
ในกรุงเทพมห�นครและปริมณฑล ผ่�นโปรแกรมศิลปะและทักษะก�รดำ�รงชีวิต 
ที่เปิดสอนที่ศูนย์ฯ โครงก�รเปลี่ยนชุมชน (Community Improvement 
Projects) และ กิจกรรมศิลปะต่�งๆ  นอกจ�กนี้ พนักง�นทีเอ็มบีจ�ก 380  
ส�ข�ทั่วประเทศได้ร่วมกันส่งต่อแรงบันด�ลใจสู่ชุมชนในละแวกใกล้เคียง
ส�ข�ผ่�นกิจกรรม Fai-Fah In-a-Box กล่องบรรจุกิจกรรมศิลปะจ�ก

ก�รประกอบกิจก�ร 
ด้วยคว�มเป็นธรรม 

ก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอรัปชั่น

ก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน

ก�รปฏิบัติต่อแรงง�นอย่�งเป็นธรรม

คว�มรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม

ก�รร่วมพัฒน�ชุมชนหรือสังคม

ก�รมีนวัตกรรมและ 
เผยแพร่นวัตกรรม

ไม่มีกรณีที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีกรณีที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีกรณีที่เกี่ยวข้อง

อ้�งอิงเร่ืองข้อพิพ�ทด้�นแรงง�น

ไม่มีกรณีที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีกรณีที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีกรณีที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีกรณีที่เกี่ยวข้อง

หลักการ ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

100 ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556



โครงสร้างผู้ถือหุ้น

จำานวนหุ้นหรือผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจากการออก
ตราสารแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)

NVDR คือ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจ�กหลักทรัพย์อ้�งอิงไทย  
ออกโดย “บริษัท ไทยเอ็นวีดีอ�ร์ จำ�กัด (Thai NVDR Company Limited)”  
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นโดยตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือ NVDR 
ส�ม�รถรับสิทธิประโยชน์ท�งก�รเงิน (Financial Benefit) ได้เสมือนลงทุนใน
หุ้นส�มัญของบริษัทจดทะเบียนทุกประก�ร ไม่ว่�จะเป็นเงินปันผล สิทธิในก�ร
จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือใบสำ�คัญแสดงสิทธิในก�รซื้อหุ้นส�มัญ (Warrant) แต่จะ 
ไม่ส�ม�รถใช้สิทธิออกเสียงในก�รประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีก�รใช้สิทธิออกเสียง 
เพื่อลงมติเกี่ยวกับก�รเพิกถอนหุ้นออกจ�กก�รเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตล�ดหลักทรัพย์ (Delisting) ดังนั้น ห�กมีก�รนำ�หุ้นของธน�ค�รไปออก 
NVDR เป็นจำ�นวนม�ก จะทำ�ให้จำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของธน�ค�รลดลง 
และสิทธิในก�รออกเสียงของผู้ถือหุ้นร�ยอื่นเพิ่มขึ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ร�ยชื่อผู้ถือหุ้นของธน�ค�รสูงสุด 10 ร�ยแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักก�รโอนหุ้นครั้งล่�สุด เมื่อวันที่ 24 เมษ�ยน 2556 เพื่อสิทธิในก�รรับเงินปันผลจ�ก 
ผลก�รดำ�เนินง�นปี 2555 มีดังนี้

ที่มา : ข้อมูลก�รปิดสมุดทะเบียนล่�สุด ณ วันที่ 24 เมษ�ยน 2556 ซึ่งจัดทำ�โดย บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ผู้ถือหุ้นส�ม�รถดูร�ยชื่อผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ได้จ�ก  www.set.or.th

1 กระทรวงการคลัง

2 ING Bank N.V.

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด

4 DBS BANK A/C 003

5 HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd.

6 นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ

7 กองทัพบก

8 State Street Bank Europe Limited

9 NORBAX INC., 13

10 JP Morgan Special Situations (Mauritius) Limited

11,364,272,005

10,970,893,359

3,818,620,417

1,150,000,000

827,214,788

810,000,000

596,539,860

514,932,277

403,633,900

399,833,300

26.06

25.16

8.76

2.64

1.90

1.86

1.37

1.18

0.93

0.92

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำานวนหุ้นสามัญ (หุ้น) ร้อยละ

ณ วันที่ 24 เมษ�ยน 2556 วันปิดสมุดทะเบียนพักก�รโอนหุ้นครั้งหลังสุด เพื่อ 
สิทธิในก�รรับเงินปันผลจ�กผลก�รดำ�เนินง�นปี 2555 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอ�ร์ 
จำ�กัด มีหุ้นของธน�ค�รเป็นหลักทรัพย์อ้�งอิงสำ�หรับก�รออกใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์ที่เกิดจ�กหลักทรัพย์อ้�งอิงไทย (Non-Voting Depository 
Receipt: NVDR) จำ�นวน 3,818,620,417 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 8.76 ของ
หุ้นส�มัญที่ออกและชำ�ระแล้วของธน�ค�ร  อนึ่ง จำ�นวนหุ้นของธน�ค�รที่นำ�
ไปออก NVDR ไม่อยู่ในคว�มควบคุมของธน�ค�ร  ผู้ลงทุนส�ม�รถตรวจสอบ
ข้อมูลจำ�นวนหุ้นที่ถือโดย NVDR ได้จ�กเว็บไซต์ของตล�ดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ที่ www.set.or.th/nvdr

101 โครงสร้างผู้ถือหุ้น



นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร
ธน�ค�รกำ�หนดก�รจ่�ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจ�กงบก�รเงินเฉพ�ะของธน�ค�ร  
โดยคำ�นึงถึง ผลประกอบก�ร และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะย�ว รวมถึง
คว�มเพียงพอของเงินกองทุนและก�รจัดสรรเงินสำ�รองต่�งๆ ของธน�ค�ร 
ตลอดจนเงื่อนไขต่�งๆ ของกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง นอกจ�กนี้ ก�รจ่�ยเงินปันผล
ของธน�ค�รต้องเป็นไปต�มประก�ศของธน�ค�รแห่งประเทศไทย ที่ สนส.
31/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ก�รจัดชั้นและก�รกันเงินสำ�รองของสถ�บันก�รเงิน 
ลงวันที่ 3 สิงห�คม 2551 ที่กำ�หนดว่� ในระหว่�งเวล�ที่สถ�บันก�รเงินยังไม่ได ้
ตัดสินทรัพย์ที่เสียห�ยออกจ�กบัญชีหรือยังกันเงินสำ�รองสำ�หรับสินทรัพย์ 
และภ�ระผูกพันที่อ�จเสียห�ยและไม่เสียห�ยไม่ครบทั้งจำ�นวน สถ�บันก�รเงิน
จะจ่�ยเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นมิได้ และต�มประก�ศของ
ธน�ค�รแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 21/2555 เรื่อง ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับก�รบันทึก
บัญชีของสถ�บันก�รเงิน หมวด 8 นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผล ลงวันที่ 17 
ธันว�คม 2555  ที่กำ�หนดว่�สถ�บันก�รเงินไม่ควรนำ�กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 
หรือไม่มีกระแสเงินสดรับจริงม�ใช้ในก�รจ่�ยเงินปันผล เช่น กำ�ไรที่เกิดจ�ก 
ก�รตีร�ค�หลักทรัพย์เพื่อค้� (Mark to Market) และกำ�ไรที่เกิดจ�กก�รโอน
เปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ท�งก�รเงิน เป็นต้น และสถ�บันก�รเงินไม่ควรนำ�กำ�ไร
ที่เกิดจ�กก�รข�ยทรัพย์สินที่มิได้มีก�รซื้อข�ยจริง ซึ่งมีผลทำ�ให้สถ�บันก�รเงิน
มีกำ�ไรสูงกว่�หรือข�ดทุนต่ำ�กว่�กรณีปกติม�ใช้ในก�รจ่�ยเงินปันผล เช่น กำ�ไร
ที่เกิดจ�กก�รข�ยทรัพย์สินรอก�รข�ยของสถ�บันก�รเงินที่มีเงื่อนไขให้สถ�บัน
ก�รเงินส�ม�รถซื้อคืนหรือมีสิทธิซื้อคืนทรัพย์สินนั้นได้ในอน�คต เป็นต้น 

ทั้งนี้ ต�มประก�ศธน�ค�รแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 12/2555 ซึ่งจะเริ่มมีผล
ตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม 2559 เป็นต้นไป ธน�ค�รแห่งประเทศไทยได้กำ�หนด
ให้ธน�ค�รดำ�รงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลข�ดทุนในภ�วะวิกฤต 
(Conservation buffer) เพื่อให้ธน�ค�รพ�ณิชย์ดำ�รงเงินกองทุนเพิ่มเติม
นอกเหนือไปจ�กเกณฑ์ก�รดำ�รงเงินกองทุนขั้นต่ำ�ของธปท. ทั้งนี้ ในก�รดำ�รง
อัตร�ส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มข้�งต้นนั้น ห�กธน�ค�รพ�ณิชย์ไม่ส�ม�รถดำ�รง
อัตร�ส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มต�มที่ธน�ค�รแห่งประเทศไทยกำ�หนด  
ให้ธน�ค�รพ�ณิชย์เก็บสะสมเงินกำ�ไรสุทธิบ�งส่วนหรือทั้งหมดต�มสัดส่วน
ที่กำ�หนด โดยจำ�กัดวิธีก�รจัดสรรกำ�ไรสุทธิของธน�ค�รพ�ณิชย์ (Earning 
distribution) ได้แก่ ก�รจ่�ยเงินปันผล แม้ว่�จะยังไม่มีผลบังคับใช้จนกว่�จะถึง 
ปี 2559  อย่�งไรก็ต�ม ธน�ค�รมุ่งที่จะดำ�รงเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่สูงกว่�
เงินกองทุนส่วนเพิ่มที่ต้องดำ�รงเพิ่มเติม ต�มแผนก�รดำ�รงเงินกองทุนของ
ธน�ค�ร และนโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
ก�รจ่�ยเงินปันผลของบริษัทย่อยจะต้องได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รของ
บริษัทนั้น เพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้คว�มเห็นชอบ โดยก�รจ่�ย
เงินปันผลของบริษัทย่อยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบก�รและแผนง�นธุรกิจของ
แต่ละบริษัทและเป็นไปต�มข้อบังคับของบริษัท และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง

102 ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556



การควบคุมภายใน

1. สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง

ธน�ค�รได้กำ�หนดนโยบ�ยและทิศท�งก�รดำ�เนินง�นของธน�ค�ร  
โดยให้คว�มสำ�คัญต่อระบบก�รควบคุมภ�ยในทั้งในระดับบริห�รและระดับ
ปฏิบัติง�นที่มีประสิทธิผล โดยเฉพ�ะก�รจัดโครงสร้�งองค์กรที่ดี ก�รแบ่งแยก
หน้�ที่ และก�รกำ�หนดอำ�น�จและระดับในก�รอนุมัติร�ยก�รเพื่อคว�มมั่นใจว่�
ผลประโยชน์ของลูกค้�และธน�ค�รได้รับก�รดูแลอย่�งเหม�ะสม โดยม ี
คณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และคณะกรรมก�ร
สรรห�กำ�หนดค่�ตอบแทนและบรรษัทภิบ�ล ทำ�หน้�ที่กำ�กับดูแลระบบ 
ก�รควบคุมภ�ยใน กระบวนก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 
ที่ดี นอกจ�กนี้ ส�ยง�นตรวจสอบได้ตรวจสอบก�รดำ�เนินง�นของธน�ค�รและ
ร�ยก�รระหว่�งกัน ส�ยง�นตรวจสอบร�ยง�นผลก�รตรวจสอบต่อ 
คณะกรรมก�รตรวจสอบ และคณะกรรมก�รตรวจสอบได้ร�ยง�นผล 
ก�รตรวจสอบต่อคณะกรรมก�รธน�ค�ร 

คณะกรรมก�รธน�ค�รในก�รประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 มกร�คม 
2557 มีกรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบร่วมประชุมด้วยทุกท่�น ได้
พิจ�รณ�ผลก�รประเมินระบบก�รควบคุมภ�ยในของธน�ค�ร ซึ่งนำ�เสนอโดย
หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รตรวจสอบ ในก�รประเมินผลดังกล่�ว ผู้ตรวจสอบ
ได้พิจ�รณ�ระบบก�รควบคุมภ�ยในของธน�ค�รต�มองค์ประกอบสำ�คัญ 5 
ประก�ร ได้แก่ องค์กรและสภ�พแวดล้อม ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ก�รควบคุม
ก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยบริห�ร ระบบส�รสนเทศและก�รสื่อส�รข้อมูล และระบบ
ก�รติดต�ม คณะกรรมก�รธน�ค�รรับทร�บก�รประเมินระบบก�รควบคุม
ภ�ยในของผู้ตรวจสอบ 

คณะกรรมก�รธน�ค�รรับทร�บสถ�นะของระบบก�รควบคุมภ�ยในของ
ธน�ค�ร และได้ติดต�มคว�มคืบหน้�ในก�รปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมของ 
ระบบก�รควบคุมภ�ยในโดยฝ่�ยบริห�ร นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รตรวจสอบ
ได้แนะนำ�ให้ฝ่�ยบริห�รแก้ไขก�รดำ�เนินง�นต�มข้อสังเกตจ�กก�รตรวจสอบ 
อย่�งจริงจัง และร�ยง�นคว�มคืบหน้� ต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบ และ 
คณะกรรมก�รธน�ค�รเป็นประจำ�

2.  หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำากับดูแล 
การฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมก�รธน�ค�รได้แต่งตั้ง น�งส�วธนวรรณ ฑีฆ�อุตม�กร  
ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นตรวจสอบภ�ยใน 
(ร�ยละเอียดข้อมูลประวัติก�รศึกษ� ประสบก�รณ์ทำ�ง�น และประวัติก�รเข้�รับ
ก�รฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับง�นด้�นตรวจสอบภ�ยใน ปร�กฏต�ม 
เอกส�รแนบ 1)  

หัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมก�รธน�ค�รได้แต่งตั้ง ม.ล.อยุทธ์  ไชยันต์ ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้�ง�น
กำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�น 
(ร�ยละเอียดข้อมูลประวัติก�รศึกษ� ประสบก�รณ์ทำ�ง�น และประวัติก�รเข้�รับ
ก�รฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับง�นกำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�น ปร�กฏต�ม
เอกส�รแนบ 1)  
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2556 คณะกรรมก�รตรวจสอบ ธน�ค�รทห�รไทย จำ�กัด (มห�ชน) ประกอบด้วยกรรมก�รจำ�นวน 3 ท่�น ซึ่งเป็นกรรมก�รอิสระ ไม่ได้เป็นเจ้�หน้�ที่บริห�รและ
พนักง�นธน�ค�ร ได้ปฏิบัติภ�รกิจต�มขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ ซึ่งเป็นไปต�มข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และธน�ค�รแห่งประเทศไทย โดยสรุปส�ระสำ�คัญดังนี้

1. สอบท�นให้ธน�ค�รมีก�รร�ยง�นท�งก�รเงินอย่�งถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบท�นให้ธน�ค�รมีระบบก�รควบคุมภ�ยในที่เหม�ะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภ�พ 
3. พิจ�รณ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน หรือร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ ให้เป็นไปต�มกฎหม�ยและข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจ

ว่�ร�ยก�รดังกล่�วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อธน�ค�ร
4. สอบท�นให้ธน�ค�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธน�ค�ร 

รวมทั้งพิจ�รณ�ร�ยง�นกำ�กับดูแลของหน่วยง�นกำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�น (Compliance function) โดยได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่ฝ่�ยจัดก�รกำ�ชับให้
พนักง�นปฏิบัติต�มกฎหม�ย

5. พิจ�รณ�คัดเลือก และเสนอให้คณะกรรมก�รและผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำ�หนดค่�สอบบัญชีประจำ�ปี รวมทั้งพิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบก�รว่�จ้�งหรือ
ก�รทำ�ข้อตกลงกับผู้สอบบัญชีในภ�ระกิจอื่นนอกเหนือจ�กง�นสอบบัญชี

6. กำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�นด้�นก�รตรวจสอบภ�ยในของธน�ค�รอย่�งใกล้ชิด ตั้งแต่ก�รอนุมัติแผนง�นก�รตรวจสอบและประเมินผลก�รดำ�เนินง�นด้�นก�ร
ตรวจสอบภ�ยในของธน�ค�ร ดูแลให้ส�ยง�นตรวจสอบส�ม�รถปฎิบัติหน้�ที่ได้อย่�งอิสระ และมีทรัพย�กรที่เหม�ะสมและเพียงพอเพื่อก�รปฏิบัติหน้�ที่อย่�ง
มีประสิทธิภ�พและเป็นไปต�มข้อกำ�หนดของท�งก�ร

7. ทบทวนและติดต�มข้อสังเกตของท�งก�ร ผู้ตรวจสอบภ�ยนอกและภ�ยใน เพื่อให้แน่ใจว่�มีม�ตรก�รแก้ไขอย่�งเหม�ะสม

คณะกรรมก�รตรวจสอบมีก�รประชุมทั้งสิ้น 20 ครั้ง ในระหว่�งปี 2556  ก�รเข้�ร่วมประชุมของกรรมก�รแต่ละท่�นได้ร�ยง�นไว้ในหัวข้อโครงสร้�งก�รถือหุ้นและ
ก�รจัดก�รในร�ยง�นประจำ�ปี โดยรวมคณะกรรมก�รตรวจสอบได้รับข้อมูลเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นและคว�มร่วมมือด้วยดีจ�กฝ่�ยจัดก�รของธน�ค�ร ทั้งได้เชิญ 
ผู้เกี่ยวข้องเข้�ชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�รตรวจสอบได้สอบถ�มและรับฟังคำ�ชี้แจงจ�กผู้บริห�รและผู้สอบบัญชีในเรื่องคว�มถูกต้อง
ครบถ้วนของงบก�รเงิน และคว�มเพียงพอในก�รเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่�ร�ยง�นก�รเงินดังกล่�ว 
มีคว�มถูกต้องต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญ และเชื่อถือได้ต�มหลักก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป ร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ได้ผ่�นก�รตรวจสอบว่�มี
คว�มเหม�ะสมและสมเหตุสมผล ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นร�ยก�รธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขก�รค้�ทั่วไป นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รตรวจสอบได้
พิจ�รณ�ผลก�รปฏิบัติง�นและคว�มเป็นอิสระในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของผู้สอบบัญชีภ�ยนอกในปีที่ผ่�นม� พร้อมทั้งได้พิจ�รณ�ถึงก�รสับเปลี่ยนหมุนเวียน 
ผู้ตรวจสอบบัญชีเห็นว่�มีคว�มเหม�ะสมและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของท�งก�ร คณะกรรมก�รตรวจสอบเห็นชอบในก�รเสนอร�ยชื่อผู้สอบบัญชีจ�กบริษัท
สำ�นักง�น เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของธน�ค�รประจำ�ปี 2557 ต่อคณะกรรมก�รธน�ค�รเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจ�รณ�แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และอนุมัติค่�สอบบัญชีต่อไป 

ระบบก�รควบคุมภ�ยในและก�รปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ของท�งก�รของธน�ค�รอยู่ในระดับดีและมีก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับก�รเปลี่ยนแปลง
ท�งธุรกิจและปัจจัยคว�มเสี่ยงของสภ�วะแวดล้อม ธน�ค�รยังคงให้คว�มสำ�คัญกับก�รปฏิบัติและก�รบังคับใช้อย่�งต่อเนื่อง ให้ก�รฝึกอบรมที่จำ�เป็นแก่พนักง�น 
รวมทั้งกระบวนก�รติดต�มตรวจสอบ ก�รระบุส�เหตุของปัญห� ม�ตรก�รแก้ไข และม�ตรก�รท�งวินัยต่อผู้ที่รับผิดชอบเพื่อให้ก�รปฏิบัติบังเกิดผลอย่�งมี
ประสิทธิภ�พ

นายสิงหะ นิกรพันธุ์
ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
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คณะกรรมก�รสรรห� กำ�หนดค่�ตอบแทนและบรรษัทภิบ�ล (“คณะกรรมก�รสรรห�ฯ”) ได้รับก�รแต่งตั้งจ�กคณะกรรมก�รธน�ค�ร ประกอบด้วยกรรมก�ร 
จำ�นวน 4 ท่�น โดยเป็นกรรมก�รอิสระจำ�นวน 2 ท่�น และกรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�รจำ�นวน 2 ท่�น ในปี 2556 คณะกรรมก�รสรรห�ฯ ได้ปฏิบัติหน้�ที่ภ�ยใต้ขอบเขต 
อำ�น�จหน้�ที่ต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รธน�ค�ร โดยมีก�รประชุมรวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง เพื่อพิจ�รณ�เรื่องสำ�คัญต�มหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ 
ที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รธน�ค�ร ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ด้านสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมก�รสรรห�ฯ สนับสนุนคณะกรรมก�รธน�ค�รในก�รกำ�หนดนโยบ�ย หลักเกณฑ์เกี่ยวกับก�รสรรห�กรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูง พิจ�รณ�และ 
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหม�ะสมเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รของธน�ค�รและผู้บริห�รระดับสูง กำ�หนดโครงสร้�งและนโยบ�ยก�รจ่�ยค่�ตอบแทนและ 
ผลประโยชน์อื่น รวมถึงพิจ�รณ�จำ�นวนค่�ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้กรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูง ตลอดจนดูแลพนักง�นทุกระดับชั้นให้ได้รับผลตอบแทน
ที่เหม�ะสม นอกจ�กนี้ กำ�หนดแนวท�งก�รประเมินผลง�นของคณะกรรมก�รและประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร โดยได้พิจ�รณ�ถึงหน้�ที่คว�มรับผิดชอบคว�มเสี่ยงที่
เกี่ยวข้อง และก�รเพิ่มมูลค่�ของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะย�ว 

คณะกรรมก�รสรรห�ฯ ได้ดำ�เนินก�รคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลม�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูงของธน�ค�ร โดยคำ�นึงถึงคุณสมบัติ  
คว�มรู้ คว�มส�ม�รถ และประสบก�รณ์ อีกทั้งยังให้คว�มสำ�คัญกับขั้นตอนก�รตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลผู้ได้รับก�รเสนอชื่อก่อนที่จะขอคว�มเห็นชอบ 
จ�กธน�ค�รแห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมก�รธน�ค�รเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติแต่งตั้งต่อไป นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รสรรห�ฯ ได้ดำ�เนินก�รพิจ�รณ� 
ค่�ตอบแทนของกรรมก�รธน�ค�ร กรรมก�รในคณะกรรมก�รชุดย่อย และผู้บริห�รระดับสูงเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติก่อนเสนอต่อคณะกรรมก�รธน�ค�รโดยคำ�นึงถึง
คว�มเหม�ะสมของภ�ระหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบที่ได้รับมอบหม�ย

ด้านบรรษัทภิบาล

คณะกรรมก�รสรรห�ฯ สนับสนุนคณะกรรมก�รธน�ค�รในก�รกำ�กับดูแลให้ก�รดำ�เนินกิจก�รของธน�ค�รเป็นไปต�มหลักเกณฑ์ที่ธน�ค�รกำ�หนดขึ้น และปฏิบัติ
ต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี รวมทั้งกำ�หนด ติดต�ม และสื่อส�รแนวปฏิบัติเกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของธน�ค�รให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภ�ยในและ
ภ�ยนอกธน�ค�รได้รับทร�บข้อกำ�หนดหลักเกณฑ์ ข้อพึงปฏิบัติที่สำ�คัญของธน�ค�รต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี พิจ�รณ�ทบทวนนโยบ�ย หลักก�ร และ
แนวท�งปฏิบัติง�นที่เกี่ยวข้องอย่�งสม่ำ�เสมอ รวมถึงก�รเสนอแนะข้อกำ�หนดที่เกี่ยวกับจริยธรรมและจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ ติดต�มแนวท�งก�รปฏิบัติ
ของสถ�บันก�รเงินต่�งๆ ทั้งในประเทศและต่�งประเทศเกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีเพื่อนำ�ม�ทบทวนและใช้ปฏิบัติอย่�งเหม�ะสมกับธน�ค�ร 

คณะกรรมก�รสรรห�ฯ ได้ดำ�เนินก�ร ทบทวน แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมก�รชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมก�รบริห�ร คณะกรรมก�รตรวจสอบ  
คณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทนและบรรษัทภิบ�ล คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง เพื่อให้มีม�ตรฐ�นที่สูงขึ้น คณะกรรมก�รสรรห�ฯ ได้กำ�กับดูแลให้มีก�ร
ประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รธน�ค�รและคณะกรรมก�รชุดย่อยเพื่อให้กรรมก�รได้มีโอก�สทบทวนบทบ�ทหน้�ที่และก�รปฏิบัติง�นในปีที่ผ่�นม� 
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือคว�มคิดเห็นต่�งๆ เพื่อนำ�ม�ใช้ในก�รปรับปรุงประสิทธิผลของก�รปฏิบัติง�น นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รสรรห�ฯ ได้นำ�เสนอให ้
คณะกรรมก�รธน�ค�รและฝ่�ยบริห�รพิจ�รณ�เรื่องแผนก�รสืบทอดตำ�แหน่ง รวมถึงกำ�กับดูแลให้หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีมีผลในท�งปฏิบัติและม ี
คว�มต่อเนื่องเหม�ะสมกับธุรกิจของธน�ค�ร

ทั้งนี้ คณะกรรมก�รสรรห�ฯ ได้ปฏิบัติง�นที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รธน�ค�รอย่�งเต็มคว�มส�ม�รถด้วยคว�มระมัดระวัง รอบคอบ และโปร่งใส  
เพื่อประโยชน์สูงสุดของธน�ค�ร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่�งเหม�ะสม

รายงานคณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล

นายราเชนทร์ พจนสุนทร
ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห� กำ�หนดค่�ตอบแทนและบรรษัทภิบ�ล
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมก�รธน�ค�ร เป็นผู้รับผิดชอบต่องบก�รเงินของธน�ค�ร งบก�รเงินดังกล่�วสำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556 ได้จัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�น 
ก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบ�ยก�รบัญชีที่เหม�ะสมต�มหลักคว�มระมัดระวังและถือปฏิบัติอย่�งสม่ำ�เสมอ และใช้ดุลยพินิจและประม�ณก�รต�มคว�มจำ�เป็น 
อย่�งรอบคอบและสมเหตุสมผล รวมทั้งมีก�รเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินอย่�งเพียงพอ ทั้งนี้ งบก�รเงินดังกล่�วได้ผ่�นก�รตรวจสอบและ
ให้คว�มเห็นอย่�งไม่มีเงื่อนไขจ�กผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตที่เป็นอิสระ

คณะกรรมก�รธน�ค�รได้จัดให้มีและดำ�รงไว้ซึ่งระบบบริห�รคว�มเสี่ยง ระบบก�รควบคุมภ�ยใน ก�รตรวจสอบภ�ยใน และก�รกำ�กับดูแลที่เหม�ะสมและมีประสิทธิผล 
เพื่อให้มั่นใจว่�ข้อมูลท�งก�รเงินมีคว�มถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำ�รงรักษ�ไว้ซึ่งทรัพย์สินของธน�ค�รและป้องกันคว�มเสี่ยงจ�กก�รดำ�เนินง�น  
หรือก�รดำ�เนินก�รที่ผิดปกติอย่�งมีส�ระสำ�คัญ ทั้งนี้ คณะกรรมก�รธน�ค�รได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมก�รอิสระทั้งสิ้น เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับคุณภ�พของร�ยง�นท�งก�รเงิน ระบบก�รควบคุมภ�ยใน และก�รเปิดเผยข้อมูลร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันอย่�งครบถ้วน เพียงพอและเหม�ะสม  
โดยคณะกรรมก�รตรวจสอบได้แสดงคว�มเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่�วปร�กฎไว้ในร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีนี้แล้ว

คณะกรรมก�รธน�ค�รมีคว�มเห็นว่� ระบบก�รควบคุมภ�ยในโดยรวมของธน�ค�รมีคว�มเพียงพอและเหม�ะสม ตลอดจนส�ม�รถสร้�งคว�มเชื่อมั่นอย่�งมีเหตุผล
ต่อคว�มเชื่อถือได้ของงบก�รเงินของธน�ค�ร สำ�หรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556

บุญทักษ์  หวังเจริญ
ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

รังสรรค์  ศรีวรศาสตร์
ประธ�นกรรมก�รธน�ค�ร
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บทสรุปผู้บริหาร

ปี 2556 เป็นอีก 1 ปีแห่งคว�มสำ�เร็จที่แข็งแกร่งของ TMB transformation หรือก�รเปลี่ยนแปลงองค์กรของธน�ค�รทห�รไทย โดยธน�ค�รมีผลก�รดำ�เนินง�นและ
สถ�นะท�งก�รเงินที่แข็งแกร่ง นอกจ�กนี้ ก�รเติบโตของกำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นก็เป็นไปอย่�งดี ควบคู่ไปกับคว�มก้�วหน้�ในก�รมุ่งสู่เป้�หม�ยก�รเป็นธน�ค�รที่ให้
บริก�รธุรกรรมท�งก�รเงินที่ดีที่สุดของไทย ที่สำ�คัญธน�ค�รยังส�ม�รถดูแลคุณภ�พสินทรัพย์ได้เป็นอย่�งดี สะท้อนให้เห็นได้จ�กอัตร�ส่วนสินเชื่อด้อยคุณภ�พที่
ปรับตัวลดลง ขณะที่อัตร�ส่วนสำ�รองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภ�พแข็งแกร่งยิ่งขี้นท่�มกล�งภ�วะเศรษฐกิจที่ผันผวน

ผลการดำาเนินงานปรับตัวดีขึ้นในปี 2556: ธน�ค�รทห�รไทยร�ยง�นกำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินก�รก่อนก�รตั้งสำ�รองฯ ในปี 2556 ที่ 14,409 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
38.5 ซึ่งหลังจ�กหักสำ�รองพิเศษเพื่อรองรับคว�มเสี่ยงวัฏจักรเศรษฐกิจ (Countercyclical buffer) โดยมีจุดประสงค์เพื่อจำ�กัดคว�มเสี่ยงข�ลง กำ�ไรสุทธิยังคง
อยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 5,737 ล้�นบ�ท หรือเติบโตร้อยละ 355.0 จ�กปีก่อน (งบก�รเงินปี 2555 ได้รับก�รปรับปรุงเพื่อก�รเปรียบเทียบกับงบก�รเงินปี 2556 ซึ่งมี
ก�รนำ�ม�ตรฐ�นก�รบัญชีใหม่ม�ใช้) ทั้งนี้ กำ�ไรที่เพิ่มขึ้นเป็นผลม�จ�กร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นที่เติบโตอย่�งต่อเนื่องขณะที่ค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รดำ�เนินง�นได้รับก�ร
บริห�รจัดก�รเป็นอย่�งดี โดยร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�น1 ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.2  เป็นผลม�จ�กก�รเติบโตทั้งร�ยได้ดอกเบี้ยและร�ยได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย ขณะที่ร�ยจ่�ย
จ�กก�รดำ�เนินง�น2 เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 9.1 ส่งผลให้อัตร�ส่วนต้นทุนต่อร�ยได้ลดลงม�อยู่ที่ร้อยละ 50.5 จ�กร้อยละ 56.6 ในปี 2555

เงินฝากและสินเชื่อขยายตัวเนื่อง สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ: ในปี 2556 เงินฝ�กเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 จ�กปีก่อน ก�รเติบโตอย่�งต่อเนื่องดังกล่�ว เป็นผลม�จ�กก�ร
ที่ธน�ค�รมุ่งมั่นพัฒน�และนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของลูกค้� ซึ่งก็ได้รับก�รตอบรับที่ดี ไม่ว่�จะเป็น บัญชีเงินฝ�กไม่ประจำ� (TMB No Fix) 
บัญชีเงินฝ�กไม่ประจำ� ME (ME by TMB) และบัญชีเพื่อก�รทำ�ธุรกรรม (TMB Transactional account) ที่สำ�คัญก�รเติบโตของเงินฝ�กกลุ่มลูกค้�ร�ยย่อยและ
กลุ่มลูกค้�ผู้ประกอบก�รขน�ดเล็กช่วยสนับสนุนให้ฐ�นเงินฝ�กของธน�ค�รและต้นทุนก�รจัดห�เงินทุนมีเสถียรภ�พม�กขึ้น สำ�หรับสินเชื่อ เติบโตได้ร้อยละ 10.3 
จ�กปีก่อนหน้� โดยได้แรงหนุนจ�กสินเชื่อทุกกลุ่ม โดยเฉพ�ะจ�กกลุ่มผู้ประกอบก�รขน�ดกล�งและขน�ดเล็ก (SME) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตร�ผลตอบแทนที่ปรับ 
คว�มเสี่ยง (Risk-adjusted return) สูง จึงช่วยสนับสนุนให้อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินเชื่อโดยเฉลี่ยสูงขึ้น

อัตราสินเชื่อด้อยคุณภาพลดลง ขณะที่อัตราส่วนสำารองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้น: ธน�ค�รยังคงรักษ�คุณภ�พสินทรัพย์ได้เป็นอย่�งดี ในปี 2556 
อัตร�ส่วนสินเชื่อด้อยคุณภ�พต�มงบก�รเงินรวม ลดลงม�อยู่ที่ร้อยละ 3.87 จ�กร้อยละ 4.10 ในปี 2555 ทั้งนี้ ในไตรม�ส 2 ปี 2556 ธน�ค�รได้ดำ�เนินก�รตั้งสำ�รอง
พิเศษเพื่อป้องกันคว�มเสี่ยงวัฏจักรเศรษฐกิจ หรือ Countercyclical buffer เป็นจำ�นวน 4,143 ล้�นบ�ท สำ�หรับสินเชื่อคุณภ�พ ส่งผลให้อัตร�ส่วนสำ�รองฯ  
ต่อสินเชื่อด้อยคุณภ�พเพิ่มขึ้นม�อยู่ที่ร้อยละ 140 จ�กร้อยละ 113 ในปีก่อน โดยในปี 2557 ธน�ค�รยังคงตั้งเป้�หม�ยที่จะลดอัตร�ส่วนสินเชื่อด้อยคุณภ�พ 
พร้อมทั้งรักษ�ระดับอัตร�ส่วนสำ�รองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภ�พให้อยู่ในระดับสูงต่อไป

ธนาคารยังคงดำารงฐานะเงินกองทุนในระดับสูงภายใต้เกณฑ์ Basel III:  ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป ก�รคำ�นวณเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CAR) เงินกองทุนชั้นที่ 1 
ที่เป็นส่วนของเจ้�ของต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CET1) และเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1) จะอยู่ภ�ยใต้เกณฑ์ Basel III โดย ณ สิ้นเดือนธันว�คม 2556 ต�มงบก�รเงินเฉพ�ะ 
ธน�ค�รร�ยง�น CAR อยู่ที่ร้อยละ 15.9 ส่วน CET1 และ Tier 1อยู่ที่ร้อยละ 9.9 และร้อยละ 10.6 ต�มลำ�ดับ ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่�เกณฑ์ขั้นต่ำ�ที่ธน�ค�รแห่ง
ประเทศไทยได้กำ�หนดไว้ที่ร้อยละ 8.5, ร้อยละ 4.5 และร้อยละ 6.0

สำ�หรับก�รเปิดเผยข้อมูลคว�มเพียงพอของเงินกองทุนต�มเกณฑ์ BASEL III ส�ม�รถศึกษ�ร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.tmbbank.com หน้� webpage  
นักลงทุนสัมพันธ์

หมายเหตุ: 1. ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นคำ�นวณโดยไม่รวมร�ยได้จ�กก�รข�ยสินทรัพย์ 
 2. ค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รดำ�เนินง�นคำ�นวณโดยไม่รวมข�ดทุนจ�กก�รลดค่�ทรัพย์สินรอก�รข�ย, สำ�รองประม�ณก�รหนี้สินจ�กก�รโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภ�พ และสำ�รองประม�ณก�รหนี้สินอื่น
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สรุปรายการงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 ร�ยได้ดอกเบี้ย
 ค่�ใช้จ่�ยดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
 ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมและบริก�ร
 ค่�ใช้จ่�ยค่�ธรรมเนียมและบริก�ร
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
 ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นอื่น
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
รวมรายได้จากการดำาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายมิใช่ดอกเบี้ย
 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�
กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
 ภ�ษีเงินได้
กำาไรสุทธิ
 รวมกำ�ไร (ข�ดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

การแบ่งปันกำาไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

(หน่วย: ล้านบาท) เปลี่ยนแปลงร้อยละเปลี่ยนแปลงปี 2555ปี 2556

ในปี 2556 ธน�ค�รทห�รไทยมีกำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนหักสำ�รองฯ ที่ 14,409 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.5 จ�ก 10,402 ล้�นบ�ทในปี 2555 และถือเป็นอีกครั้งที่
ธน�ค�รมีกำ�ไรก่อนหักสำ�รองฯ สูงสุดในประวัติก�รดำ�เนินง�น โดยหลังจ�กหักก�รตั้งสำ�รอง Countercyclical buffer เพื่อจำ�กัดคว�มเสี่ยงข�ลงในไตรม�ส 2 ปี 2556 
กำ�ไรสุทธิยังคงเติบโตได้แข็งแกร่ง โดยอยู่ที่ 5,737 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นอัตร�ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ร้อยละ 9.7 และเติบโต 
ร้อยละ 355.0 จ�กกำ�ไรสุทธิจำ�นวน 1,261 ล้�นบ�ทในปี 2555  (งบก�รเงินปี 2555 ได้รับก�รปรับปรุงเพื่อก�รเปรียบเทียบกับงบก�รเงินปี 2556 ซึ่งมีก�รนำ�
ม�ตรฐ�นก�รบัญชีใหม่ม�ใช้) ทั้งนี้ ผลก�รดำ�เนินง�นที่พัฒน�อย่�งต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงคว�มสำ�เร็จของ TMB Transformation ในส่วนถัดไป เป็นคำ�อธิบ�ย
ร�ยละเอียดของผลก�รดำ�เนินง�นของธน�ค�ร

34,826 
14,004 
20,822 

7,611 
2,032 
5,579 
2,807 
8,385 

29,207 
14,550 

7,613 
7,044 
1,296 
5,748 

-25 
5,723 

5,737

13.5%
2.9%

22.0%
15.6%

7.3%
19.0%
-4.9%
9.7%

18.2%
1.8%

-13.0%
323.4%
245.0%
346.3%

-103.0%
172.2%

355.0%

4,148 
391 

3,757 
1,028 

139 
889 

-145 
744 

4,501 
259 

-1,138 
5,381 

921 
4,460 

-840 
3,620 

4,476

30,678 
13,613 
17,065 

6,583 
1,894 
4,690 
2,951 
7,641 

24,706 
14,291 

8,751 
1,664 

376 
1,288 

815 
2,103

 
1,261

บทวิเคราะห์ผลประกอบการ

หมายเหตุ: งบก�รเงินรวม หมายเหตุ: งบก�รเงินรวม

หมายเหตุ: งบก�รเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท) (หน่วย: ล้านบาท)

ปี 2554 ปี 2554ปี 2555 ปี 2555ปี 2556 ปี 2556

ตาราง 1:
กำาไรสุทธิ

ตาราง 2:
กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนหักสำารองฯ

ตาราง 3:
สรุปรายการงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4,009
8,208

1,261

10,402

5,737 14,409
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(หน่วย: ล้านบาท) (หน่วย: ร้อยละ)

ปี 2554

 ร�ยได้ดอกเบี้ย  ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดร�ยได้ ค่�ใช้จ่�ยดอกเบี้ย  ส่วนต่�งร�ยได้ดอกเบี้ย

 ร�ยได้ดอกเบี้ยสุทธิ  ต้นทุนเงินฝ�ก

ปี 2554ปี 2555 ปี 2555ปี 2556 ปี 2556

ตาราง 4:
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

ตาราง 5:
ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ และต้นทุนเงินฝาก

2.02%

2.41%

4.03%

2.21%

2.73%

4.66%

2.19%

3.12%

4.98%

26,148

11,912

14,236 30,678

13,613

17,065 34,826

14,004

20,822

หมายเหตุ: งบก�รเงินรวม หมายเหตุ: งบก�รเงินรวม

รายได้และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ในปี 2556 ร�ยได้ดอกเบี้ยเติบโตร้อยละ 13.5 ม�อยู่ที่ 34,826 ล้�นบ�ท ต�มก�รเพิ่มขึ้นของร�ยได้ดอกเบี้ยจ�กเงินให้สินเชื่อ ซึ่งเป็นผลม�จ�กก�รเพิ่มขึ้นของอัตร� 
ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดร�ยได้ และก�รขย�ยตัวของเงินให้สินเชื่อ โดยเฉพ�ะจ�กสินเชื่อผู้ประกอบก�รขน�ดเล็ก ทั้งนี้ ก�รที่สินเชื่อผู้ประกอบก�รขน�ดเล็ก  
ซึ่งเป็นกลุ่มที่ให้ Risk-adjusted return ที่ดี เติบโตได้สูงกว่�สินเชื่อกลุ่มอื่นๆ อัตร�ผลตอบแทนเฉลี่ยจ�กสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดร�ยได้จึงเพิ่มขึ้น 32 จุด ม�อยู่ที ่
ร้อยละ 4.98
 
ในส่วนของค่�ใช้จ่�ยดอกเบี้ย เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2.9 จ�กปีก่อน โดยอยู่ที่ 14,004 ล้�นบ�ท เนื่องจ�กก�รลดลงของต้นทุนในก�รจัดห�เงินทุน ช่วยลดผลของ 
ก�รเพิ่มขึ้นของปริม�ณเงินรับฝ�ก

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิและส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย
จ�กอัตร�ผลตอบแทนที่ปรับตัวดีขึ้นขณะที่ต้นทุนก�รจัดห�เงินทุนอยู่ในระดับที่ค่อนข้�งทรงตัว ส่วนต่�งร�ยได้ดอกเบี้ยจึงเพิ่มขึ้นม�อยู่ที่ร้อยละ 3.12 ในปี 2556 
จ�กร้อยละ 2.73 ในปี 2555 และเมื่อประกอบกับก�รเติบโตของสินเชื่อคุณภ�พ ร�ยได้ดอกเบี้ยสุทธิจึงเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 22.0 จ�กปีก่อนหน้� ม�อยู่ที่ 20,822 ล้�นบ�ท 
ในปี 2556 ทั้งนี้ ในไตรม�ส 4 ปี 2556 ธน�ค�รประสบคว�มสำ�เร็จในก�รปรับโครงสร้�งหนี้ ทำ�ให้ได้รับดอกเบี้ยจ�กก�รปรับโครงสร้�งหนี้เป็นจำ�นวน 552 ล้�นบ�ท 
โดยห�กไม่รวมร�ยได้ดอกเบี้ยดังกล่�ว ส่วนต่�งร�ยได้ดอกเบี้ยก็ยังคงมีทิศท�งที่ดี โดยอยู่ที่ร้อยละ 3.04 หรือเพิ่มขึ้น 31 จุดจ�กปี 2555

ก�รปรับตัวดีขึ้นอย่�งต่อเนื่องของส่วนต่�งร�ยได้ดอกเบี้ย มีส�เหตุหลักม�จ�กก�รเปลี่ยนแปลงสัดส่วนก�รให้สินเชื่อไปยังกลุ่มที่มี Risk-adjusted return ที่ดีขึ้น 
และก�รมีต้นทุนก�รจัดห�เงินทุนที่ค่อนข้�งทรงตัว ทั้งนี้ ก�รดำ�เนินกลยุทธ์ที่ใช้เงินฝ�กเป็นตัวนำ� หรือ Deposit-led strategy ที่ธน�ค�รได้นำ�ม�ใช้ม�ตั้งแต่ปี 2551 
และได้ตกผลึกม�สู่ก�รให้บริก�รท�งธุรกรรมท�งก�รเงินที่เป็นเลิศในเวล�ต่อม� ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ต้นทุนก�รจัดห�เงินทุนลดต่ำ�ลงและมีเสถียรภ�พม�กขึ้น ก็ยัง
ช่วยเพิ่มคว�มแข็งแกร่งให้แก่ฐ�นเงินฝ�ก (Deposit franchise) ของธน�ค�รด้วย
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รายได้และค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
ธน�ค�รและบริษัทย่อยมีร�ยได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจำ�นวน 8,385 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 จ�กปีก่อน ก�รเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่องดังกล่�ว เป็นผลจ�ก 1) ก�รเพิ่มขึ้น
จ�กร�ยได้ค่�ธรรมเนียมและบริก�รสุทธิ และ 2) กำ�ไรจ�กธุรกรรมเพื่อค้�และปริวรรตเงินตร� ทั้งนี้ ห�กไม่รวมกำ�ไรจ�กก�รข�ยสินทรัพย์ (ร�ยก�รหลัก ได้แก่ กำ�ไร
จ�กก�รข�ยส�ข�สีลมจำ�นวน 550 ล้�นบ�ท ในปี 2555) ร�ยได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.2 จ�กปีก่อนหน้�

ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมและบริก�รสุทธิเป็นส่วนสำ�คัญในก�รเติบโตของร�ยได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย โดยในปี 2556 ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมและบริก�รสุทธิอยู่ที่ 5,579 ล้�นบ�ท 
เติบโตร้อยละ 19.0 จ�กปีก่อนหน้� ต�มก�รเพิ่มขึ้นของค่�ธรรมเนียมก�รข�ยกองทุนรวม ค่�ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับก�รให้สินเชื่อ และค่�ธรรมเนียมเอทีเอ็ม ทั้งนี้ 
ก�รเติบโตของค่�ธรรมเนียมจ�กก�รให้สินเชื่อส่วนหนึ่งเป็นผลม�จ�กค่�ธรรมเนียมที่ได้รับจ�กก�รปรับโครงสร้�งหนี้ สำ�หรับกำ�ไรจ�กธุรกรรมเพื่อค้�และปริวรรต
เงินตร�เติบโตได้ดีที่ร้อยละ 32.6 จ�กปีก่อนหน้� ม�อยู่ที่ 2,258 ล้�นบ�ท

ร�ยจ่�ยที่มิใช่ดอกเบี้ย มีจำ�นวน 14,550 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1.8 จ�กปี 2555 ก�รเติบโตเพียงเล็กน้อยดังกล่�ว เป็นเพร�ะก�รเพิ่มขึ้นของร�ยจ่�ยเกี่ยวกับ 
พนักง�น ค่�ใช้จ่�ยด้�นอ�ค�ร ภ�ษีเงินได้ และค่�ใช้จ่�ยท�งก�รตล�ด ถูกหักล้�งด้วยก�รลดลงหรือส่วนกลับจ�กก�รตั้งสำ�รองประม�ณก�รทรัพย์สินรอก�รข�ย
กับ TAMC ร�ยก�รตั้งสำ�รองจ�กก�รลดค่�สินทรัพย์รอก�รข�ย และร�ยก�รตั้งสำ�รองจ�กก�รลดค่�ของสินทรัพย์อื่น ซึ่งห�กไม่รวมผลก�รหักล้�งจ�กก�ร 
ตั้งสำ�รองร�ยก�รต่�งๆดังกล่�ว ร�ยจ่�ยที่มิใช่ดอกเบี้ยจะเติบโตร้อยละ 9.1 ซึ่งก็ยังคงเป็นอัตร�ก�รเติบโตที่ต่ำ�กว่�ครึ่งหนึ่งของก�รเติบโตด้�นร�ยได้ อันเป็นผล 
ม�จ�กก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�นและกระบวนก�ร Lean ภ�ยในองค์กร ซึ่งในที่สุดก็ส่งผลให้อัตร�ส่วนต้นทุนต่อร�ยได้ลดลงอย่�งต่อเนื่องม�อยู่ที่
ร้อยละ 50.5 ในปี 2556 เทียบกับร้อยละ 56.6 ในปี 2555

รายได้ดอกเบี้ย
 ร�ยก�รระหว่�งธน�ค�รและตล�ดเงิน
 เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้�
 เงินลงทุนในตร�ส�รหนี้
 เงินให้สินเชื่อ
 อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
 เงินรับฝ�ก
 ร�ยก�รระหว่�งธน�ค�รและตล�ดเงิน
 เงินนำ�ส่งสถ�บันคุ้มครองเงินฝ�ก
 ตร�ส�รหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
 ค่�ธรรมเนียมในก�รกู้ยืม
 อื่นๆ

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท) เปลี่ยนแปลงร้อยละเปลี่ยนแปลงปี 2555ปี 2556

34,826 
2,000 

457 
2,878 

29,173
319

14,004 
8,567 
1,510 
2,348 
1,555 

14 
9

20,822

13.5%
-19.6%
41.7%
-3.9%
19.1%

-15.6%
2.9%
8.7%

24.8%
6.0%

-32.1%
69.9%
43.4%

22.0%

4,148
-488
134

-116
4,677

-59
391
683
300
134

-735
6
3

3,757

30,678 
2,488 

323 
2,994 

24,495
378

13,613 
7,883 
1,210 
2,214 
2,290 

9 
7

17,065
หมายเหตุ: งบก�รเงินรวม

ตาราง 6:
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

หมายเหตุ: งบก�รเงินรวม หมายเหตุ: งบก�รเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท) (หน่วย: ร้อยละ)

ปี 2554

 ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมและบริก�ร  ร�ยจ่�ยค่�ธรรมเนียมและบริก�ร

 ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมและบริก�รสุทธิ

ปี 2554ปี 2555 ปี 2555ปี 2556 ปี 2556

ตาราง 7:
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

ตาราง 8:
อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้

63.2%
56.6% 50.5%5,442

1,710

3,732 6,583

1,894

4,690
7,611

2,032

5,579
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หมายเหตุ: งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

การตั้งสำารองหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ในไตรม�ส 2 ปี 2556 ธน�ค�รทห�รไทยได้ดำ�เนินก�รตั้งสำ�รองพิเศษ หรือที่
เรียกว่� Countercyclical buffer เป็นจำ�นวน 4,143 ล้�นบ�ท เพื่อเพิ่มคว�ม
แข็งแกร่งให้กับเงินสำ�รองเพื่อสินเชื่อคุณภ�พ นอกจ�กนี้ ธน�ค�รก็ยังได้นำ� 
เอ�ดอกเบี้ยและค่�ธรรมเนียมที่ได้รับจ�กก�รปรับโครงสร้�งหนี้ในไตรม�ส 4  
ปี 2556 ม�ตั้งเป็นสำ�รองทั่วไปสำ�หรับสินเชื่อคุณภ�พ เพื่อเพิ่มคุณภ�พของ
งบดุลให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ส่งผลให้สำ�รองหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และข�ดทุนจ�กก�ร
ด้อยค่�ในปี 2556 มีจำ�นวนทั้งสิ้น 7,613 ล้�นบ�ท อย่�งไรก็ดี ก�รตั้งสำ�รองใน 
ปี 2556 ลดลงร้อยละ 13.0 เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งธน�ค�รได้ตั้งสำ�รองพิเศษ
จำ�นวน 5,286 ล้�นบ�ท เพื่อให้อัตร�ส่วนสำ�รองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภ�พ 
มีคว�มแข็งแกร่งม�กยิ่งขึ้น

ก�รตั้งสำ�รองที่เพิ่มขึ้นช่วยเพิ่มคว�มแข็งแกร่งของอัตร�ส่วนก�รตั้งสำ�รองฯ  
ต่อสินเชื่อด้อยคุณภ�พ ม�อยู่ที่ร้อยละ 140 (ต�มงบก�รเงินรวม) จ�กร้อยละ 
113 จ�ก ณ สิ้นเดือนธันว�คม 2555 สำ�หรับงบก�รเงินเฉพ�ะ อัตร�ส่วน 
สำ�รองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภ�พปรับตัวขึ้นม�อยู่ที่ร้อยละ 147 เทียบกับร้อยละ 
118 ณ สิ้นเดือนธันว�คม 2555 ต�มลำ�ดับ ทั้งนี้ ก�รตั้งสำ�รองในระดับดังกล่�ว 
ถือเป็นระดับเดียวกันกับธน�ค�รชั้นนำ�แห่งอื่นๆ ของไทย

(หน่วย: ร้อยละ)

ปี 2554

*เฉพ�ะธน�ค�ร

ปี 2555 ปี 2556

ตาราง 11:
อัตราส่วนการตั้งสำารองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ

73%
(74%*)

113%
(118%*)

140%
(147%*)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
 ก�รรับรอง รับอ�วัล และค้ำ�ประกัน
 อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
 กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กธุรกรรมเพื่อค้�และปริวรรตเงินตร�ต่�งประเทศ
 กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กหนี้สินท�งก�รเงินที่กำ�หนดให้แสดงด้วยมูลค่�ยุติธรรม
 กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุน
 กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�รข�ยสินทรัพย์
 ร�ยได้เงินปันผลรับ
 ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นอื่นๆ

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

7,611 
335 

7,276 
2,032 
5,579 
2,258 

-9 
142 

87 
65 

264 

8,385

15.6%
-1.5%
16.5%
7.3%

19.0%
32.6%

N/A
64.8%

-87.4%
-50.4%
-24.1%

9.7%

1,028 
-5 

1,033 
139 
889 
555 

-6 
56 

-599 
-66 
-84 

744 

6,583 
340 

6,243 
1,894 
4,690 
1,703 

-2 
86 

686 
131 
348 

7,641 

หมายเหตุ: งบก�รเงินรวม

ตาราง 9:
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับพนักง�น
ค่�ตอบแทนกรรมก�ร
ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับอ�ค�รสถ�นที่และอุปกรณ์
ค่�ภ�ษีอ�กร
ข�ดทุนจ�กก�รลดค่�ทรัพย์สินรอก�รข�ย (กลับร�ยก�ร)
ข�ดทุนจ�กก�รลดค่�ทรัพย์สินอื่น
สำ�รองประม�ณก�รหนี้สินจ�กก�รโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภ�พ (กลับร�ยก�ร)
สำ�รองประม�ณก�รหนี้สินอื่น (โอนกลับ)
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย

7,595 
32 

2,780 
1,145 

43 
87 

-296
-1

3,164

14,550

5.2%
2.0%

13.4%
19.2%

-89.6%
-34.0%

-315.4%
-100.5%

14.1%

1.8%

378 
1 

329 
185 

-373
-45

-433
-174
391 

259

7,217 
32 

2,451 
960 
416 
131 
137 
173 

2,773 

14,291

หมายเหตุ: งบก�รเงินรวม

ตาราง 10:
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย

(หน่วย: ล้านบาท) เปลี่ยนแปลงร้อยละเปลี่ยนแปลงปี 2555ปี 2556

(หน่วย: ล้านบาท) เปลี่ยนแปลงร้อยละเปลี่ยนแปลงปี 2555ปี 2556
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หมายเหตุ: งบก�รเงินรวม

บทวิเคราะห์สถานะทางการเงิน

ธน�ค�รทห�รไทยยังคงพัฒน�สถ�นะท�งก�รเงินอย่�งต่อเนื่อง โดยก�รเพิ่ม
คว�มแข็งแกร่งของคุณภ�พสินทรัพย์ สภ�พคล่อง รวมถึงรักษ�คว�มเพียงพอ
ของกองทุนในระดับสูง คำ�อธิบ�ยสถ�นะท�งก�รเงินในประเด็นหลักๆ มีดังต่อไปนี้

สินทรัพย์และคุณภาพสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 สินทรัพย์รวมต�มงบก�รเงินรวม มีจำ�นวน 
765,732 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 48,807 ล้�นบ�ท หรือร้อยละ 6.8 จ�กวันที่ 31 
ธันว�คม 2555 ทั้งนี้ สินเชื่อยังคงมีสัดส่วนที่ม�กที่สุดของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
ร�ยได้ (ร้อยละ 73.0) ต�มม�ด้วยเงินลงทุนในตร�ส�รหนี้ (ร้อยละ 14.1) และ
ร�ยก�รระหว่�งธน�ค�รและตล�ดเงิน (ร้อยละ 12.9)

เงินให้สินเชื่อ: ณ 31 ธันว�คม 2556 สินเชื่อรวมต�มงบก�รเงินรวม มีจำ�นวน 499,474 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 46,754 ล้�นบ�ท หรือร้อยละ 10.3 จ�ก 31 ธันว�คม 
2555 ก�รเพิ่มขึ้นดังกล่�วมีส�เหตุหลักจ�กก�รเติบโตร้อยละ 10.8 ของสินเชื่อคุณภ�พ โดยเฉพ�ะสินเชื่อผู้ประกอบก�รขน�ดเล็ก

ในปี 2556 สินเชื่อคุณภ�พผู้ประกอบก�รขน�ดกล�งและขน�ดเล็ก (SME) เติบโตร้อยละ 26.5 จ�กปีก่อน โดยม�จ�กก�รเติบโตร้อยละ 45.0 ของสินเชื่อผู้ประกอบก�ร
ขน�ดเล็ก และก�รเติบโตร้อยละ 9.5 ของสินเชื่อผู้ประกอบก�รขน�ดกล�ง ซึ่งเป็นไปต�มเป้�หม�ยของธน�ค�รที่ต้องก�รขย�ยปริม�ณสินเชื่อ SME ในส่วนของ 
สินเชื่อร�ยย่อย เติบโตร้อยละ 5.0 จ�กปีก่อนหน้� ปัจจัยสนับสนุนหลักม�จ�กสินเชื่อไม่มีหลักประกันและผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต ขณะที่สินเชื่อลูกค้�กลุ่มธุรกิจขน�ดใหญ่ 
เติบโตร้อยละ 2.8 ทั้งนี้ จ�กก�รขย�ยตัวอย่�งต่อเนื่องของสินเชื่อ SME สัดส่วนสินเชื่อ SME ต่อสินเชื่อรวมจึงเพิ่มขึ้นม�อยู่ที่ร้อยละ 36.5 จ�กร้อยละ 31.9 ใน 
เดือนธันว�คม 2555 ก�รเปลี่ยนแปลงสัดส่วนสินเชื่อไปสู่กลุ่มผู้ประกอบก�รขน�ดเล็กและผู้ประกอบก�รขน�ดกล�งซึ่งเป็นกลุ่มที่ให้ Risk-adjusted return สูงใน
สัดส่วนที่ม�กขึ้น ช่วยให้ผลตอบแทนจ�กเงินให้สินเชื่อโดยเฉลี่ยปรับตัวดีขึ้น

เมื่อพิจ�รณ�ต�มประเภทผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้แก่ เงินให้กู้ยืมที่มีกำ�หนดระยะเวล�และตั๋วสัญญ�ใช้เงิน สินเชื่อเงินเบิกเกินบัญชี และสินเชื่อเพื่อธุรกิจต่�งประเทศ พบว่�มี
สัดส่วนเป็นร้อยละ 51.4 ร้อยละ 27.4 และร้อยละ 15.4 ของสินเชื่อรวม ต�มลำ�ดับ ณ สิ้นเดือนธันว�คม 2556 

(หน่วย: ร้อยละ)

 ร�ยก�รระหว่�งกันและตล�ดเงิน

 เงินลงทุนในตร�ส�รหนี้ สินเชื่อ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

ตาราง 12:
โครงสร้างสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้

68.5%

17.1%

14.4%

71.8%%

15.3%

12.9% 12.9%

73.0%

14.1%

(หน่วย: ร้อยละ) (หน่วย: ร้อยละ)

ปี 2554

 ร�ยย่อย  อื่นๆ ผู้ประกอบก�รขน�ดเล็ก  Trade Finance

 ผู้ประกอบก�รขน�ดกล�ง  ธุรกิจขน�ดใหญ่  OD  Loan และ RPN

ปี 2554ปี 2555 ปี 2555ปี 2556 ปี 2556

ตาราง 13:
โครงสร้างสินเชื่อแบ่งตามกลุ่มลูกค้า

ตาราง 14:
โครงสร้างสินเชื่อแบ่งตามผลิตภัณฑ์

19.7%
4.1%

14.9%

12.0% 20.4%

11.6%

53.4%
63.9%

18.4%
5.1%

16.6%

15.4%
23.6%

15.8%

49.6% 55.5%
46.1% 51.4%

17.5%
5.8%

16.4%

20.0%
27.4%

15.4%

หมายเหตุ: งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร หมายเหตุ: งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

ธน�ค�รได้แบ่งกลุ่มลูกค้�ดังต่อไปนี้ 
1. สินเชื่อกลุ่มธุรกิจขน�ดใหญ่ หม�ยถึง สินเชื่อซึ่งให้แก่ลูกค้�ที่มีร�ยได้ต่อปีรวม ตั้งแต่ 500 ล้�นบ�ทขึ้นไป
2. สินเชื่อกลุ่มผู้ประกอบก�รธุรกิจขน�ดกล�ง หม�ยถึง สินเชื่อซึ่งให้แก่ลูกค้�ที่มีร�ยได้รวมต่อปีม�กกว่� 50 ล้�นบ�ทขึ้นไป แต่น้อยกว่� 500 ล้�นบ�ท
3. สินเชื่อกลุ่มผู้ประกอบก�รธุรกิจขน�ดเล็ก หม�ยถึง สินเชื่อซึ่งให้แก่ลูกค้�ที่มีร�ยได้ต่อปีน้อยกว่� 50 ล้�นบ�ท รวมถึงบุคคลธรรมด�ที่ประกอบอ�ชีพธุรกิจส่วนตัว (Owner operator)
4. สินเชื่อกลุ่มธุรกิจร�ยย่อย หม�ยถึง เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลธรรมด�

112 ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556



หมายเหตุ: งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร หมายเหตุ: งบก�รเงินรวม

หนี้สินและสภาพคล่อง
ณ เดือนธันว�คม 2556 หนี้สินรวม ต�มงบก�รเงินรวมมีจำ�นวนทั้งสิ้น 703,899 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 44,355 ล้�นบ�ทหรือร้อยละ 6.7 โดยมีส�เหตุหลักจ�กก�รเพิ่มขึ้น
ของปริม�ณเงินฝ�ก โดยในปี 2556 เงินฝ�กยังคงมีสัดส่วนที่ม�กที่สุดของหนี้สินที่มีภ�ระดอกเบี้ย หรือคิดเป็นร้อยละ 83.6 ต�มม�ด้วยร�ยก�รระหว่�งธน�ค�ร 
และตล�ดเงินที่ร้อยละ 10.4 และเงินกู้ยืมที่ร้อยละ 6.0 
 
เงินรับฝาก: เงินรับฝ�กรวมของธน�ค�รและบริษัทย่อย อยู่ที่ 529,606 ล้�นบ�ท เติบโตจำ�นวน 33,449 ล้�นบ�ท หรือร้อยละ 6.7 เป็นผลม�จ�กก�รขย�ยตัวของ
เงินฝ�กร�ยย่อย จ�กผลิตภัณฑ์เงินฝ�กหลักๆ คือ เงินฝ�กประจำ� เงินฝ�กไม่ประจำ� (No Fixed) และ เงินฝ�กไม่ประจำ� ME (ME by TMB) 

บัญชีเงินฝ�กเพื่อก�รทำ�ธุรกรรม (Transactional accounts) ยังคงเติบโตได้ดีเช่นกัน โดยผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดเด่นของธน�ค�ร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ TMB One 
Bank One Account (เปิดตัวเมื่อเดือนมิถุน�ยน 2555 สำ�หรับกลุ่มลูกค้� SME) และผลิตภัณฑ์ TMB Free Flow Daily Account (เปิดตัวเมื่อเดือนตุล�คม 
2555 สำ�หรับกลุ่มลูกค้�ร�ยย่อย) เพิ่มขึ้นจำ�นวน 12,500 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 185.2 จ�ก ณ สิ้นเดือนธันว�คม 2555 สำ�หรับผลิตภัณฑ์ TMB No Fee 
Account (เปิดตัวเมื่อเดือนสิงห�คม 2552) เติบโตร้อยละ 16.1 ม�อยู่ที่ 27,346 ล้�นบ�ท

สภาพคล่อง: ธน�ค�รยังคงรักษ�คว�มแข็งแกร่งของสภ�พคล่องด้วยก�รคงสัดส่วนสินทรัพย์สภ�พคล่องและมีคว�มเสี่ยงต่ำ�เป็นสัดส่วนที่สูง โดย ณ วันที่ 31 
ธันว�คม 2556 ต�มงบก�รเงินรวม ธน�ค�รมีสินทรัพย์สภ�พคล่องคิดเป็นร้อยละ 20.0 ของสินทรัพย์รวม โดยสินทรัพย์สภ�พคล่องประกอบด้วย เงินสด ร้อยละ 
2.2 ร�ยก�รระหว่�งธน�ค�รและตล�ดเงิน ร้อยละ 12.6 และเงินลงทุนระยะสั้น ร้อยละ 5.3

สำ�หรับอัตร�ส่วนหนี้สินต่อเงินฝ�กต�มงบก�รเงินรวม อยู่ที่ร้อยละ 94.3 เพิ่มขึ้นจ�กร้อยละ 91.2 ณ สิ้นเดือนธันว�คม 2555 โดยก�รเพิ่มขึ้นของอัตร�ส่วนดังกล่�ว 
ยังคงเป็นระดับที่เหม�ะสมสำ�หรับธน�ค�ร และสอดคล้องกับก�รขย�ยตัวของเงินฝ�กลูกค้�ร�ยย่อยที่มีเสถียรภ�พม�กขึ้น

(หน่วย: ล้านบาท) (หน่วย: ล้านบาท)

ปี 2554

 สินเชื่อด้อยคุณภ�พ  ทรัพย์สินรอก�รข�ย อัตร�ส่วนสินเชื่อด้อยคุณภ�พ  อัตร�ส่วนทรัพย์สินรอก�รข�ยต่อสินทรัพย์รวม

*อัตร�ส่วนสินเชื่อด้อยคุณภ�พ (เฉพ�ะธน�ค�ร)

ปี 2554ปี 2555 ปี 2555ปี 2556 ปี 2556

ตาราง 15:
สินเชื่อด้อยคุณภาพและอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ

ตาราง 16:
ทรัพย์สินรอการขาย และอัตราส่วนทรัพย์สินรอการขายต่อสินทรัพย์รวม

29,828
3,640

(5.24%*)

0.50%

5.67%

22,103 2,151

(3.75%*)

0.30%

4.10%

22,421
1,897

(3.58%*)

0.25%

3.87%

สินเชื่อด้อยคุณภาพ: ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 ธน�ค�รและบริษัทย่อยมีสินเชื่อด้อยคุณภ�พประเภทจัดชั้นต่ำ�กว่�ม�ตรฐ�น จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญ 
จำ�นวนทั้งสิ้น 22,421 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 318 ล้�นบ�ท หรือร้อยละ 1.4 จ�ก ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 สำ�หรับสินเชื่อด้อยคุณภ�พของธน�ค�รต�ม
งบก�รเงินเฉพ�ะ มีจำ�นวนทั้งสิ้น 20,716 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 561 ล้�นบ�ท หรือร้อยละ 2.8 จ�กปีก่อนหน้� ถือว่�เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในภ�วะเศรษฐกิจที่มีคว�ม
ผันผวน

ถึงแม้จำ�นวนสินเชื่อด้อยคุณภ�พจะเพิ่มขึ้นต�มภ�วะเศรษฐกิจ แต่อัตร�ส่วนสินเชื่อด้อยคุณภ�พต่อสินเชื่อรวมของธน�ค�รและบริษัทย่อย (รวมร�ยก�รสินเชื่อ
ระหว่�งธน�ค�ร) ก็ยังคงลดลง 23 จุด จ�กร้อยละ 4.10 ณ สิ้นปี 2555 เป็นร้อยละ 3.87 ณ สิ้นเดือนธันว�คม 2556 เนื่องจ�กสินเชื่อคุณภ�พเติบโตได้ดีกว่�ก�ร
เพิ่มขึ้นของสินเชื่อด้อยคุณภ�พ สำ�หรับอัตร�ส่วนสินเชื่อด้อยคุณภ�พต่อสินเชื่อรวม (รวมร�ยก�รสินเชื่อระหว่�งธน�ค�ร) ต�มงบก�รเงินเฉพ�ะ ลดลง 17 จุด 
จ�กร้อยละ 3.75 ณ สิ้นเดือนธันว�คม 2555 ม�อยู่ที่ร้อยละ 3.58 ณ สิ้นเดือนธันว�คม 2556

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ: ทรัพย์สินรอก�รข�ยสุทธิมีจำ�นวนทั้งสิ้น 1,897 ล้�นบ�ท ลดลง 253 ล้�นบ�ท หรือร้อยละ 11.8 จ�กปี 2555 โดยมีส�เหตุหลักม�จ�ก
ก�รจำ�หน่�ยทรัพย์สินรอก�รข�ยอย่�งต่อเนื่องระหว่�งปี ซึ่งสอดคล้องกับแผนง�นของธน�ค�รในก�รลดทรัพย์สินรอก�รข�ยสุทธิ ส่งผลให้สัดส่วนของทรัพย์สิน
รอก�รข�ยต่อสินทรัพย์รวมของธน�ค�ร คิดเป็นร้อยละ 0.25 ลดลงอย่�งต่อเนื่องจ�กร้อยละ 0.30 ณ สิ้นปีก่อน

ก�รลดลงอย่�งต่อเนื่องของสินเชื่อด้อยคุณภ�พและสินทรัพย์รอก�รข�ยสะท้อนให้เห็นถึงก�รพัฒน�คุณภ�พสินทรัยพ์ได้เป็นอย่�งดี ทั้งนี้ ธน�ค�รทห�รไทยม ี
เป้�หม�ยจะปรับปรุงคุณภ�พสินทรัพย์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

113 การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ



หมายเหตุ: งบก�รเงินรวม หมายเหตุ: งบก�รเงินรวม

(หน่วย: ร้อยละ) (หน่วย: ร้อยละ)

ปี 2554 ปี 2554ปี 2555 ปี 2555ปี 2556 ปี 2556

ตาราง 17:
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

ตาราง 18:
อัตราส่วนสินเชื่อรวมต่อเงินฝากรวม

87.9% 91.2% 94.3%

ส่วนของผู้ถือหุ้นและความเพียงพอของเงินกองทุน
ส่วนของผู้ถือหุ้น: ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้นต�มงบก�รเงินรวมอยู่ที่ 61,833 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 4,452 ล้�นบ�ท หรือร้อยละ 7.8 จ�ก ณ สิ้น
เดือนธันว�คม 2555 ต�มกำ�ไรที่เพิ่มขึ้นระหว่�งงวดและกำ�ไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจ�กก�รนำ�ม�ตรฐ�นบัญชีใหม่ม�ใช้ (TAS12  ภ�ษีเงินได้)

ความเพียงพอของเงินกองทุน: ธน�ค�รมีก�รดำ�รงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CAR) เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้�ของต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CET1) และ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต�มเกณฑ์ Basel III ที่ร้อยละ 15.9 ร้อยละ 9.9 และร้อยละ 10.6 ต�มลำ�ดับ ซึ่งเห็นได้ว่�ธน�ค�รยังคงรักษ�ระดับเงินกองทุนของธน�ค�รสูงกว่�
เกณฑ์ขั้นต่ำ�ที่ธน�ค�รแห่งประเทศไทยได้กำ�หนดไว้ที่ร้อยละ 8.5 ร้อยละ 4.5 และร้อยละ 6.0 ต�มลำ�ดับ

สำาหรับปีต่อๆไป ธนาคารทหารไทยได้ตั้งเป้าหมายที่จะนำาเอาพื้นฐานที่แข็งแกร่งที่ได้วางไว้มาสร้างสรรค์การเติบโตและกำาไรที่ยั่งยืน และยังคงมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาด้านรายได้ทั้งจากรายได้ดอกเบี้ยและรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย ควบคู่ไปกับการปรับปรุงความมีประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน นอกจากนี้ ธนาคารก็ยัง
คงตั้งเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสินทรัพย์ให้ดียิ่งขึ้น และรักษาอัตราส่วนสำารองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพและฐานะเงินทุนให้อยู่ในระดับสูงต่อไป

(หน่วย: ร้อยละ)

 เงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยง  เกณฑ์ขั้นต่ำ�ของเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยง 
 ของธน�ค�รแห่งประเทศไทย

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

ตาราง 19:
เงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยง และเกณฑ์ขั้นต่ำาของธนาคารแห่งประเทศไทย

16.08%
18.16%

15.89%

8.50% 8.50% 8.50%

(หน่วย: ร้อยละ)

ปี 2554

 คว�มเพียงพอของเงินกองทุนขั้นที่ 1  เกณฑ์ขั้นต่ำ�ของเงินกองทุนขั้นที่ 1 
 ของธน�ค�รแห่งประเทศไทย

ปี 2555 ปี 2556

ตาราง 20:
เงินกองทุนชั้นที่ 1 และเกณฑ์ขั้นต่ำาของธนาคารแห่งประเทศไทย

11.08% 11.11%
10.62%

4.25% 4.25%

6.00%

หมายเหตุ: งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร หมายเหตุ: งบก�รเงินเฉพ�ะธน�ค�ร

 ตร�ส�รหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม  ร�ยก�รระหว่�งธน�ค�รและตล�ดเงิน

 เงินรับฝ�ก

17.1%

7.1%

75.8%

7.1%
10.9%

82.0% 83.6%

6.0%
10.4%

114 ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556



สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ (เอสแอนด์พี) 
(ปรับอันดับเพิ่มในเดือนพฤศจิก�ยน 2556)

สกุลเงินต่�งประเทศ
 ระยะย�ว  -  ตร�ส�รหนี้
 ระยะสั้น -  เงินฝ�ก / ตร�ส�รหนี้
 Stand-Alone Credit Rating Profile (SACP)
 แนวโน้ม

มูดี้ส์

สกุลเงินต่�งประเทศ
 ระยะย�ว  -  เงินฝ�ก
 ระยะสั้น  -  เงินฝ�ก / ตร�ส�รหนี้
 แนวโน้ม 
 คว�มแข็งแกร่งท�งก�รเงิน
 แนวโน้มคว�มแข็งแกร่งท�งก�รเงิน

ฟิชท์ เรทติ้ง

สกุลเงินต่�งประเทศ
 ระยะย�ว     
 ระยะสั้น

ภ�ยในประเทศ
 ระยะย�ว
 ระยะสั้น
 หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

Viability Rating
เครดิตสนับสนุน
เครดิตสนับสนุนขั้นต่ำ�
แนวโน้ม

ทริส เรทติ้ง

สกุลเงินบ�ท
 ระยะย�ว - ตร�ส�รหนี้
       ระยะย�ว - ตร�ส�รหนี้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน
แนวโน้ม

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

จ�กก�รที่ธน�ค�รทห�รไทยส�ม�รถพัฒน�ผลก�รดำ�เนินง�น และแสดงให้เห็นถึงคว�มส�ม�รถในก�รบริห�รคุณภ�พสินทรัพย์ได้เป็นอย่�งดี ประกอบกับ 
ก�รรักษ�สภ�พคล่องและคว�มเพียงพอของเงินกองทุนในระดับที่แข็งแกร่งได้อย่�งต่อเนื่อง สแตนด�ร์ด แอนด์ พัวร์ จึงได้ปรับเพิ่มอันดับคว�มน่�เชื่อถือของ
ธน�ค�รขึ้นสู่ระดับ BBB- จ�ก BB+ ในเดือนพฤศจิก�ยน 2556

ต�ร�งด้�นล่�งแสดงก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของธน�ค�รทห�รไทย โดยสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ สแตนด�ร์ด แอนด์ พัวร์, มูดี้ส์,  
ฟิชท์ เรทติ้ง และ ทริส เรทติ้ง ณ สิ้นสุดเดือนธันว�คม 2556 และ 2555

BBB-
A-3
bb+
Stable
 

Baa3
Prime-3
Stable
D-
Stable
 

BBB-
F3

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

bbb-
3
BB+
Stable
 

A+
A
Stable

BB+
B
bb
Positive
 

Baa3
Prime-3
Stable
D-
Stable
 

BBB-
F3

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

bbb-
3
BB+
Stable
 

A+
A
Stable

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

115 การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ



หน้�นี้ปล่อยให้ว่�งโดยเจตน�

116 ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556



ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย

รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน 
31 ธันวาคม 2556

117 รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน



หน้�นี้ปล่อยให้ว่�งโดยเจตน�

118 ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) 

ข้�พเจ้�ได้ตรวจสอบงบก�รเงินรวมของธน�ค�รทห�รไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐ�นะก�รเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556  
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้�ของรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหม�ยเหตุสรุปนโยบ�ย 
ก�รบัญชีที่สำ�คัญและหม�ยเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รของธน�ค�รทห�รไทย จำ�กัด (มห�ชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริห�รเป็นผู้รับผิดชอบในก�รจัดทำ�และก�รนำ�เสนองบก�รเงินเหล่�นี้โดยถูกต้องต�มที่ควรต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
ก�รควบคุมภ�ยในที่ผู้บริห�รพิจ�รณ�ว่�จำ�เป็นเพื่อให้ส�ม�รถจัดทำ�งบก�รเงินที่ปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญไม่ว่�จะเกิดจ�ก
ก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้�พเจ้�เป็นผู้รับผิดชอบในก�รแสดงคว�มเห็นต่องบก�รเงินดังกล่�วจ�กผลก�รตรวจสอบของข้�พเจ้� ข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติง�นตรวจสอบต�มม�ตรฐ�น
ก�รสอบบัญชี ซึ่งกำ�หนดให้ข้�พเจ้�ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดด้�นจรรย�บรรณ รวมถึงว�งแผนและปฏิบัติง�นตรวจสอบเพื่อให้ได้คว�มเชื่อมั่นอย่�งสมเหตุสมผล
ว่�งบก�รเงินปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญหรือไม่

ก�รตรวจสอบรวมถึงก�รใช้วิธีก�รตรวจสอบเพื่อให้ได้ม�ซึ่งหลักฐ�นก�รสอบบัญชีเกี่ยวกับจำ�นวนเงินและก�รเปิดเผยข้อมูลในงบก�รเงิน วิธีก�รตรวจสอบที่เลือก
ใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงก�รประเมินคว�มเสี่ยงจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญของงบก�รเงินไม่ว่�จะเกิดจ�กก�ร
ทุจริตหรือข้อผิดพล�ด ในก�รประเมินคว�มเสี่ยงดังกล่�ว ผู้สอบบัญชีพิจ�รณ�ก�รควบคุมภ�ยในที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดทำ�และก�รนำ�เสนองบก�รเงินโดย 
ถูกต้องต�มที่ควรของกิจก�ร เพื่อออกแบบวิธีก�รตรวจสอบที่เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รแสดงคว�มเห็นต่อประสิทธิผลของก�ร
ควบคุมภ�ยในของกิจก�ร ก�รตรวจสอบรวมถึงก�รประเมินคว�มเหม�ะสมของนโยบ�ยก�รบัญชีที่ผู้บริห�รใช้และคว�มสมเหตุสมผลของประม�ณก�รท�งบัญชี
ที่จัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริห�ร รวมทั้งก�รประเมินก�รนำ�เสนองบก�รเงินโดยรวม 
 
ข้�พเจ้�เชื่อว่�หลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่ข้�พเจ้�ได้รับเพียงพอและเหม�ะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้�

ความเห็น
ข้�พเจ้�เห็นว่� งบก�รเงินข้�งต้นนี้แสดงฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 ผลก�รดำ�เนินง�น และกระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
ของธน�ค�รทห�รไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย และเฉพ�ะของ ธน�ค�รทห�รไทย จำ�กัด (มห�ชน) โดยถูกต้องต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญต�มม�ตรฐ�น
ก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน  

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้�พเจ้�ขอให้สังเกตหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อที่ 3 เกี่ยวกับก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยก�รบัญชีในระหว่�งปี เนื่องจ�ก (ก) ก�รนำ�ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 12 
เรื่องภ�ษีเงินได้ม�ถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก เมื่อม�ตรฐ�นดังกล่�วมีผลบังคับใช้ และ (ข) ก�รนำ�ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรม
สิทธิพิเศษแก่ลูกค้� ม�ถือปฏิบัติก่อนวันที่ม�ตรฐ�นดังกล่�วมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ธน�ค�รฯและบริษัทย่อยได้ปรับย้อนหลังงบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2555 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนร�ยก�รปรับปรุงจ�กก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยบัญชีดังกล่�ว นอกจ�กนี้  
ธน�ค�รฯและบริษัทย่อยได้นำ�เสนองบแสดงฐ�นะก�รเงินรวมและงบแสดงฐ�นะก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร ณ วันที่ 1 มกร�คม 2555 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้
นโยบ�ยก�รบัญชีเกี่ยวกับภ�ษีเงินได้และโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้�ดังกล่�วด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ข้�พเจ้�มิได้แสดงคว�มเห็นอย่�งมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่�งใด

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต เลขทะเบียน 4951

บริษัท สำ�นักง�น เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด
กรุงเทพฯ: 20 กุมภ�พันธ์ 2557
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หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

สินทรัพย์

เงินสด 16,576,203     14,598,973     13,217,293    16,556,121    14,598,880    13,217,229      

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สทุธิ 10 96,437,473     96,267,479     138,142,341  95,887,849    95,801,623    137,808,100    

สทิธใินการเรียกคืนหลกัทรัพย ์ 24,639,000     9,975,800        23,502,500    24,639,000    9,975,800      23,502,500      

สนิทรัพยต์ราสารอนพัุนธ์ 11 16,757,143     6,216,696        9,272,794      16,757,143    6,216,696      9,272,794        

เงินลงทนุ - สทุธิ 12, 49.7 103,276,604   109,146,848   113,660,479  101,753,683  107,990,099  113,035,443    

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม - สทุธิ 13.2 8                        8                        8                      2,872,442       2,683,442      2,298,192        

เงินให้สนิเช่ือแกล่กูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 14, 49.7

   เงินให้สนิเช่ือแกล่กูหนี้ 499,550,714   452,768,331   397,609,971  497,844,546  450,817,407  395,252,875    

   ดอกเบีย้ค้างรับ 1,004,085       954,626           776,623          1,004,085       954,626          776,623            

   รวมเงินให้สนิเช่ือแกล่กูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 500,554,799   453,722,957   398,386,594  498,848,631  451,772,033  396,029,498    

   หัก: รายไดร้อตัดบญัชี (76,680)            (48,581)            (13,640)           (76,680)           (48,581)           (13,640)             

          ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 16, 49.7 (31,399,709)    (24,804,645)    (21,597,658)   (30,342,798)   (23,663,827)   (20,272,049)     

          ค่าเผ่ือการปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ 17 (68,214)            (118,521)          (157,040)         (68,214)           (118,521)         (157,040)           

เงินให้สนิเช่ือแกล่กูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ - สทุธิ 469,010,196   428,751,210   376,618,256  468,360,939  427,941,104  375,586,769    

ภาระของลกูค้าจากการรับรอง 7,886                35,431             19,052            7,886               35,431            19,052              

ทรัพยส์นิรอการขาย - สทุธิ 18 1,897,105       2,150,510        3,639,849      1,847,357       2,100,259      3,552,030        

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ ์- สทุธิ 19 11,412,117     11,533,273     12,051,660    11,382,742    11,499,776    12,018,376      

ค่าความนยิมและสนิทรัพยไ์มม่ตัีวตนอ่ืน - สทุธิ 20 914,623           780,945           750,206          849,317          717,986          686,957            

สนิทรัพยภ์าษเีงินไดร้อตัดบัญชี 21.1 3,472,239       4,777,994        5,319,357      3,402,232       4,690,689      5,177,327        

ลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 22, 49.7 12,328,621     27,102,798     22,299,298    12,125,842    26,907,176    21,945,882      

สนิทรัพยอ่ื์น - สทุธิ 23, 49.7 9,002,708       5,587,049        5,469,590      8,902,833       5,500,009      5,386,844        

รวมสินทรัพย์ 765,731,926   716,925,014   723,962,683  765,345,386  716,658,970  723,507,495    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงินนี้

(หนว่ย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสิน

เงินรับฝาก 24, 49.7 529,606,021 496,157,514    452,316,140  529,663,495  496,414,416  452,444,613  

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 25, 49.7 66,037,751    66,053,168      42,220,824     66,037,751     66,053,168    42,220,824    

หนีส้นิจ่ายคืนเมือ่ทวงถาม 3,275,886      3,880,266         3,439,911       3,275,886       3,880,266      3,439,911      

ภาระในการสง่คืนหลกัทรัพย์ 24,639,000    9,975,800         23,502,500     24,639,000     9,975,800      23,502,500    

หนีส้นิทางการเงินทีก่ าหนดให้แสดงดว้ยมลูค่ายติุธรรม 26 362,695          213,297            -                       362,695           213,297          -                       

หนีส้นิตราสารอนพัุนธ์ 11 16,498,729    6,041,401         9,407,097       16,498,729     6,041,401      9,407,097      

ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงินกูย้มื 27, 49.7 38,172,802    43,248,124      102,266,052  38,172,802     43,248,124    102,266,052  

ภาระของธนาคารจากการรับรอง 7,886              35,431              19,052             7,886               35,431            19,052            

ประมาณการหนีส้นิจากการโอนสนิทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 9, 49.7 5,998,333      6,379,711         6,242,361       5,998,333       6,379,711      6,242,361      

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชนข์องพนกังาน 28.2 1,424,437      1,297,695         1,245,556       1,401,717       1,278,957      1,231,031      

ประมาณการหนีส้นิอ่ืน 29 538,877          540,333            429,504          524,604           514,480          376,274          

หนีส้นิภาษเีงินไดร้อตัดบญัชี 21.1 1,022,756      1,058,700         1,022,093       1,017,705       1,053,619      1,020,914      

เจ้าหนีอ่ื้น 30 5,251,893      14,857,078      15,638,175     5,236,144       14,841,656    15,632,493    

หนีส้นิอ่ืน 31, 49.7 11,061,473    9,804,790         9,638,172       10,983,775     9,707,689      9,559,623      

รวมหน้ีสิน 703,898,539 659,543,308    667,387,437  703,820,522  659,638,015  667,362,745  

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรือนหุ้น

   ทนุจดทะเบยีน

      หุ้นสามญั 44,108,738,479 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.95 บาท 41,903,302    41,903,302      41,903,302     41,903,302     41,903,302    41,903,302    

   ทนุทีอ่อกและช าระแลว้

      หุ้นสามญั 43,606,322,266 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.95 บาท

      (31 ธนัวาคม 2555 : 43,549,920,569 หุ้น

     และ 1 มกราคม 2555 : 43,528,738,479 หุ้น) 32.5 41,426,006    41,372,425      41,352,302     41,426,006     41,372,425    41,352,302    

สว่นเกนิมลูค่าหุ้นสามญั 32.5 81,196            27,008              -                       81,196             27,008            -                       

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของ 4,276,071      4,325,298         3,929,135       4,260,833       4,309,220      3,925,624      

ก าไรสะสม

   จัดสรรแลว้ - ทนุส ารองตามกฎหมาย 34, 35 770,000          480,000            400,000          770,000           480,000          400,000          

   ยงัไมไ่ดจั้ดสรร 15,203,983    11,111,320      10,789,420     14,986,829     10,832,302    10,466,824    

รวมสว่นของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ 61,757,256    57,316,051      56,470,857     61,524,864     57,020,955    56,144,750    

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 76,131            65,655              104,389          -                        -                       -                       

รวมส่วนของเจ้าของ 61,833,387    57,381,706      56,575,246     61,524,864     57,020,955    56,144,750    

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 765,731,926 716,925,014    723,962,683  765,345,386  716,658,970  723,507,495  

-                       -                         -                       -                        -                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงินนี้

(หนว่ย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
ประธ�นกรรมก�รธน�ค�ร
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(หนว่ย: พันบาท)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

ก าไรหรือขาดทุน:

รายไดด้อกเบีย้ 36, 49.6 34,825,723 30,677,665 34,655,251 30,457,873

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 37, 49.6 14,004,059 13,612,894 14,004,241 13,613,882

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ 20,821,664         17,064,771          20,651,010         16,843,991          

รายไดค่้าธรรมเนยีมและบริการ 38, 49.6 7,610,856 6,583,244 7,150,859 6,109,912

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนยีมและบริการ 38, 49.6 2,032,251 1,893,657 1,956,562 1,835,982

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 5,578,605           4,689,587            5,194,297           4,273,930            

ก าไรสทุธจิากธรุกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 39 2,258,041           1,702,701            2,258,041           1,702,701            

ขาดทนุสทุธจิากหนีส้นิทางการเงินทีก่ าหนดให้แสดงดว้ยมลูค่ายติุธรรม 40 (8,683)                  (2,382)                   (8,683)                  (2,382)                   

ก าไรสทุธจิากเงินลงทนุ 41 141,748              85,989                  296,112               354,817                

รายไดจ้ากการด าเนนิงานอ่ืนๆ 19, 42, 49.6 415,527              1,164,953            484,764               1,134,784            

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 29,206,902         24,705,619          28,875,541         24,307,841          

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน 

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัพนกังาน 7,594,647           7,216,551            7,382,563           7,013,630            

ค่าตอบแทนกรรมการ 32,479                 31,841                  31,999                 31,271                  

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัอาคาร สถานทีแ่ละอุปกรณ์ 2,780,296           2,451,311            2,725,023           2,397,680            

ค่าภาษอีากร 1,145,077           960,448                1,143,665           958,901                

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนนิงานอ่ืนๆ 43, 49.6 2,997,235           3,630,964            2,848,361           3,543,787            

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน 14,549,734         14,291,115          14,131,611         13,945,269          

หน้ีสูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 44, 49.6 7,612,759           8,750,680            7,686,226           8,824,016            

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 7,044,409           1,663,824            7,057,704           1,538,556            

ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 21.2 1,296,588           375,869                1,258,495           285,139                

ก าไรส าหรับปี 5,747,821           1,287,955            5,799,209           1,253,417            

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน: 45

การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (57,896)               1,043,886            (57,896)                1,043,886            

ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย (2,468)                  (34,034)                 (1,418)                  (50,354)                 

ก าไร(ขาดทุน)จากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงาน

   ในต่างประเทศ 29,557                 (14,145)                 29,557                 (14,145)                 

ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการหน้ีสินโครงการผลประโยชน์

   หลังออกจากงานของพนักงาน -                            57,439                  -                            57,776                  

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน (30,807)               1,053,146            (29,757)                1,037,163            

บวก (หัก): ภาษีเงินได้ท่ีเกี่ยวข้อง 21.3 6,161                   (238,220)               5,951                   (234,204)               

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิจากภาษีเงินได้ท่ีเกี่ยวข้อง (24,646)               814,926                (23,806)                802,959                

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 5,723,175           2,102,881            5,775,403           2,056,376            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

122 ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)  รายงานประจำาปี 2556



(หนว่ย: พันบาท)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

การแบ่งปันก าไรส าหรับปี:

สว่นทีเ่ปน็ของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ 5,737,345          1,261,112            5,799,209           1,253,417                

สว่นทีเ่ปน็ของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 10,476                26,843                  

5,747,821          1,287,955            

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม:

สว่นทีเ่ปน็ของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ 5,712,699          2,075,960            5,775,403           2,056,376                

สว่นทีเ่ปน็ของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 10,476                26,921                  

5,723,175          2,102,881            

(หนว่ย: บาท)

ก าไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ: 46

ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 0.1316                0.0290                  0.1330                 0.0288                      

ก าไรต่อหุ้นปรับลด 0.1312                0.0289                  0.1326                 0.0287                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
ประธ�นกรรมก�รธน�ค�ร
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(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรจากการด าเนนิงานกอ่นค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 7,044,409             1,663,824          7,057,704          1,538,556          

รายการปรับกระทบก าไรจากการด าเนนิงานกอ่นค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้

   เปน็เงินสดรับเงิน (จ่าย) จากกจิกรรมด าเนนิงาน

      ค่าเสือ่มราคาและรายจ่ายตัดบญัชี 1,105,707             987,379             1,092,900          972,374             

      หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการดอ้ยค่า 7,612,759             8,750,680          7,686,226          8,824,016          

      ขาดทนุจากการดอ้ยค่า อาคารและอุปกรณ ์(โอนกลบั) 8,377                     (97,812)               8,377                  (97,812)               

      ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของทรัพยส์นิรอการขายและสนิทรัพยอ่ื์น 129,923                 547,627             129,519             548,505             

      ส ารองประมาณการหนีส้นิ (โอนกลบั) (113,332)               475,190             (191,329)            470,231             

      ขาดทนุจากการดอ้ยค่าเงินลงทนุ (โอนกลบั) 1,792                     78,683                (187,208)            (190,317)            

      (ก าไร) ขาดทนุทีย่งัไมเ่กดิข้ึนจากการปรับมลูค่าเงินลงทนุเพ่ือค้า (1,836)                    2,038                  (1,836)                 2,038                  

      ก าไรจากการจ าหนา่ยทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (36,242)                  (559,728)            (35,484)              (557,684)            

      ก าไรจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุ (143,539)               (164,671)            (108,904)            (164,500)            

      (ก าไร) ขาดทนุทีย่งัไมเ่กดิข้ึนจริงจากการปรับมลูค่าหนีส้นิทางการเงิน

         ทีก่ าหนดให้แสดงดว้ยมลูค่ายติุธรรม (603)                        13,297                (603)                    13,297                

      (ก าไร) ขาดทนุทีย่งัไมเ่กดิข้ึนจากอัตราแลกเปลีย่นจากเงินกูย้มืและ

         ตราสารอนพัุนธ์ 424,810                 (41,713)               424,810             (41,713)               

      ค่าใช้จ่ายโครงการจ่ายโบนสัในรูปแบบของหุ้นสามญัให้แกพ่นกังาน 167,999                 126,800             167,999             126,800             

      รายไดค้้างรับอ่ืนลดลง (เพ่ิมข้ึน) 39,459                   (153,447)            51,587                (142,985)            

      ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 96,482                   (146,240)            94,110                (150,930)            

      รายไดด้อกเบีย้สทุธิ (20,821,664)         (17,064,771)       (20,651,010)      (16,843,991)       

      รายไดเ้งินปนัผล (64,905)                  (130,800)            (64,905)              (130,800)            

      เงินสดรับดอกเบีย้ 31,941,337           27,564,001        31,772,901       27,348,534        

      เงินสดจ่ายดอกเบีย้ (12,330,119)         (12,154,886)       (12,330,449)      (12,157,176)       

      เงินสดรับคืนจากภาษเีงินได้ 81,458                   -                          81,458                -                          

      เงินสดจ่ายภาษเีงินได้ (221,343)               (251,906)            (192,543)            (214,073)            

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี้สินด าเนินงาน 14,920,929           9,443,545          14,803,320       9,152,370          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(หนว่ย: พันบาท)

ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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สนิทรัพยด์ าเนนิงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (232,538)               41,888,548            (150,695)               42,019,404            

   สนิทรัพยต์ราสารอนพัุนธ์ 4,481,294             7,354,342              4,481,294             7,354,342              

   เงินลงทนุเพ่ือค้า 1,388,458             (7,730,603)             1,388,458             (7,730,603)             

   เงินให้สนิเช่ือแกล่กูหนี้ (47,813,058)         (62,403,097)           (48,047,374)         (62,697,814)           

   ทรัพยส์นิรอการขาย 449,910                1,414,854              449,910                1,359,688              

   ลกูหนีอ่ื้น 2,722,409             1,981,453              2,729,566             1,840,590              

   สนิทรัพยอ่ื์น (3,244,794)            125,427                  (3,243,628)            123,962                  

หนีส้นิด าเนนิงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เงินรับฝาก 33,444,038           43,890,017            33,244,608           44,018,448            

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (15,417)                 23,832,344            (15,417)                 23,832,344            

   หนีส้นิจ่ายคืนเมือ่ทวงถาม (604,380)               440,355                  (604,380)               440,355                  

   หนีส้นิทางการเงินทีก่ าหนดให้แสดงดว้ยมลูค่ายติุธรรม 150,000                200,000                  150,000                200,000                  

   หนีส้นิตราสารอนพัุนธ์ (4,494,255)            (7,806,312)             (4,494,255)            (7,806,312)             

   ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงินกูย้มืระยะสัน้ (3,567,464)            (69,478,966)           (3,567,464)            (69,478,966)           

   ประมาณการหนีส้นิจากการโอนสนิทรัพยด์อ้ยคุณภาพ (85,552)                 -                               -                              -                               

   ประมาณการหนีส้นิผลประโยชนข์องพนกังาน (56,685)                 (55,897)                   (56,642)                 (55,897)                   

   ประมาณการหนีส้นิอ่ืน (44,401)                 (113,276)                 (44,401)                 (79,276)                   

   เจ้าหนีอ่ื้น 1,337,289             467,396                  1,336,963             470,120                  

   หนีส้นิอ่ืน 1,109,213             378,806                  1,122,876             345,400                  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (155,004)               (16,171,064)           (517,261)               (16,691,845)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงินนี้

(หนว่ย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

127 งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากดอกเบีย้ 2,418,015             2,114,638              2,417,348             2,106,060              

เงินสดรับจากเงินปนัผล 64,905                   130,800                  64,905                   130,800                  

ลงทนุในเงินลงทนุเผ่ือขาย (48,890,169)         (69,572,903)           (47,236,294)         (68,672,903)           

ขายเงินลงทนุเผ่ือขาย 51,036,468           83,164,623            49,732,593           83,164,623            

ลงทนุในตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบก าหนด (16,284,069)         (16,000,445)           (16,284,069)         (16,000,445)           

เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนีท้ีถื่อจนครบก าหนด 19,942,729           8,918,712              19,925,316           8,534,104              

ลงทนุในเงินลงทนุทัว่ไป (18,901)                  -                               (18,901)                  -                               

รับคืนทนุจากหนว่ยลงทนุและขายเงินลงทนุทัว่ไป 291,539                 208,398                  291,539                 208,226                  

ลงทนุในบริษทัยอ่ย -                              (116,250)                 -                              (116,250)                 

ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (1,119,980)            (1,043,065)             (1,111,769)            (1,029,048)             

เงินสดจ่ายเพ่ือสทิธกิารเช่า (103,624)               (16,637)                   (103,624)               (16,637)                   

ซ้ือสนิทรัพยไ์มม่ตัีวตน (402,377)               (286,892)                 (398,930)               (285,029)                 

เงินสดรับจากการจ าหนา่ยทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 178,030                 2,224,433              176,646                 2,221,437              

เงินสดรับจากการจ าหนา่ยสทิธกิารเช่า -                              10,997                    -                              10,997                    

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 7,112,566             9,736,409              7,454,760             10,255,935            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายช าระคืนตราสารหนีท้ีอ่อกและเงินกูย้มืระยะยาว (2,004,013)            (216,758)                 (2,004,013)            (216,758)                 

เงินสดจ่ายดอกเบีย้ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงินกูย้มืระยะยาว (1,566,383)            (1,682,441)             (1,566,309)            (1,681,215)             

เงินสดรับจากการออกหุ้นกูด้อ้ยสทิธิ -                              10,350,000            -                              10,350,000            

เงินสดรับจากการออกจ าหนา่ยต๋ัวแลกเงินระยะยาว -                              686,650                  -                              686,650                  

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามญัให้แกพ่นกังาน (558)                        (529)                         (558)                        (529)                         

จ่ายเงินปนัผล (1,438,935)            (1,306,442)             (1,438,935)            (1,306,442)             

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (5,009,889)            7,830,480              (5,009,815)            7,831,706              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 1,947,673             1,395,825              1,927,684             1,395,796              

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนนิงานในต่างประเทศเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 29,557                   (14,145)                   29,557                   (14,145)                   

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันที ่1 มกราคม 14,598,973           13,217,293            14,598,880           13,217,229            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 16,576,203           14,598,973            16,556,121           14,598,880            

ข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการที่มิใช่เงินสด:

  ออกหุ้นสามญัให้แกพ่นกังาน 108,327                 47,660                    108,327                 47,660                    

  เงินลงทนุเผ่ือขายลดลงจากการวัดมลูค่า (2,468)                    (34,034)                   (1,418)                    (50,354)                   

  ทีด่นิและอาคารเพ่ิมข้ึน(ลดลง)จากการตีราคาและ/หรือ

      การตัดค่าเสือ่มราคาสว่นทีตี่เพ่ิม (163,212)               459,897                  (163,212)               459,897                  

  ประมาณการหนีส้นิผลประโยชนพ์นกังานลดลงทีเ่กดิจากก าไรจากการ

      เปลีย่นแปลงในประมาณการหนีส้นิโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน

      ของพนกังาน -                              57,439                    -                              57,776                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงินนี้

(หนว่ย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

128 ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)  รายงานประจำาปี 2556
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1. ขอ้มลูทัว่ไป 

 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย ธนาคารฯประกอบธุรกจิธนาคารพาณิชย์ โดยมี
ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารฯมีสาขาอยู่ทั่วทุกภูมิภาค   
ในประเทศไทยรวมส านักงานใหญ่ทั้งสิ้น 458 สาขา และสาขาต่างประเทศ 2 สาขา (31 ธันวาคม 2555: สาขาในประเทศไทย 466 สาขา และสาขาต่างประเทศ           
2 สาขา) 

บริษัทย่อยทั้งหมดจัดตั้งเป็นบริษัทจ ากัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย โดยด าเนินธุรกิจหลักในการให้บริการด้านการบริหารสินทรัพย์  
และการจัดการกองทุน 

2. เกณฑใ์นการจัดท างบการเงนิ 

2.1 เกณฑใ์นการจัดท างบการเงนิ 

 งบการเงินนี้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และการแสดงรายการในงบการเงินได้ท าขึ้น
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ สนส. 11/2553 เรื่อง การจัดท าและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบรษิัทโฮลด้ิง   
ที่เป็นบริษทัแมข่องกลุ่มธุรกิจทางการเงินลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553  

 งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 5 เรื่องสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที่ธนาคารฯใช้เปน็ทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

2.2 เกณฑใ์นการจัดท างบการเงนิรวม 

(ก) งบการเงินรวมน้ีได้จัดท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และของ บริษัทย่อย ดังต่อไปนี้ 

  
อัตราร้อยละของการถือหุ้น

โดยธนาคารฯ 
อัตราร้อยละของสินทรัพยท์ี่
รวมอยู่ในงบแสดงฐานะ  

อัตราร้อยละของรายได้ที่
รวมอยู่ในงบก าไรขาดทุน 

  ณ วันที่ การเงินรวม ณ วันที่ เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 
  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 ลักษณะธุรกิจ 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
     (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

บริษัท บริหารสนิทรพัย ์
     พญาไท จ ากัด 

ธุรกิจบริหาร
สินทรัพย ์ 100.00 100.00 0.34 0.33 0.42 0.59 

บริษัท เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ  
 คอนแทรคท์ จ ากัด 

ธุรกิจสนับสนุน 
สถาบันการเงิน 99.40 99.40 - - - - 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ทหารไทย จ ากัด 

ธุรกิจหลักทรัพย์
จัดการกองทุน 87.50 87.50 0.09 0.08 2.20 1.97 

(ข) ธนาคารฯและบริษัทย่อยไม่ถือว่าการลงทุนในกองทุนรวมที่มสีัดส่วนการลงทุนเกินกว่าอัตราร้อยละ 50 ของหน่วยลงทุนที่ออกจ าหน่ายและช าระแล้ว
ของกองทุน เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย เนื่องจากธนาคารฯไม่มีอ านาจควบคุมในการก าหนดนโยบายการเงินและการด าเนินงานของกองทุนรวม
ดังกล่าว รวมถึงกรณีที่ธนาคารฯและบริษัทย่อยได้หุ้นมาจากการปรับโครงสร้างหนี้ถึงแม้ว่าการได้มาดังกล่าวจะท าให้ธนาคารฯและบริษัทย่อยถือหุ้น
เกินกว่าอัตราร้อยละ 50 ของทุนออกจ าหน่ายและช าระแล้วของบริษทัดังกล่าว เนื่องจากธนาคารฯและบริษทัย่อยมีความตั้งใจที่จะถือเงินลงทุนดังกล่าว
เป็นการชั่วคราว 

(ค) ธนาคารฯน างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ธนาคารฯมีอ านาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่ธนาคารฯสิ้นสุด
การควบคุมบริษัทย่อยนั้น  

(ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส าคัญเช่นเดียวกันกับของธนาคารฯ 

(จ) ยอดคงคา้งและรายการระหว่างกันที่มีสาระส าคัญของธนาคารฯและบริษัทย่อยได้ถูกตัดออกจาก งบการเงินรวมนี้แล้ว เงินลงทุนในบริษัทย่อยในบัญชีของ
ธนาคารฯได้ตัดกับส่วนของเจ้าของของ บริษัทย่อยแล้ว 

(ฉ) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิรวมของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของธนาคารฯ และ
แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและส่วนของเจ้าของในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
ส าหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 

 

ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

129 งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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2.3 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ธนาคารฯจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการบญัชใีหม ่

มาตรฐานการบัญชีที่เริม่มีผลบังคับใชใ้นปปีัจจุบันและที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 มาตรฐานการบญัชทีีเ่ริม่มผีลบงัคบัใชใ้นงวดบัญชปีปีจัจบุนั 

มาตรฐานการบัญช:ี 
ฉบับที่ 12  

 
ภาษีเงินได้ 

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล 

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน: 

ฉบับที่ 8 ส่วนงานด าเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญช:ี  

ฉบับที่ 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด าเนินงาน 
ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรพัย์ที่ไมไ่ด้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่ 
ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น 

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารของธนาคารฯและบริษัทย่อยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนว
ปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจธนาคารฯและบริษัทย่อยหรือไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ซ่ึงในระหว่างปี ธนาคารฯและบริษัทย่อยได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีดังกล่าว และได้ปรบัย้อนหลังงบการเงินของ         
ปีก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งได้ใช้นโยบายการบัญชีดังกล่าวมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีตามที่กล่าวข้างต้น
แสดงเป็นรายการแยกต่างหากภายใต้หัวข้อ “ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ  

ทั้งนี้ ผลกระทบต่อรายการในงบการเงินปีปจัจุบันและปีก่อนจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว รายละเอียดแสดงได้ดังนี้ 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วันที่                    
31 ธันวาคม 

2556 

ณ วันที่                    
31 ธันวาคม 

2555 

ณ วันที่                             
1 มกราคม 

2555 

ณ วันที่                    
31 ธันวาคม 

2556 

ณ วันที่                    
31 ธันวาคม 

2555 

ณ วันที่                             
1 มกราคม 

2555 
งบแสดงฐานะการเงิน        
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
เพิ่มขึ้น 3,472 4,778 5,320 3,402 4,691 5,178 

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึน้ 1,023 1,059 1,022 1,018 1,054 1,021 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ลดลง 1,005 1,032 937 1,001 1,028 937 

ก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึน้ 3,453 4,750 5,235 3,385 4,665 5,094 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของ
บริษัทย่อยเพิม่ขึ้น 1 1 - - - - 
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   (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 
 2556 2555 2556 2555 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ     
ก าไรหรอืขาดทนุ:     
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 1,277 340 1,258 285 
ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯลดลง (1,277) (340) (1,258) (285) 
ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อืน่:     
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

(เพิ่มขึ้น)ลดลง 6 (238) 6 (234) 
ก าไรตอ่หุน้ (บาทตอ่หุน้):     
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลง 0.0293 0.0078 0.0289 0.0065 
ก าไรต่อหุ้นปรบัลดลดลง 0.0292 0.0078 0.0288 0.0065 

3.2 มาตรฐานการบญัชทีีจ่ะมผีลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

  วันที่มีผลบังคับใช ้
มาตรฐานการบัญช:ี   

ฉบับที่  1 (ปรับปรุง 2555) การน าเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557 

 ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้ 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้ 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรา

ต่างประเทศ 
1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน:  
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)  การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559 

 ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด าเนินงาน 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการบัญช:ี   
 ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าด าเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท าขึ้นตามรปูแบบกฎหมาย 1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบรกิาร 1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 32 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 1 มกราคม 2557 
  
  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน:  
 ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึน้จากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มี

ลักษณะคล้ายคลึงกัน 
1 มกราคม 2557 

 ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดล้อม 
 

1 มกราคม 2557 
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  วันที่มีผลบังคับใช ้
 ฉบับที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใตม้าตรฐานการบญัชี  ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงาน

ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
1 มกราคม 2557 

 ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 18 การโอนสินทรพัย์จากลูกค้า 1 มกราคม 2557 

ฝ่ายบริหารของธนาคารฯและบริษัทย่อยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 ฉบับที่ 7 ฉบับที่ 12 และฉบับที่ 18 ไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
ธนาคารฯและบริษัทย่อย ในขณะที่มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทาง
การเงินฉบับอ่ืน ๆ จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินส าหรับปีที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ยกเว้นการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า ซ่ึงฝ่ายบริหารของธนาคารฯและบริษัทย่อยได้พิจารณาน ามาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้โดยถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป และได้ปรับย้อนหลังงบการเงินของปกี่อนที่แสดงเป็นข้อมลูเปรียบเทยีบ เสมือนหนึ่งว่าได้ใช้นโยบายการบัญชีดังกล่าวมาโดยตลอด 
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากภายใต้หัวข้อ “ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี” ในงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ  

ทั้งนี้ ผลกระทบของรายการปรับปรงุแต่ละรายการในงบการเงนิของปีก่อนจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว มีรายละเอียดแสดงได้ดังนี้ 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 

งบแสดงฐานะการเงนิ    
ประมาณการหนี้สินอื่นลดลง 50 66 
หนี้สินอื่นเพิ่มขึน้ 56 70 
ก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรลดลง 6 4 

 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ  
ก าไรหรอืขาดทนุ:  
รายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิารเพิ่มขึน้ 13 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่นๆเพิ่มขึ้น 16 
ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯลดลง 3 
ก าไรตอ่หุน้ (บาทตอ่หุน้):  
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลง 0.0001 
ก าไรต่อหุ้นปรบัลดลดลง 0.0001 

4. การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ี

นอกเหนือไปจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจากการน ามาตรฐานบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3 ในระหว่างปี 
2556 ธนาคารฯและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงวิธีการค านวณต้นทุนของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จ าหน่ายไปและที่ยังถืออยู่จากวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักไปเป็นวิธี
เข้าก่อน-ออกก่อน (First-in, First-out) เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบริหารจัดการ ทั้งนี้ธนาคารฯและบริษทัย่อยไมไ่ด้ปรับย้อนหลงังบการเงินของปีก่อนทีน่ ามา
เปรียบเทียบเนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีนยัส าคัญ 
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5. สรปุนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 

5.1 การรบัรูร้ายได ้ 

(ก) รายได้ดอกเบีย้ 

ธนาคารฯและบริษัทย่อยรับรูร้ายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อโดยใช้เกณฑ์คงค้าง ยกเว้นเงินให้สินเชื่อที่ค้างช าระเกิน 3 เดือน หรือถูกจัดชั้นต่ ากว่า
มาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญตามข้อก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยรายได้ดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อกลุ่มนี้จะถือเป็นรายได้เมื่อได้รับช าระ
และธนาคารฯและบริษทัย่อยจะบันทึกบัญชยีกเลิกรายได้ดอกเบี้ยค้างรับที่เคยรบัรู้เป็นรายได้ไว้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ลูกหนี้ที่ได้มีการปรับโครงสร้างหนี้แล้วจะ
สามารถกลับมารับรูร้ายได้ตามเกณฑ์คงค้างได้ เมื่อลูกหนี้เข้าเงื่อนไขทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นลูกหนี้ที่ธนาคารฯและบริษทัย่อยสามารถจัดชั้นกลับมาเป็นลูกหนีป้กติแล้ว 

2. ลูกหนี้ไม่มยีอดดอกเบี้ยคงค้างและส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนี้เหลืออยู่ 

ธนาคารฯและบริษัทย่อยรับรูร้ายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุการลงทุนในตราสารหนี้ 

(ข) รายได้เงินปันผล 

เงินปันผลบันทึกเป็นรายได้ในวันที่ธนาคารฯและบริษัทย่อยมีสิทธิในการรับเงินปนัผล 

(ค) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

รายได้ค่าธรรมเนียมรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน ทั้งนี้ในกรณีที่
ธนาคารฯและบริษัทย่อยมีการใหโ้ปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า อาทิ การให้คะแนนสะสมเพื่อแลกเป็นสนิค้าหรือบริการต่างๆ เป็นตน้ ในการใช้บริการจาก
ธนาคารฯและบริษัทย่อยในแต่ละคราว เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการจากธนาคารฯและบริษัทย่อยอยู่อย่างสม่ าเสมอนัน้ ธนาคารฯและ
บริษัทย่อยจะต้องปันส่วนสิ่งตอบแทนที่ได้รบัจากการให้บริการดังกล่าวในแตล่ะคราวด้วยมูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสมเปน็รายได้รอตัดบัญชี ซ่ึง
บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของบัญชี “หนี้สินอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะบันทึกรับรู้เปน็รายได้ในส่วนของก าไรขาดทุนจากการด าเนินงานเมื่อลูกค้ามาใช้
สิทธิพิเศษดังกล่าว 

5.2 การรบัรูค้า่ใชจ้า่ย  

(ก) ค่าใชจ้า่ยดอกเบีย้ 

ธนาคารฯและบริษัทย่อยรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามเกณฑ์คงค้าง 

(ข) ค่าใชจ้า่ยคา่ธรรมเนยีมและบรกิาร 

ธนาคารฯและบริษัทย่อยรับรู้ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบรกิารตามเกณฑ์คงค้าง 

5.3 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ และรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บ 

5.4 หลกัทรพัยซ์ือ้โดยมสีญัญาขายคนื/หลกัทรพัยข์ายโดยมสีญัญาซือ้คนื 

ธนาคารฯมีการท าสัญญาซ้ือหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนหรือมีการท าสัญญาขายหลักทรัพยโ์ดยมีสัญญาซ้ือคืนโดยมีการก าหนดวันเวลา และราคาที่
แน่นอนในอนาคต จ านวนเงินที่จ่ายส าหรับหลกัทรัพย์ซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนในอนาคตแสดงเป็นสินทรัพย์ภายใต้บัญชี “รายการระหว่างธนาคารและ    
ตลาดเงิน - ด้านสินทรัพย์” หรือ “เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้” ขึ้นอยู่กับประเภทของคู่ค้าในงบแสดงฐานะการเงิน โดยหลักทรัพย์ภายใต้สัญญาขายคืนดังกล่าว
ถือเป็นหลักประกัน ในขณะที่หลักทรัพยข์ายโดยมีสัญญาซ้ือคืนในอนาคตแสดงเป็นหนี้สินภายใต้บัญชี “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - ด้านหนี้สิน” 
หรือ  “ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม” ขึ้นอยู่กับประเภทของคู่ค้าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจ านวนเงินที่ได้รับมาจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดย
หลักทรัพย์ภายใต้สัญญาซ้ือคืนถือเป็นหลักประกัน  

ผลต่างระหว่างราคาซ้ือและราคาขายจะถูกรับรู้ตามระยะเวลาของรายการซ่ึงแสดงรวมอยู่ในรายได้ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยแล้วแต่กรณ ี

5.5 เงนิลงทนุ  

ธนาคารฯและบริษัทย่อยจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้เป็นเงินลงทุนเพื่อค้า เงินลงทุนเผ่ือขายหรือตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดแล้วแต่กรณี และจัด
ประเภทเงินลงทุนในตราสารทนุเป็นเงินลงทนุเพื่อค้า เงินลงทุนเผ่ือขาย เงินลงทุนทั่วไป เงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษทัร่วมแล้วแต่กรณี โดยบันทึกรายการ    
ซ้ือขายเงินลงทุน ณ วันที่ที่เกิดรายการ (Trade date)
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ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน จะรับรู้ในส่วนของก าไรขาดทุนจากการด าเนินงาน ทั้งนี้การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเปน็อีกประเภท
หนึ่ง ธนาคารฯและบริษัทย่อยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภท ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีและ
มูลค่ายุติธรรม ณ วันโอนเปลี่ยนประเภทจะบันทึกในส่วนของก าไรขาดทุนจากการด าเนินงานหรือส่วนเกิน (ต่ ากว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในส่วนของ
เจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มกีารโอนเปลี่ยน 

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบรษิัทร่วมทีแ่สดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี) ขาดทุนจากการด้อยค่า
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรขาดทุนจากการด าเนินงาน 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสียซ่ึงเงนิลงทุนในบริษัทร่วมจะถูกบันทึกครั้งแรกในราคาทุนที่ซ้ือมาและจะปรับเพิ่ม
หรือลดด้วยส่วนได้เสียที่เกิดจากผลการด าเนินงานของบริษัทร่วมตามอัตราส่วนการลงทุนและปรบัลดด้วยเงินปันผลรับ 

ในกรณีที่ธนาคารฯและบริษทัย่อยได้หุ้นมาจากการปรับโครงสร้างหนี้ถึงแม้ว่าการได้มาดังกล่าวจะท าให้ธนาคารฯและบริษัทย่อยถือหุ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 50 
หรืออัตราร้อยละ 20 ของทุนช าระแล้วของบริษัทดังกล่าว ธนาคารฯและบริษัทย่อยจะไมถ่ือเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามล าดับ 
เนื่องจากธนาคารฯและบริษัทย่อยมีความตั้งใจที่จะถือเงินลงทุนดังกล่าวเป็นการชั่วคราว และจะจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็น เงินลงทุนทั่วไป ซ่ึงแสดง
มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี) 

ธนาคารฯและบริษัทย่อยไม่ถือว่าการลงทุนในกองทุนรวมที่มีสัดส่วนการลงทุนตั้งแต่อัตราร้อยละ 50 หรืออัตราร้อยละ 20 ขึ้นไป เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ       
บริษัทร่วม ตามล าดับ เนื่องจากธนาคารฯและบริษัทย่อยไม่มีอ านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการก าหนดนโยบายการเงินและการด าเนินงานของกองทุนรวม
ดังกล่าวซ่ึงอยู่ภายใต้การจัดการที่เป็นอิสระของผู้จัดการกองทุนตามรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ และจะจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซ่ึงแสดงมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจาก                      
ค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี) 

เงนิลงทนุในตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ 

ตราสารหนี้และตราสารทุนที่เปน็หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซ่ึงถือไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อค้าและแสดงมูลค่าในราคายุติธรรม การ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมบันทึกรับรู้เปน็รายได้หรือค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรขาดทุนจากการด าเนินงาน 

ตราสารหนี้ (รวมสิทธิที่จะได้รับช าระราคาโอนด้วยตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทโอนเปลี่ยนมือไม่ได้และอาวัลโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟแูละพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน (“กองทุนฟื้นฟูฯ”) ที่ได้รับจากการท าสัญญาโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้แกบ่รรษัทบริหารสินทรัพยไ์ทย (“บสท.”)) ซ่ึงธนาคารฯและบริษัทย่อยตั้งใจ
และสามารถถือจนครบก าหนด แสดงมูลค่าในราคาทุนตัดจ าหน่ายและหักด้วยค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี) ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซ้ือหรือได้มากับมูลค่าไถ่ถอน
ของตราสารหนี้จะถูกตัดจ าหน่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุที่เหลือของตราสารหนี้นับแต่วันได้มาหรือลงทุน 

ตราสารหนี้และตราสารทุนที่เปน็หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือถือไว้จนครบก าหนด จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผ่ือขาย
และแสดงมูลค่าในราคายุติธรรม การเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุติธรรมบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน และจะบันทึกในส่วนของ
ก าไรขาดทุนจากการด าเนินงานเมื่อได้จ าหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป 

เงินลงทุนใน (ก) ตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรพัย์ในความต้องการของตลาด (ข) เงินลงทนุในหน่วยลงทุนที่มีเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนในลักษณะเดียวกันกับ    
ตราสารหนี้ (ค) เงินลงทุนในตราสารทนุที่ได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้หรือ (ง) เงินลงทุนในกองทุนรวมที่ไมไ่ด้ถือเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม     
จัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไปและแสดงมูลค่าในราคาทุนสุทธิจากค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี) 

มลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรพัย ์

มูลค่ายุติธรรมส าหรับเงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผ่ือขายประเภทตราสารทุนในความต้องการของตลาดจะใช้ราคาเสนอซ้ือครั้งสุดท้าย ณ วันท าการสุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของปีบัญชีที่รายงาน  

มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ประกาศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนีป้ระเภทตราสารหนี้ภาครัฐ ค านวณจากอัตราผลตอบแทน (Yield Curve) หรือราคาที่ประกาศโดยสมาคมตลาด  
ตราสารหนี้ไทย มลูค่ายุติธรรมของเงินลงทนุในตราสารหนี้อื่นที่ออกจ าหน่ายในประเทศ  ค านวณโดยใช้ราคาตลาดที่ประเมินโดยสถาบันที่เชื่อถือได้หรืออัตรา
ผลตอบแทน (Yield) ของตราสารหนี้นั้นหรอืค านวณจากเส้นอัตราผลตอบแทน (Yield Curve) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ปรับด้วยปัจจัยความเสี่ยงตาม
ความเหมาะสม  

การจ าหนา่ยเงนิลงทนุ  

เมื่อมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุนจากการปรับมูลค่าหลักทรัพยท์ี่เกี่ยวข้อง     
ที่เคยบันทึกในส่วนของเจ้าของบันทึกรับรู้เปน็รายได้หรือค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรขาดทุนจากการด าเนินงาน 

ส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุน การค านวณต้นทุนของเงินลงทนุที่จ าหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 

ส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ การค านวณต้นทุนของเงินลงทนุที่จ าหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน (First-in, First-out)  
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5.6 เงนิใหส้นิเชือ่แกล่กูหนี ้ 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้สดงเงินต้นไมร่วมดอกเบี้ยค้างรับ (ยกเว้นเงินเบิกเกนิบัญชีแสดงด้วยยอดเงินต้นรวมดอกเบี้ย) ส่วนลดของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่หกัไว้
ล่วงหน้าที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้แสดงเป็นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี ้

5.7 ธรุกรรมการรบัซือ้ตั๋วเงนิ ธรุกรรมสนิเชือ่เพือ่การค้า และธรุกรรมแฟก็เตอริง่      

ธนาคารฯบันทึกธุรกรรมการรับซ้ือตั๋วเงิน ธุรกรรมสินเชื่อเพื่อการค้า (Trade finance) โดยการรับซ้ือ ซ้ือลด รับช่วงซ้ือลดเอกสารตามเงื่อนไขของเล็ตเตอร์
ออฟเครดิต และธุรกรรมแฟ็กเตอริ่ง ตามลกัษณะการวิเคราะห์สินเชื่อ และการบริหารความเสี่ยงของแต่ละธุรกรรม โดยพิจารณาจากคู่สัญญาที่ธนาคารฯ        
มีสิทธิไล่เบี้ยตามกฎหมาย โดยธนาคารฯบนัทึกธุรกรรมดังกล่าว กรณีที่มีสถาบันการเงินอื่นรับรอง อาวัล หรือค้ าประกันเป็นสินทรัพย์ภายใต้บัญชี “รายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - ด้านสินทรัพย์” และบันทึกธุรกรรมดังกล่าว กรณีที่ไม่มีสถาบันการเงินอ่ืนรับรอง อาวัล หรือค้ าประกันเป็นสินทรัพย์ภายใต้บัญชี     
“ เงินให้สินเชื่อแก่ลกูหนี้ ” 

 ธนาคารฯ รับรู้ผลต่างจากราคาซ้ือกับจ านวนเงินภาระตามหน้าตั๋วเป็นรายได้ดอกเบี้ยตามระยะเวลาการให้สินเชื่อ 

5.8 ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู 

การตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของธปท.ที่เกี่ยวข้อง ธนาคารฯและบริษัทย่อยพิจารณาตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณา
เฉพาะเจาะจงตามลักษณะของสินเชื่อ และปจัจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้ หลักประกนั ส่วนสูญเสียที่เกิดขึ้นในอดีต 
ประมาณการส่วนสูญเสีย ความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ และประสบการณ์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น นอกจากนั้นธนาคารฯมีนโยบายส ารองเพิ่มเติมเพื่อ        
ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและการจัดการบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ 

ส าหรับสินเชื่อที่จัดชั้นปกตแิละจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ธนาคารฯพิจารณาค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตามลักษณะของสินเชื่อและจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ส่วนสูญเสียในอดีต ความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ และประสบการณ์ของฝ่ายบริหาร โดยค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของสินเชื่อที่ก่อให้เกิดรายได้ ประกอบด้วย   
ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่ าที่ค านวณในอัตราร้อยละตามประกาศธปท. และค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญส่วนที่เกินกว่าอัตราขั้นต่ าดังกล่าวเพื่อครอบคลุมความ
เสียหายซ่ึงได้เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไมไ่ด้รับรายงาน  

ส าหรับสินเชื่อจัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญ ธนาคารฯและบริษัทย่อยพิจารณาตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเป็นรายลูกหนี้ โดย
พิจารณาเฉพาะเจาะจงตามลักษณะของสินเชื่อ และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความสามารถในการช าระหนีข้องลูกหนี้ และหลักประกัน เป็นต้น โดยค านวณ  
ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 100 ส าหรับส่วนของยอดหนี้คงค้างตามบัญชีที่เกินกว่ามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือ
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ าหน่ายหลักประกันซ่ึงเป็นไปตามวิธีการของประกาศธปท.  

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่มถือเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละปีบัญชี ธนาคารฯและบริษัทย่อยตัดหนี้สูญกับค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเมื่อธนาคารฯและบริษัทย่อยไม่
สามารถเรียกหนี้คืนได้และหนี้สูญได้รับคืน (ส่วนของเงินต้น) จะบันทึกกลับบัญชีเพิ่มกบัค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

5.9 การปรบัโครงสรา้งหนีท้ีม่ปีญัหา 

ธนาคารฯและบริษัทย่อยจะบันทึกสินทรัพยท์ี่รับโอนมาจากการปรับโครงสร้างหนีท้ี่มีปญัหา ด้วยมูลค่ายุติธรรมหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย แตไ่ม่
สูงกว่ามูลหนี้ตามบัญชีบวกดอกเบี้ยที่ธนาคารฯและบริษัทย่อยมสีิทธิได้รับตามกฎหมายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี ในกรณีที่การปรับโครงสร้างหนี้ที่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระหนี้ จะมีการค านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดทีค่าดว่าจะได้รับในอนาคตจากลูกหนี้คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ 
วันที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ ผลต่างของมลูค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตและมลูค่าตามบัญชีของเงินใหส้ินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ย 
ค้างรับจะถูกบันทึกเป็นค่าเผ่ือการปรับมูลคา่จากการปรับโครงสร้างหนีแ้สดงในงบแสดงฐานะการเงิน หลังจากนั้นธนาคารฯและบรษิัทย่อยจะทบทวนค่าเผ่ือการ
ปรับมูลค่าดังกล่าวโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ 

5.10 ทรพัยส์นิรอการขาย  

ทรัพย์สินรอการขายแสดงตามราคาทุน หรอืมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เปน็ค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไร
ขาดทุนจากการด าเนินงาน ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายจะรับรู้ในส่วนของก าไรขาดทุนจากการด าเนินงานเมื่อมีการจ าหน่าย 

ราคาทุนของทรัพย์สินรอการขายกรณทีี่ได้มาจากการรับโอนช าระหนี้จากลูกหนี้ ส าหรับทรัพย์สินรอการขายที่ลูกหนีโ้อนให้เพื่อช าระหนี้ก่อนปี 2545 ราคาทุน
ถือตามราคาที่ประเมินขึ้น หรือราคาตามบญัชีของลูกหนี้แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ส าหรับทรัพย์สนิรอการขายที่ลกูหนี้โอนให้เพื่อช าระหนี้ตั้งแต่ปี 2545 ราคา
ทุนถือตามมูลค่ายุติธรรมและหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายทางตรงในการขาย แตไ่ม่เกินกว่ามูลหนี้ตามบัญชีบวกดอกเบี้ยที่ธนาคารฯและบริษัทย่อยมสีิทธิ
ได้รับตามกฎหมายที่ยังไม่ได้บันทกึบัญช ีราคาทุนของทรัพย์สินรอการขายกรณทีี่ธนาคารฯและบริษัทย่อยเข้าซ้ือจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี ได้แก่
ราคาที่ธนาคารฯและบริษัทย่อยเข้าซ้ือ บวกค่าใช้จ่ายในการรับโอนกรรมสิทธิ์ และหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายทางตรงในการขาย 

ธนาคารฯและบริษัทย่อยพิจารณามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของทรัพย์สินรอการขายเป็นรายหน่วย มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ได้แกมู่ลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการ
จ าหน่ายทรัพย์สินรอการขายหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการขายอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สิน            
แต่ละหน่วยและปรบัลดลงในอัตราทีแ่ตกต่างกันโดยพิจารณาจากคุณภาพทรัพย์สิน (ท าเลที่ตั้ง สาธารณูปโภค และศักยภาพในการใช้ประโยชนข์องทรัพย์สนิ) 
ระยะเวลาถือครอง ข้อมูลการขายทรัพย์สินรอการขายในอดีต และ ความต้องการของตลาด  

 

135 งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน



 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 

   

5.11 ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่หักค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี) อาคารแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่หักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี) อุปกรณ์
แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี) 

ธนาคารฯและบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในราคาทุน ณ วันที่ได้ สินทรัพยม์า หลังจากนั้นธนาคารฯได้จัดให้มีการประเมิน
ราคาของที่ดินและอาคารอย่างสม่่าเสมอโดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่ตีใหม่ (ราคาที่ตีใหม่ หมายถึง มูลค่ายุติธรรมประเมิน
ขึ้นโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดส่าหรับสินทรัพย์ประเภทที่ดิน และเกณฑ์ราคาต้นทุนเปลี่ยนแทนหลังหกัค่าเสื่อมราคาส่าหรับสินทรัพย์
ประเภทอาคาร) เพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส่าคัญ 

ธนาคารฯบันทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้  

(ก) ธนาคารฯบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรพัย์ที่เพิ่มขึน้จากการตีราคาใหม่ในก่าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู้จ่านวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วนของเจ้าของ อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมกีารตรีาคาลดลงและธนาคารฯได้รับรู้ราคาที่ลดลงในส่วนของก่าไร
ขาดทุนจากการด่าเนินงานแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจ่านวนที่เคยลดลงซ่ึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายปีก่อนแล้ว 

(ข) ธนาคารฯรับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของก่าไรขาดทุนจากการด่าเนินงาน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคย
มีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย์” อยู่ในส่วนของเจ้าของ ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูก
รับรู้ในก่าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในจ่านวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” และจะรับรู้ส่วนทีล่ดลงจากการตีราคา
ใหม่ที่เกินกว่ายอดคงเหลือของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย์” ในส่วนของก่าไรขาดทุนจากการด่าเนินงาน 

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค่านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือราคาที่ตีใหม่กรณีสินทรัพย์นัน้มีการตรีาคาเพิ่มโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ (ยกเว้นค่าเสื่อมราคาส่าหรับสาขาต่างประเทศค่านวณในอัตราตามกฎหมายของประเทศนั้นซ่ึงก่าหนดในอัตราร้อยละ 20 
ต่อปี หรืออายุการใช้งานโดยประมาณ 5 ปี) ดังต่อไปนี้  

อาคาร       50             ป ี

อุปกรณ์            3 – 10            ป ี

ค่าเสื่อมราคาได้แสดงรวมอยู่ในก่าไรขาดทุนจากการด่าเนินงาน ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส่าหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง และงานระหว่างติดตั้ง 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในส่วนของเจ้าของจะทยอยตัดจ่าหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์
นั้น และบันทึกโอนไปยงัก่าไรสะสมโดยตรง และเมื่อใดที่ธนาคารฯและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์ที่มีการตีราคาเพิ่ม ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยท์ี่
คงเหลืออยู่ ณ วันตัดรายการจะถูกโอนไปยังก่าไรสะสมโดยตรง 

ธนาคารฯและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจ่าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้
หรือการจ่าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก่าไรหรือขาดทุนจากการจ่าหน่ายสินทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ่าหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่า     
ตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น) จะรับรู้ในส่วนของก่าไรขาดทุนจากการด่าเนินงานเมื่อธนาคารฯและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี 

5.12 สทิธกิารเชา่ 

สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ่าหน่ายสะสม โดยธนาคารฯและบริษทัย่อยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายการ “สินทรัพย์อื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน      
ค่าตัดจ่าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า 

5.13 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน  

ค่าความนยิม 

ค่าความนิยมจากการซ้ือส่วนได้เสียในบริษทัย่อย เกิดจากส่วนเกินของต้นทุนที่จ่ายซ้ือสูงกว่ามูลค่าของสินทรัพย์สุทธทิี่ได้รับ ณ วันที่ซ้ือ ค่าความนิยมแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี) 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอืน่ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ่าหน่ายสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี) ธนาคารฯและบริษัทย่อยตัดจ่าหน่ายสินทรัพย์ไม่มตีัวตนที่มี 
อายุการให้ประโยชน์จ่ากัดหรือมีอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณได้แนน่อนอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชนข์องสินทรัพย์นัน้ และจะประเมินการด้อยค่า 
ของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า ธนาคารฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ่าหน่ายและวิธีการตัดจ่าหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ่าหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่า(ถ้ามี)รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก่าไรขาดทุนจาก                 
การด่าเนินงาน 

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอื่นของธนาคารฯและบริษัทย่อย ได้แก่ คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ซ่ึงธนาคารฯและบริษัทย่อยตัดจ่าหน่ายตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 
5 ปี ไม่มีการตัดจ่าหน่ายส่าหรับคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 

136 ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)  รายงานประจำาปี 2556
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5.14 ค่าเผื่อการด้อยคา่  

การด้อยคา่ 

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชขีองธนาคารฯและบริษัทย่อยได้รบัการทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้
จะท่าการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย ์

ค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอื่นทีม่ีอายุการให้ประโยชน์ไม่จ่ากัดและสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนซ่ึงยังไมไ่ด้ใช้ประโยชน์จะมีการทดสอบการด้อยค่าทุกปีหรือหาก
มีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าเกิดขึ้นก่อน 

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพยท์ี่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจาก
การด้อยค่ารับรู้ในส่วนของก่าไรขาดทุนจากการด่าเนินงานเว้นแต่ในกรณีของที่ดินและอาคารซ่ึงใช้วิธีการตีราคาใหม่ และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการ               
ตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของเจ้าของ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของเจ้าของในจ่านวนไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว้และคงเหลือ
ส่าหรับสินทรพัย์รายการเดียวกัน 

เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขาย ซ่ึงได้บันทึกในส่วนของเจ้าของและมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซ่ึงเคย
บันทึกในส่วนของเจ้าของจะถูกรับรู้ในส่วนของก่าไรขาดทุนจากการด่าเนินงาน ยอดขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในส่วนของก่าไรขาดทุนจากการด่าเนินงาน  
เป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซ้ือกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์  หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น ๆ ซ่ึงเคยรับรู้ในส่วนของก่าไรขาดทุน 
จากการด่าเนินงานแล้ว 

การคา่นวณมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของกลุ่มเงินลงทุนของธนาคารฯและบริษทัย่อยที่ถือไว้จนกว่าจะครบก่าหนด ค่านวณโดยการหามูลค่าปัจจุบันของประมาณการ 
กระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง   

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนเผ่ือขาย ค่านวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับค่านวณขึ้นตามที่กล่าวไว้ใน หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 5.6 ถึง 5.9 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย์ หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ แล้วแตมู่ลค่าใด  
จะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนค่านึง  
ภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ ส่าหรับสินทรพัย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ
โดยอิสระจากสินทรัพย์อ่ืน พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพยท์ี่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นมีความเกี่ยวข้องด้วย 

การกลบัรายการดอ้ยค่า 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง  และการเพิม่ขึ้นนั้นสมัพันธโ์ดยตรงกับ
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ ส่าหรับสินทรัพย์ทางการเงนิที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจ่าหน่าย เงินลงทุนเผ่ือขาย เงินลงทุนทั่วไป และเงินลงทุนในบริษทัย่อย
และบริษัทร่วม การกลับรายการจะถูกรับรู้ในส่วนของก่าไรขาดทุนจากการด่าเนินงาน ทั้งนี้ จ่านวนที่กลับรายการจะไม่เกินไปกว่าจ่านวนที่เคยรับรู้เป็นขาดทุน
จากด้อยค่าในส่วนของก่าไรขาดทุนจากการด่าเนินงานในอดีต ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการกลับรายการ 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรพัย์ทางการเงินอื่น ๆ ที่เคยรับรู้ในปกี่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้ที่แสดง  
ให้เห็นว่าขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในปกี่อนได้หมดไปหรือลดลง ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลง       
ประมาณการที่ใชใ้นการค่านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และจะถูกกลับรายการด้วยจ่านวนที่ไม่เกินไปกว่ามูลค่าตามบัญชีหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือ             
ค่าตัดจ่าหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน 

5.15 ตราสารทางการเงนิแบบผสม 

ธนาคารฯบันทึกบัญชีหนี้สินทางการเงินที่มลีักษณะเป็นตราสารทางการเงนิแบบผสมโดยอ้างอิงประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงก่าหนดให้ธนาคารฯ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชรีะหว่างประเทศฉบับที่ 39 (IAS 39) ในส่วนที่เกี่ยวกับหนี้สินทางการเงิน โดยธนาคารฯสามารถเลือกจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็น
หนี้สินทางการเงินทีก่่าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
1. เพื่อลดความผันผวนในก่าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากวิธีการบัญชีที่ต่างกันระหว่างสินทรพัย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน หรือ 
2. เพื่อการบริหารและประเมินผลงานกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงนิตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงหรือการลงทุนซ่ึงได้ก่าหนดไว้

เป็นลายลักษณ์อักษรโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารฯ หรือ 
3. เป็นตราสารการเงินที่มีอนุพันธแ์ฝง 
เมื่อธนาคารฯจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่ก่าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมแลว้ จะไม่สามารถโอนเปลี่ยนประเภทเพื่อรับรู้รายการด้วยหลักการบัญชีอ่ืน
ตลอดอายุของหนี้สินทางการเงินนั้น 
มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงนิที่ก่าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม จะถูกค่านวณจากแบบจ่าลองโดยใช้ข้อมูลตลาดที่หาได้จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ         
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมบันทึกรบัรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในส่วนของก่าไรขาดทุนจากการด่าเนินงาน  

137 งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ทั้งนี้ หากธนาคารฯไม่เลือกหรือไม่สามารถจัดประเภทหนี้สินทางการเงินที่ก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากไม่เป็นตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น 
ธนาคารฯจะจัดประเภทและบันทึกบัญชีหนีส้ินที่เป็นตราสารทางการเงินแบบผสมตามแนวทางของมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 39 (IAS 39) 
เกี่ยวกับตราสารทางการเงินแบบผสม โดยพิจารณาตามเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้ 
1. ตราสารทางการเงินแบบผสมไม่ได้ถูกวัดค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้การเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุติธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทนุจากการด าเนินงาน 
2. อนุพันธ์แฝงที่แยกออกมายังคงมีเงื่อนไขครบตามค านิยามของตราสารอนุพันธ์ 
3. ลักษณะเชิงเศรษฐกิจและความเสี่ยงของตราสารทางการเงินหลักและอนุพันธ์แฝงไม่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด 

หากเข้าเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อ ธนาคารฯจะบันทึกตราสารทางการเงินหลักในราคาทุนหรือราคาทุนตัดจ าหน่าย และบันทึกแยกอนุพันธแ์ฝงออกจากตราสารทาง
การเงินหลักโดยวัดมูลค่าอนุพันธ์แฝงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมเปน็รายได้หรือค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนจากการ
ด าเนินงาน แต่หากไม่เข้าเงื่อนไขเพียงข้อใดขอ้หนึ่ง ธนาคารฯจะบันทึกบัญชีตราสารทางการเงินแบบผสมดังกล่าวในราคาทุนหรือราคาทุนตัดจ าหน่าย 

5.16 ประมาณการหนีส้นิ 

ประมาณการผลขาดทนุทีอ่าจเกิดขึน้จากภาระผกูพันทีม่คีวามเสีย่งด้านเครดติ 

ธนาคารฯตั้งประมาณการหนี้สินส าหรับลูกหนี้ที่มีภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบการเงินที่มีความเสี่ยงด้านเครดิต เช่น การค้ าประกันการกูย้ืม การอาวัล 
หรือภาระผูกพันที่สถาบันการเงินไม่สามารถยกเลิกได้ และส าหรับภาระตามหนังสือค้ าประกันที่ธนาคารฯถูกเรียกร้อง โดยอัตราการตั้งประมาณการหนี้สิน
ส าหรับภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบการเงินดังกล่าวใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกันกับการตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ           
งบการเงินข้อที่ 5.8 

ประมาณการหนีส้นิอืน่ ๆ 

ธนาคารฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน เมื่อมีภาระผูกพันตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือภาระผูกพันจากการ
อนุมานที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแนน่อนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระหนี้สิน
ดังกล่าว และสามารถประมาณจ านวนภาระหนี้สินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวมีจ านวนที่เป็นสาระส าคัญ ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลด
กระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจ านวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซ่ึงแปรไปตามเวลาและ
ความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน 

5.17 ตราสารอนพุนัธ ์ 

ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า (Trading book) จะถูกบันทึกบัญชีเมื่อวันเริ่มแรกและภายหลังวันเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม  ก าไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่า
ยุติธรรมตราสารอนุพันธ์รับรู้เป็นรายได้หรอืค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรขาดทุนจากการด าเนินงาน กรณีตราสารอนุพันธ์มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ ธนาคารฯ
และบริษัทย่อยใช้ราคาตลาดเป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ กรณีทีไ่ม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ มูลค่ายุติธรรมจะถูกค านวณจากแบบจ าลองโดยใช้
ข้อมูลตลาดที่หาได้จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ ราคาตลาดหรือข้อมูลตลาดที่หาได้จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ ได้มาจากราคาซ้ือขายในตลาดอนุพันธ์ ราคาเสนอซ้ือขายของ
นายหน้า/ตัวแทน หรือราคาเสนอซ้ือขายจากคู่สัญญา 

ตราสารอนุพันธ์เพื่อการบริหารความเสี่ยง (Banking book) ที่มีลักษณะของดอกเบี้ย บันทึกตามวิธีเกณฑ์คงค้างเช่นเดียวกับสินทรัพย์หรือหนี้สนิที่ถูกป้องกัน
ความเสี่ยง คือรับรู้รายได้ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญา ส่วนรายการที่มีลักษณะของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศจะบันทึกบัญชี
โดยแปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ก าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของก าไรขาดทุนจากการด าเนินงาน และทยอยรับรู้ผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ากับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท าสัญญาเป็น
รายได้หรือค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา 

5.18 การแปลงคา่เงนิตราตา่งประเทศ  

รายการบัญชีที่เปน็เงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราซ้ือขายที่ธนาคารฯก าหนดขึ้น ณ วันที่เกิดรายการ 

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลีย่นอ้างอิงตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันนั้น ก าไรหรอืขาดทุนจากการแปลงค่ารับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรขาดทุนจากการด าเนินงาน 

งบการเงินของสาขาต่างประเทศของธนาคารฯ แปลงค่าเป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลีย่นอ้างอิงตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าบันทึกไว้ในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจนกว่าจะมีการเลิกกิจการของสาขา ยกเว้นสาขา
เคย์แมน รับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินของสาขาดังกล่าวในส่วนของก าไรขาดทุนจากการด าเนินงาน 

5.19 ผลประโยชนพ์นกังาน 

ผลประโยชนร์ะยะสัน้ 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รับรู้เปน็ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ 
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ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานเมือ่เกษยีณอายแุละผลประโยชนร์ะยะยาวอืน่ 

โครงการสมทบเงิน 

 ธนาคารฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกนัจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่ธนาคารฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบ
ให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของธนาคารฯและบริษัทย่อย เงินทีธ่นาคารฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทนุ
ส ารองเลี้ยงชีพบันทกึเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกดิรายการ 

โครงการผลประโยชน ์  

 ธนาคารฯและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และผลประโยชน์อื่น (ถ้ามี) เป็นโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานเมื่อเกษียณอายุและภาระผูกพัน จากการมอบของที่ระลึกให้แกพ่นักงานเมื่อท างานครบตามระยะเวลาที่ก าหนดเป็นโครงการผลประโยชน์    
ระยะยาวอ่ืน 

 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนได้ประเมินขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 
โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ทั้งนี้ ในการค านวณตามหลักคณิตศาสตร์ดังกลา่วเกี่ยวข้องกับข้อสมมติฐาน
ต่าง ๆ ได้แก่ ค่าตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ (เช่น อัตราการลาออกของพนักงาน อัตราการมรณะ เป็นต้น) และตัวแปรทางการเงิน (เช่น อัตราการขึ้นเงินเดือน และ
อัตราคิดลด เป็นต้น) 

 ผลก าไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการซ่ึงค านวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะ
รับรู้ในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของก าไรสะสม 

 ผลก าไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการซ่ึงค านวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนจะรับรู้ในส่วนของก าไร
ขาดทุนจากการด าเนินงาน 

5.20 การจา่ยโดยใชหุ้น้เปน็เกณฑ ์

รายจ่ายส าหรับโครงการจ่ายโบนัสด้วยหุ้นสามัญส าหรับพนักงานธนาคารฯ (โครงการฯ) รับรู้เมื่อได้รับบริการจากพนักงานแล้ว โดยธนาคารฯ วัดมูลค่าของ
รายจ่ายโครงการฯ โดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ณ วันที่ให้สทิธิ (วันที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุให้แก่พนักงาน) 

รายจ่ายโครงการฯรับรู้เปน็ค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรขาดทุนจากการด าเนินงานโดยในขณะเดียวกันบันทึกเป็นส่วนเพิม่ในรายการ “ทุนส ารองอ่ืน – การจ่าย 
โดยใช้หุ้นเปน็เกณฑ”์ ในส่วนของเจ้าของ ตลอดระยะเวลาที่เงื่อนไขของระยะเวลาการให้บริการโดยพนกังานและเงื่อนไขเกี่ยวกับผลงานที่ก าหนดไว้ในโครงการฯ
เป็นผลส าเร็จ ธนาคารฯ รับรู้รายจ่ายโครงการฯสะสม ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจนถึงวันที่ได้รับสิทธิ โดยรายจ่ายโครงการฯสะสมค านวณตามจ านวน
หุ้นสามัญที่คาดว่าจะได้รับสิทธิที่ประมาณการอย่างดีที่สุดโดยฝ่ายบริหารของธนาคารฯ การเปลี่ยนแปลงของรายจ่ายโครงการฯสะสม ณ วันต้นปีและวันสิ้นปี
บัญชีที่รายงาน รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหรือรายการโอนกลับค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรขาดทุนจากการด าเนินงาน 

5.21 สญัญาเชา่ระยะยาว 

 ยานพาหนะตามสัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนให้กับธนาคารฯและบริษัทย่อยในฐานะผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วน
ของก าไรขาดทุนจากการด าเนินงานตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรพัย์ที่
เช่าหรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ ากว่า 

 สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าทรัพย์สินโดยความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าถือเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงิน
ที่จ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรขาดทุนจากการด าเนินงานตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า 

5.22 ค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

ธนาคารฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

ธนาคารฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สนิ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับ
ฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สนิที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

139 งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ธนาคารฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แตร่ับรู้สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอตัดบัญชีส าหรับผล
แตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ธนาคารฯและบริษัทย่อยมีก าไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและรวมผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไ่ด้ใช้ประโยชนน์ั้น 

ธนาคารฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบัญชี
ดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าธนาคารฯและบริษัทย่อยจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีท้ังหมดหรือ
บางส่วนมาใช้ประโยชน์ 

ธนาคารฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยั งส่วน  
ของเจ้าของ  

5.23 รายการธรุกจิกบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับธนาคารฯและบริษัทย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุมธนาคารฯ หรือถูกธนาคารฯและบริษัทย่อย
ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับธนาคารฯและบริษัทย่อย 

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มสีิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญ 
ต่อธนาคารฯและบริษัทย่อย ผู้บริหารส าคัญ กรรมการหรือพนกังานของธนาคารฯและบริษัทย่อย ที่มีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของ 
ธนาคารฯและบริษัทย่อย ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวและกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอ านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระส าคัญไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

6. การใชด้ลุยพนิจิและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคัญ 

 ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้
ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างไปจากจ านวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส าคัญมีดังต่อไปนี้ 

6.1 มลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมือทางการเงนิ 

 ในการประเมนิมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มตีลาดซ้ือขายคล่องรองรับหรือไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารได้ใช้      
ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยค านวณตามหลักเกณฑ์การประเมนิมูลค่าที่เป็นทีย่อมรับกันทั่วไป ซ่ึงข้อมูลที่ใช้ 
ในการค านวณมูลค่ายุติธรรมมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงสภาพคล่อง และข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของ
เครื่องมือทางการเงินในระยะยาว 

6.2 ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของเงนิใหส้นิเชือ่แกล่กูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรบั 

 ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับเกิดจากการปรับมลูค่าของเงินให้สินเชื่อและลูกหนี้จากความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น 
ฝ่ายบริหารได้ใช้หลักเกณฑ์การตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตามประกาศของ ธปท.ซ่ึงรวมถึงการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากเงินให้สินเชื่อเมื่อลูกหนี้มปีัญหาในการจ่ายช าระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย โดยใช้การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้แตล่ะราย ประวัติการช าระหนี้ของ
ลูกหนี้ ประสบการณใ์นการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ อัตราความน่าจะเป็นในการผิดนัดช าระ อัตราส่วนสูญเสียหากลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ มูลค่าของ
หลักประกันและสภาวะเศรษฐกิจแวดล้อม  

6.3 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงนิลงทนุ/การกลบัรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทนุ 

 ธนาคารฯและบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส าคัญและเป็นระยะเวลานานหรือ
เมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส าคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือ  มีข้อบ่งชี้ของการ  
ด้อยค่าหรือไม่นั้นจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร นอกจากนั้นแล้ว ธนาคารฯและบริษัทย่อยอาจพิจารณากลับรายการค่าเผ่ือการด้อยค่าเมื่อฝ่ายบริหาร
เห็นว่าข้อบ่งชี้ที่เป็นเหตุให้การตั้งด้อยค่าในปีก่อน ๆ หมดไป หรือมีข้อบ่งชี้อ่ืน ๆ รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในปัจจุบันที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าเงินลงทุนที่เคยตั้ง
ค่าเผ่ือการด้อยค่าไม่ด้อยค่าอีกต่อไป  

6.4 ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรพัยส์นิรอการขาย 

 ธนาคารฯและบริษัทย่อยพิจารณาค่าเผ่ือการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเมื่อพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของทรัพย์สินมีมูลค่าลดลงกว่ามูลค่าตาม
บัญชี ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยพิจารณาจากราคาประเมินล่าสุดของทรัพย์สิน ระยะเวลาการถือครองทรัพย์สิน 
ประเภทและคุณลักษณะของทรัพย์สิน ผลขาดทุนจากประสบการณ์ในการขายในอดีต เป็นต้น   

6.5 ทีด่ิน อาคารและอปุกรณแ์ละคา่เสื่อมราคา 

 ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและ
อุปกรณ์และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 
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 ธนาคารฯแสดงมูลค่าของที่ดินและอาคารด้วยราคาที่ตีใหม่ ซ่ึงราคาที่ตีใหม่นี้ได้จากการประเมินโดย ผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดส าหรับ
สินทรัพยป์ระเภทที่ดินและเกณฑ์ราคาต้นทนุเปลี่ยนแทนหลังหักค่าเสื่อมราคาส าหรับสนิทรัพย์ประเภทอาคาร ซ่ึงการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัย             
ข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ 

 นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รับคืนต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นัน้ ในการนี้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึง
เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น  

6.6 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

การพิจารณาค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มตีัวตนนั้น ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ 
หน่วยของสินทรัพยท์ี่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการค านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ นอกจากนั้นแล้วในการ   
ตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ฝ่ายบริหารได้ประมาณอายุการให้ประโยชนข์องสินทรพัย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ ากัด และท าการทบทวนประมาณ
อายุการให้ประโยชน์ดังกล่าว หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น 

6.7 การรบัรูห้รอืตัดรายการสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิ 

 ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดบัญชีสินทรัพย์และหนี้สินออกจากบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าธนาคารฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือ    
รับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรพัย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่  

6.8 ประมาณการหนีส้นิผลประโยชนข์องพนกังาน 

 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานและผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน ประมาณขึน้ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภัย ซ่ึงต้องใช้ข้อสมมติฐานที่
หลากหลาย ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสมมติฐานต่างๆทีใ่ชใ้นการค านวณ ซ่ึงได้แก่ อัตราคิดลด อัตราการขึน้เงนิเดือน อัตรา
การลาออกของพนักงาน และอัตราการมรณะ เป็นต้น โดยใช้ดุลยพินิจและข้อมูลที่ดีที่สุดในสภาวะปัจจุบัน  

6.9 การถกูเรยีกรอ้ง คดฟี้องร้องและการโอนสนิทรพัยด์้อยคณุภาพ 

 ธนาคารฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจาก (ก) การถูกเรียกร้อง (ข) การถูกฟอ้งร้องเรียกค่าเสียหาย และ (ค) ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์ 
ด้อยคุณภาพ ซ่ึงฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจและข้อสมมติฐานหลายประการในการรับรู้ประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน  

6.10 สญัญาเชา่  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียด
ของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าธนาคารฯและบริษัทย่อยได้รบัโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรพัย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่ 

7. การบรหิารความเสีย่งของธนาคารฯ 

แนวทางการบรหิารความเสีย่ง 

ธนาคารฯได้จัดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงหลัก อันได้แก่ ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ด้านตลาด ด้านปฏิบัติการ ด้านสภาพคล่อง ด้าน
ชื่อเสียง และด้านกลยุทธ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารฯก าหนดนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางและเป็นมาตรฐานที่จะ
น าไปใช้อย่างต่อเนื่องทั้งธนาคารฯ และกิจการในเครืออย่างเหมาะสม 

ธนาคารฯบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ  ภายใต้หลักการคือ ต้องสามารถระบุ วัด ติดตาม รายงาน วิเคราะห์ และควบคุมความเสี่ยงหลักดังกล่าวได้ กิจการของธนาคารฯ
จะต้องบริหารภายใต้กรอบการด าเนินงานด้านความเสี่ยงและผลตอบแทน เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารฯได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่รับไว้  

โครงสร้างการก ากับดูแลด้านความเสี่ยงของธนาคารฯประกอบด้วย คณะกรรมการธนาคารฯ (Board of Directors) ซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
ของธนาคารฯโดยรวม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee - RMC) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับผู้บริหาร
ระดับสูง ซ่ึงดูแลความเสี่ยงเฉพาะด้าน อันได้แก่ คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน คณะนโยบายบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ และคณะกรรมการติดตามพอรต์สินเชื่อ ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการธนาคารฯให้ท าหน้าที่ทบทวนและ
ดูแลการบริหารความเสี่ยงทุกด้านของธนาคารฯ และได้รับมอบอ านาจให้อนุมัติกลยุทธ์ นโยบาย กรอบงานและมาตรฐานของการบริหารความเสี่ยง รวมถึง
ก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และการกระจุกตัว  

หน่วยธุรกิจต่าง ๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบในระดับต้นในการบริหารความเสี่ยงของตนเองภายใต้กรอบการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ ส่วนหน่วยงานบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงซ่ึงอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยหน่วยงาน ดังนี้ บริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ พัฒนา
สินทรัพย์ บริหารความเสี่ยงด้านตลาด  บริหารความเสี่ยงสินเชื่อเชิงกลยุทธ์ กฎหมาย บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร และก ากับการปฏิบัติงาน  ซ่ึง
หน่วยงานเหล่านี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย  และแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้ง พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง  
น าเสนอกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของธนาคารฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้ในการติดตาม ควบคุม และบริหารจัดการระดับ
ความเสี่ยงของธนาคารฯ 
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7.1  ความเสีย่งด้านสนิเชือ่ (Credit risk) 

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้กู้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระคืนเงินกู้แก่ธนาคารฯหรือไม่ปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันตามสัญญาที่ได้ตกลง
ไว้กับธนาคารฯ ความเสี่ยงด้านสินเชื่อส่วนใหญ่เกิดจากธุรกรรมการให้สินเชื่อและภาระผูกพันทางการเงิน เช่น การค้ าประกันการกู้ยืมเงิน และตราสารอนุพันธ์เปน็ต้น  

มูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงด้านสินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินหักด้วยส ารองเผ่ือผลขาดทุนที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน และประมาณ
การหนี้สินตามภาระผูกพันทางการเงิน ซ่ึงเกิดจากการค้ าประกันการกู้ยืมและค้ าประกนัอื่น ๆ 

นโยบายสนิเชือ่/ขอบเขตงาน 
คณะกรรมการธนาคารฯ ท าหน้าที่อนุมัติกลยุทธ์และระดับความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่ธนาคารฯจะยอมรับได้ และเพื่อให้ธนาคารฯบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อได้
อย่างเหมาะสม ธนาคารฯจัดท านโยบายหลักด้านการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Core Credit Risk Policies : CCRP) และก าหนดกรอบการด าเนินงาน
เพื่อให้แน่ใจว่าการตัดสินใจด้านสินเชื่อเป็นไปได้อย่างระมัดระวังและการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการท าธุรกรรมสินเชื่อทั้งหมด ทั้งนี้ 
หน่วยธุรกิจและหน่วยสนับสนุนที่เกี่ยวข้องจะต้องออกนโยบายส าหรับแต่ละหน่วยงานตามแนวทางที่ก าหนดโดยนโยบายหลกั ในขณะเดียวกันธนาคารฯได้
ก าหนดนโยบาย เพื่อการควบคุมความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของพอร์ตสินเชื่อ ซ่ึงได้แก่ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวอยู่ที่ลูกค้ารายใดรายหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งที่พึ่งพากันและกัน ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวตามภาคธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรมและความเสี่ยงจากการกระจุกตัวอยู่ที่ประเทศ คู่ค้าประเทศใดประเทศ
หนึ่ง นอกจากนี้ธนาคารฯ มีนโยบายการทดสอบภาวะวิกฤติเป็นกรอบในการประเมินระดับความสามารถของธนาคารฯในการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
สถานะการณ์วิกฤติเมื่อเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงในทางลบ 

ขัน้ตอนการอนมุตัสินิเชือ่ 
ในการจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อ  ธนาคารฯได้แยกบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานด้านการตลาดออกจากหน่วยงานที่ท าหน้าที่อนุมัติ
สินเชื่อ เพื่อการตรวจสอบและถ่วงดุลความเสี่ยงด้านสินเชื่อแต่ละรายจะถูกวิเคราะห์และประเมินผลโดยเจ้าหน้าที่สินเชื่อที่มีประสบการณ์และอนุมัติโดยผู้มีอ านาจ
ตามขนาดและระดับความเสี่ยงสินเชื่อของสินเชื่อที่ขอกู้  
ธนาคารฯ อาจขอให้ลูกค้าวางหลักทรัพย์เพื่อเป็นการค้ าประกันหนี้ตามความเหมาะสม เช่น ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เงินฝากธนาคาร หลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ 
และการค้ าประกันโดยบุคคลหรือนิติบุคคล เป็นต้น 

ธนาคารฯมีการก่อภาระผูกพันจากการค้ าประกันการกู้ยืม และการค้ าประกันอ่ืน รวมทั้งการออกเล็ตเตอร์ออฟเครดิตและการอาวัลตั๋วเงินให้กับลูกค้า ในการก่อ
ภาระผูกพันดังกล่าว ธนาคารฯได้มีการพิจารณาข้อมูลทางการเงินของลูกค้าและได้จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยการก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาเช่นเดียวกับการให้สินเชื่อ 
การสอบทานคุณภาพสนิเชือ่ 
การสอบทานคุณภาพสินเชื่อกระท าโดยหนว่ยงานที่เป็นอิสระ ทั้งนี้เพื่อส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพของสินเชื่อและให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้บริหาร
ระดับสูงเกี่ยวกับคุณภาพของสินเชื่อ พร้อมทั้งชี้จุดอ่อนของนโยบาย และกระบวนการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ รวมถึงให้ค าแนะน าในด้านการแก้ไขหรือการป้องกัน
ปัญหา ทั้งนี้ค าแนะน าดังกล่าวได้น ามาใช้ในการปรับปรุงนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
สายงานตรวจสอบ ซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระรับผิดชอบในการประเมินและแนะน าแนวทางในการปรับปรุงความเพียงพอและประสทิธิภาพของกระบวนต่างๆ  
ด้านสินเชื่อ ตลอดจนกระบวนการบริหารความเสี่ยง และยังมีหน่วยงานสอบทานสินเชือ่ภายใต้สายงานตรวจสอบท าหน้าที่สอบทานลูกหนี้แต่ละรายเพื่อให้
มั่นใจว่ากระบวนการสินเชื่อและการดูแลบญัชีได้ถูกด าเนินการตามนโยบาย คู่มือปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกฎระเบียบของทางการ 

7.2 ความเสีย่งด้านตลาด (Market risk)  
ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่น อัตราดอกเบี้ย ราคาตราสารทุนและสินค้าโภคภัณฑ์ ซ่ึง
อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์ และหนี้สินของธนาคารฯ รวมทั้งภาระผูกพันทางการเงิน 
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ท าหน้าที่ช่วยคณะกรรมการธนาคารฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดูแลให้การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
ของธนาคารฯเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในนโยบายบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของธนาคารฯที่ได้ก าหนดไว้ ธนาคารฯแบ่งการ
บริหารความเสี่ยงด้านตลาดออกเป็น 2 ส่วน คือ บัญชีเพื่อค้า (Trading Book) และ บัญชีเพื่อการธนาคาร (Banking Book) โดยธนาคารฯได้มีการจัดท า
นโยบายเพื่อก าหนดค านิยามของบัญชีดังกล่าว หลักเกณฑ์ในการแบ่งแยกธุรกรรม และวิธีปฎิบัติส าหรับแต่ละบัญชี 
ความเสี่ยงด้านตลาดของบัญชีเพื่อค้า ประกอบไปด้วยความเสี่ยงด้านตลาดที่เกิดจากฐานะของเครื่องมือทางการเงิน และตราสารอนุพันธ์ที่ถือครองไว้ โดยมีเจตนา
เพื่อการค้าหรือเพื่อป้องกันความเสี่ยงของฐานะอ่ืน ๆ  ในบัญชีเพื่อการค้า ธนาคารฯได้จัดท านโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดส าหรับบัญชีเพื่อการค้า เพื่อ
ควบคุมให้การบริหารความเสี่ยงด้านตลาดในบัญชีดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงการจัดให้มีเพดานความเสี่ยงเพื่อควบคุมความเสี่ยงในบัญชี
ดังกล่าวด้วย 
ความเสี่ยงด้านตลาดของบัญชีเพื่อการธนาคาร ประกอบไปด้วยความเสี่ยงด้านตลาดของรายการใน งบแสดงฐานะการเงิน และภาระผูกพันทางการเงิน รวมถึงฐานะ
อนุพันธ์ทางการเงินทีใ่ช้ในการป้องกันความเสี่ยงของบัญชีเพื่อการธนาคาร ซ่ึงธนาคารฯได้จัดท านโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดส าหรับบัญชีเพื่อ
การธนาคาร เพื่อก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดในบัญชีเพื่อการธนาคาร รวมทั้งได้จัดให้มีการก าหนดเพดานความเสี่ยงประเภทต่างๆให้
เหมาะสมกับความเสี่ยงของฐานะในบัญชีดังกล่าวและอยู่ภายในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของธนาคารฯ ทั้งนี้ ธนาคารฯมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงรวมทั้งมีการ
ประเมินผลกระทบอย่างสม่ าเสมอ เพื่อน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สนิให้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด 
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7.2.1 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest rate risk)  
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรพัย์ หรือหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ย 
สินทรัพยท์างการเงินหลักของธนาคารฯและบริษัทย่อย ได้แก่ เงินใหส้ินเชื่อแกลู่กหนี้ ซ่ึงส่วนใหญ่มีผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว อ้างอิงกับ  
MRR, MLR, MOR อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าหรืออัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอ่ืน ๆ (เช่น BIBOR, LIBOR เป็นต้น) 

สินทรัพยแ์ละหนี้สินทางการเงินจ าแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จ าแนกได้ดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2556 
 มีอัตราดอกเบี้ย    
 ปรับขึ้นลงอ้างอิง มีอัตรา   
 ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม 

สนิทรพัยท์างการเงนิ      
เงินสด - - 16,576 16,576 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 9,790 75,965 10,641 96,396 
เงินลงทุน - สุทธ ิ 5,056 95,228 2,993 103,277 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สทุธิจากรายได้รอตัดบัญชี 311,685 183,506 4,283 499,474 
สินทรัพยท์างการเงินอื่น 7,821 103 12,986 20,910 
หนีส้นิทางการเงนิ     
เงินรับฝาก 308,267 196,503 24,836 529,606 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  8,493 56,011 1,534 66,038 
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - 3,276 3,276 
หนี้สินทางการเงินทีก่ าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 340 - - 340 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยมื 6,098 32,048 27 38,173 
หนี้สินทางการเงินอื่น 1,184 - 14,937 16,121 

 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2555 
 มีอัตราดอกเบี้ย    
 ปรับขึ้นลงอ้างอิง มีอัตรา   
 ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม 

สนิทรพัยท์างการเงนิ      
เงินสด - - 14,599 14,599 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 743 88,793 6,627 96,163 
เงินลงทุน - สุทธ ิ 12,340 94,645 2,162 109,147 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สทุธิจากรายได้รอตัดบัญชี 295,831 153,140 3,749 452,720 
สินทรัพยท์างการเงินอื่น 4,933 1,692 25,767 32,392 
หนีส้นิทางการเงนิ     
เงินรับฝาก 305,716 168,565 21,877 496,158 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  5,150 59,349 1,554 66,053 
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - 3,880 3,880 
หนี้สินทางการเงินทีก่ าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 202 - - 202 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยมื 4,979 38,252 17 43,248 
หนี้สินทางการเงินอ่ืน 20 - 24,479 24,499 
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  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2556 
 มีอัตราดอกเบี้ย    
 ปรับขึ้นลงอ้างอิง มีอัตรา   
 ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม 

สนิทรพัยท์างการเงนิ      
เงินสด - - 16,556 16,556 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 9,789 75,421 10,641 95,851 
เงินลงทุน - สุทธ ิ 5,056 95,228 1,470 101,754 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบรษิัทร่วม - สุทธิ - - 2,872 2,872 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สทุธิจากรายได้รอตัดบัญชี 310,016 183,470 4,282 497,768 
สินทรัพยท์างการเงินอื่น 7,717 103 12,794 20,614 
หนีส้นิทางการเงนิ     
เงินรับฝาก 308,315 196,503 24,845 529,663 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  8,493 56,011 1,534 66,038 
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - 3,276 3,276 
หนี้สินทางการเงินทีก่ าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 340 - - 340 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยมื 6,098 32,048 27 38,173 
หนี้สินทางการเงินอ่ืน 1,184 - 14,844 16,028 

 
  (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2555 
 มีอัตราดอกเบี้ย    
 ปรับขึ้นลงอ้างอิง มีอัตรา   
 ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม 

สนิทรพัยท์างการเงนิ      
เงินสด - - 14,599 14,599 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 742 88,331 6,627 95,700 
เงินลงทุน - สุทธ ิ 12,322 94,645 1,023 107,990 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบรษิัทร่วม - สุทธิ - - 2,683 2,683 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สทุธิจากรายได้รอตัดบัญชี 294,065 152,958 3,746 450,769 
สินทรัพยท์างการเงินอื่น 4,828 1,692 25,595 32,115 
หนีส้นิทางการเงนิ     
เงินรับฝาก 305,960 168,565 21,889 496,414 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  5,150 59,349 1,554 66,053 
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - 3,880 3,880 
หนี้สินทางการเงินทีก่ าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 202 - - 202 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยมื 4,979 38,252 17 43,248 
หนี้สินทางการเงินอ่ืน 20 - 24,366 24,386 
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สินทรัพยแ์ละหนี้สินทางการเงินที่ส าคัญโดยวิเคราะห์แยกตามระยะเวลาในการปรบัอัตราดอกเบี้ยใหม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จ าแนกได้ดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  
 31 ธันวาคม 2556 
 ระยะเวลาในการปรับอัตราดอกเบี้ยใหม ่ สินทรัพยท์ี ่   

 ภายใน 3 เดือน 
มากกว่า 3 - 12 

เดือน มากกว่า 1 ปี 
ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ ไม่มีดอกเบี้ย รวม 

สนิทรพัยท์างการเงนิ       
เงินสด - - - - 16,576 16,576 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 85,313 442 - - 10,641 96,396 
เงินลงทุน - สุทธ ิ 19,068 21,778 59,438 - 2,993 103,277 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สทุธิจากรายได้
รอตัดบัญชี 393,113 50,628 29,029 22,421 4,283 499,474 

สินทรัพยท์างการเงินอื่น 7,549 359 16 - 12,986 20,910 
       
หนีส้นิทางการเงนิ       
เงินรับฝาก 376,991 114,914 12,865 - 24,836 529,606 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 58,959 972 4,573 - 1,534 66,038 
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - - - 3,276 3,276 
หนี้สินทางการเงินทีก่ าหนดให้แสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม 340 - - - - 340 

ตราสารที่ออกและเงินกู้ยืม 1,071 18,002 19,073 - 27 38,173 
หนี้สินทางการเงินอ่ืน 1,184 - - - 14,937 16,121 

 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  
 31 ธันวาคม 2555 
 ระยะเวลาในการปรับอัตราดอกเบี้ยใหม ่ สินทรัพยท์ี ่   

 ภายใน 3 เดือน 
มากกว่า 3 - 12 

เดือน มากกว่า 1 ปี 
ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ ไม่มีดอกเบี้ย รวม 

สนิทรพัยท์างการเงนิ       
เงินสด - - - - 14,599 14,599 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 82,810 6,726 - - 6,627 96,163 
เงินลงทุน - สุทธ ิ 31,140 33,547 42,298 - 2,162 109,147 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สทุธิจากรายได้     
รอตัดบัญชี 369,371 32,929 24,568 22,103 3,749 452,720 

สินทรัพยท์างการเงินอื่น 6,526 - 99 - 25,767 32,392 
       

หนีส้นิทางการเงนิ       
เงินรับฝาก 367,584 82,523 24,174 - 21,877 496,158 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 57,811 2,048 4,640 - 1,554 66,053 
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - - - 3,880 3,880 
หนี้สินทางการเงินทีก่ าหนดให้แสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม 202 - - - - 202 

ตราสารที่ออกและเงินกู้ยืม 3,050 8,149 32,032 - 17 43,248 
หนี้สินทางการเงินอ่ืน 20 - - - 24,479 24,499 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 31 ธันวาคม 2556 
 ระยะเวลาในการปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่ สินทรัพยท์ี ่   

 ภายใน 3 เดือน 
มากกว่า 3 - 12 

เดือน มากกว่า 1 ปี 
ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ ไม่มีดอกเบี้ย รวม 

สนิทรพัยท์างการเงนิ       
เงินสด - - - - 16,556 16,556 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 85,210 - - - 10,641 95,851 
เงินลงทุน - สุทธ ิ 19,068 21,778 59,438 - 1,470 101,754 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบรษิัทร่วม - สุทธิ - - - - 2,872 2,872 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สทุธิจากรายได้ 
รอตัดบัญชี 393,113 50,628 29,029 20,716 4,282 497,768 

สินทรัพยท์างการเงินอื่น 7,445 359 16 - 12,794 20,614 
       
หนีส้นิทางการเงนิ       
เงินรับฝาก 377,039 114,914 12,865 - 24,845 529,663 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 58,959 972 4,573 - 1,534 66,038 
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - - - 3,276 3,276 
หนี้สินทางการเงินทีก่ าหนดให้แสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม 340 - - - - 340 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยมื 1,071 18,002 19,073 - 27 38,173 
หนี้สินทางการเงินอ่ืน 1,184 - - - 14,844 16,028 

 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 31 ธันวาคม 2555 
 ระยะเวลาในการปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่ สินทรัพยท์ี ่   

 ภายใน 3 เดือน 
มากกว่า 3 - 12 

เดือน มากกว่า 1 ปี 
ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ ไม่มีดอกเบี้ย รวม 

สนิทรพัยท์างการเงนิ       
เงินสด - - - - 14,599 14,599 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 82,473 6,600 - - 6,627 95,700 
เงินลงทุน - สุทธ ิ 31,122 33,547 42,298 - 1,023 107,990 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบรษิัทร่วม - สุทธิ - - - - 2,683 2,683 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สทุธิจากรายได้      
รอตัดบัญชี 369,371 32,929 24,568 20,155 3,746 450,769 

สินทรัพยท์างการเงินอื่น 6,421 - 99 - 25,595 32,115 
       
หนีส้นิทางการเงนิ       
เงินรับฝาก 367,828 82,523 24,174 - 21,889 496,414 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 57,811 2,048 4,640 - 1,554 66,053 
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - - - 3,880 3,880 
หนี้สินทางการเงินทีก่ าหนดให้แสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม 202 - - - - 202 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยมื 3,050 8,149 32,032 - 17 43,248 
หนี้สินทางการเงินอ่ืน 20 - - - 24,366 24,386 
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ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ยของสินทรัพยแ์ละหนี้สนิทางการเงิน และอัตราเฉลี่ยของรายได้และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 
2555 แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 
ยอดคงเหลือ                      
ถัวเฉลี่ย 

รายได้/ 
ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย(1) 

อัตราเฉลี่ย                        
(ร้อยละต่อปี) 

ยอดคงเหลือ                      
ถัวเฉลี่ย 

รายได้/ 
ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย(1) 

อัตราเฉลี่ย                        
(ร้อยละต่อปี) 

สนิทรพัยท์างการเงนิ       
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 89,073 2,000 2.25 97,482 2,488 2.55 
เงินลงทุนในตราสารหนี ้ 106,465 3,334 3.13 103,896 3,317 3.19 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สทุธิจากรายได้
รอตัดบัญชี 462,365 29,173 6.31 416,649 24,495 5.88 

       
หนีส้นิทางการเงนิ       
เงินรับฝาก 475,037 10,907 2.30 443,106 10,043 2.27 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 55,010 1,510 2.75 41,991 1,210 2.88 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยมื 40,898 1,577 3.86 61,109 2,354 3.85 

(1) ไม่รวมดอกเบี้ยที่เกดิจากตราสารอนุพนัธ์เพือ่การบริหารความเสีย่งของธนาคารฯส าหรับกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงนิ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2555 

 
ยอดคงเหลือ                            
ถัวเฉลี่ย 

รายได้ / 
ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย(1) 

อัตราเฉลี่ย                           
(ร้อยละต่อปี) 

ยอดคงเหลือ                            
ถัวเฉลี่ย 

รายได้ / 
ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย(1) 

อัตราเฉลี่ย                           
(ร้อยละต่อปี) 

สนิทรพัยท์างการเงนิ       
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 88,528 1,983 2.24 97,071 2,475 2.55 
เงินลงทุนในตราสารหนี ้ 106,462 3,334 3.13 103,725 3,313 3.19 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สทุธิจากรายได้
รอตัดบัญชี 460,531 29,019 6.30 414,515 24,292 5.86 

       
หนีส้นิทางการเงนิ       
เงินรับฝาก 475,206 10,908 2.30 443,304 10,043 2.27 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 55,010 1,510 2.75 41,991 1,210 2.88 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยมื 40,898 1,577 3.86 61,130 2,354 3.85 
(1) ไม่รวมดอกเบี้ยที่เกดิจากตราสารอนุพนัธ์เพือ่การบริหารความเสีย่งของธนาคารฯส าหรับกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงนิ 
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7.2.2    ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency risk) 

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ                  
อัตราแลกเปลี่ยน 

นอกเหนือจากสินทรัพย์และหนี้สนิทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ได้เปิดเผยแลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2556 และ 2555 ธนาคารฯ มีฐานะสุทธิที่เปน็เงินตราต่างประเทศทีส่ าคัญโดยจ าแนกเป็นสกุลเงินได้ดังต่อไปนี้  

 (หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 
 เหรียญ

สหรัฐ ยูโร (1) สกุลอื่น ๆ (1) รวม 
เหรียญ
สหรัฐ ยูโร (1) สกุลอื่น ๆ(1) รวม 

         
ฐานะทันที 651 17 27 695 635 17 1 653 
ฐานะล่วงหน้า (674) (19) (28) (721) (636) (18) - (654) 
ฐานะสุทธิ (23) (2) (1) (26) (1) (1) 1 (1) 
(1)   ส าหรบัสกุลยูโรและสกลุอืน่ๆแสดงฐานะสทุธิเป็นเงินตราต่างประเทศเทียบเทา่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 

7.2.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตราสารทุน (Equity price risk) 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตราสารทุน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยป์ระเภทตราสารทนุหรือหุ้นทุน ท าให้เกิด
ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินของธนาคารฯ 

การลงทุนในตราสารทุนของธนาคารฯ อยู่ภายใต้การบริหารของหน่วยงานที่เกีย่วข้องที่ได้รับมอบหมายซ่ึงขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ ประเภทธุรกิจของผู้ออก
ตราสารทุน และวัตถุประสงค์ในการถือครองของธนาคารฯ โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset & 
Liability Management Committee - ALCO) และ/หรือคณะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Committee) ทั้งนี้ เงินลงทุนในตราสารทุน
ทั้งหมดต้องเป็นไปตามกรอบและนโยบายการลงทุนและนโยบายความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยการก าหนดเกณฑ์การพิจารณาการลงทุนในตราสารทุนของ
ธนาคารฯ จะค านึงถึงปัจจัยทางด้านความเสี่ยง ทั้งความเสี่ยงด้านเครดิต  ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยมีการก าหนด
วงเงินลงทุนส าหรับการลงทนุในตราสารทนุ (Gross Limit) และเพดานวงเงินขาดทุน (Loss Limit) เพื่อควบคุมดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและ
อยู่ภายในวงเงินที่ก าหนดไว้ โดยค านึงถึงความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคารฯ 

7.3 ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง (Liquidity risk)  

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารฯไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้เมื่อครบก าหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็น   
เงินสดได้ทันเวลาหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน จนกอ่ให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคารฯ 

คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset & Liability Management Committee - ALCO) ท าหน้าที่ช่วยคณะกรรมการธนาคารฯ และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ในการก ากับดูแลการบรหิารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคารฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และก ากับ
ดูแลให้ธนาคารฯมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอในการด าเนินธุรกิจทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ รวมทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะ
ตลาดที่เปลี่ยนแปลง  

บริหารเงิน (Balance Sheet Management) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการบริหารสภาพคล่องในระดับภาพรวม  และธุรกิจตลาดเงิน (Capital Markets) เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบในการบริหารสภาพคล่องรายวัน นอกจากนี้หน่วยงานบริหารเงินยังท าหน้าที่วัดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและรายงานการบริหารสภาพ
คล่องต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหนี้สิน ส่วนหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk Management) ท าหน้าที่ระบุ ติดตาม และควบคุม
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ธนาคารฯมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องซ่ึงมีการทบทวนอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อจ าเป็น
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ ์ทั้งนี้ธนาคารฯและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคารฯแต่ละบริษทัจะบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องแยกจากกัน 

ในการบริหารสภาพคล่อง ธนาคารฯมีการติดตามดูแลแหล่งเงินทุนและความสามารถในการเข้าถึงตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความส าคัญในการถือครอง
สินทรัพยท์ี่มีสภาพคล่องสูง ซ่ึงสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว หรือสามารถใช้เป็นหลักประกันในการระดมเงินทุนได้  

ธนาคารฯได้ก าหนดให้มีการวัด และติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยใช้ตัวบ่งชี้ระดับความเสี่ยง (Risk Indicators) ซ่ึงได้แก่ อัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ เช่น 
อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากและตั๋วแลกเงิน (Loans to Deposits and BEs Ratio) อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝากและตั๋วแลกเงิน (Liquid Assets 
to Deposits and BEs Ratio) การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับกระแสเงินสดที่อาจไหลออกในภาวะวิกฤต (Liquidity Coverage Ratio) และ
อัตราส่วนที่มาและใช้ไปของแหล่งเงินที่มีความมั่นคง (Net Stable Funding Ratio) รวมทั้งการจัดท าแบบจ าลองกระแสเงินสดซ่ึงครอบคลุมรายการตามอายุ
สัญญาคงเหลือและตามอายุสัญญาคงเหลือที่มีการปรับตามพฤติกรรมของลูกค้า โดยธนาคารฯ มีการก าหนดเพดานความเสี่ยงและตัวบ่งชี้ระดับความเสี่ยง 
(Risk Limits and Indicators) เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่ยอมรับได้ของธนาคารฯซ่ึงได้รับการอนุมัติแล้ว ทั้งนี้      
ในการบริหารสภาพคล่องแต่ละวันจะมีการติดตามสถานะสภาพคล่องรายวัน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารสินทรพัย์และหนี้สินเป็นรายเดือน 
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ธนาคารฯ จัดให้มีการทดสอบความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในภาวะวิกฤติ  (Stress Testing) โดยฐานะสภาพคล่องของธนาคารฯจะถูกทดสอบภายใต้
สถานการณ์จ าลองหลายรูปแบบตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด เพื่อประเมินความสามารถในการรองรับภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น ซ่ึงธนาคารฯได้น า
ผลการทดสอบมาใช้ในการวางแผนการบรหิารสภาพคล่องรวมถึงการเตรียมสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงไว้รองรับสถานการณ์ นอกจากนี้ธนาคารฯได้จัดท า
แผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์วิกฤติที่อาจเกิดขึ้น ซ่ึงมีการระบุถึงบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
แผนการจัดหาเงินทุน แผนการสื่อสารและติดต่อกับลูกค้า เป็นต้น 

อัตราส่วนหรือตัวบ่งชี้ระดับความเสี่ยง 

 31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555  
   
อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากและตั๋วแลกเงิน 94.2 % 91.7 % 
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝากและตั๋วแลกเงิน 27.4 % 26.9 % 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ระยะเวลาคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้  

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2556 
  ภายใน มากกว่า มากกว่า 5 ปี ไม่มีก าหนด  
 เมื่อทวงถาม(1) 3 เดือน 3-12 เดือน 1-5 ปี ขึ้นไป ระยะเวลา รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสด 16,576 - - - - - 16,576 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 13,127 82,827 442 - - - 96,396 
เงินลงทุน - สุทธ ิ        
เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนทั่วไป - 42 3,688 5,071 -        803(2) 9,604 
เงินลงทุนเผ่ือขาย  - 8,287 18,272 16,144 746       2,190(2) 45,639 
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด - 6 3,531 35,297 9,200 - 48,034 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สทุธิ            
จากรายได้รอตัดบัญชี 122,814 120,534 76,973 98,056 58,676 

      
22,421(3) 499,474 

สินทรัพยท์างการเงินอื่น 2,331 6,915 1,156 2,498 879 7,131 20,910 
รวมสินทรัพยท์างการเงิน 154,848 218,611 104,062 157,066 69,501 32,545 736,633 
หนี้สินทางการเงิน        
เงินรับฝาก 331,813 68,766 115,601 13,426 - - 529,606 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 7,894 52,599 972 4,573 - - 66,038 
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 3,276 - - - - - 3,276 
หนี้สินทางการเงินทีก่ าหนดให้ 
    แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม - - - - 340 - 340 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยมื 94 567 16,371 21,037 104 - 38,173 
หนี้สินทางการเงินอ่ืน 2,901 4,512 - - 1,061 7,647 16,121 
รวมหนี้สินทางการเงิน 345,978 126,444 132,944 39,036 1,505 7,647 653,554 
กระแสเงินสดสุทธิจากตราสารอนุพันธ์ - 371 673 22 24 - 1,090 

(1) รวมรายการที่มอีายุ 1 วัน 
(2) เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนทั้งจ านวน 

(3) เป็นเงินให้สินเชือ่ดอ้ยคณุภาพทั้งจ านวน 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2555 
  ภายใน มากกว่า  มากกว่า 5 ปี ไม่มีก าหนด  
 เมื่อทวงถาม(1) 3 เดือน 3-12 เดือน 1-5 ปี ขึ้นไป ระยะเวลา รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสด 14,599 - - - - - 14,599 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 7,372 82,065 6,726 - - - 96,163 
เงินลงทุน - สุทธ ิ        
เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนทั่วไป - 3,965 2,286 3,909 770 1,011(2) 11,941 
เงินลงทุนเผ่ือขาย  - 13,927 22,348 7,812 1,986 1,151(2) 47,224 
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด - 5,204 8,968 29,436 6,374 - 49,982 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สทุธิ            
จากรายได้รอตัดบัญชี 101,122 116,287 64,580 92,149 56,479 22,103(3) 452,720 

สินทรัพยท์างการเงินอื่น 2,198 15,420 1,145 3,726 812 9,091 32,392 
รวมสินทรัพยท์างการเงิน 125,291 236,868 106,053 137,032 66,421 33,356 705,021 
หนี้สินทางการเงิน        
เงินรับฝาก 324,880 61,892 84,340 25,046 - - 496,158 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 6,731 52,634 2,048 4,640 - - 66,053 
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 3,880 - - - - - 3,880 
หนี้สินทางการเงินทีก่ าหนดให้ 

    แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม - - - - 202 - 202 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยมื 760 1,749 4,538 36,106 95 - 43,248 
หนี้สินทางการเงินอ่ืน 1,991 15,934 - - 1,039 5,535 24,499 
รวมหนี้สินทางการเงิน 338,242 132,209 90,926 65,792 1,336 5,535 634,040 
กระแสเงินสดสุทธิจากตราสารอนุพันธ ์ - (523) 687 (69) - - 95 
(1) รวมรายการที่มอีายุ 1 วัน 
(2) เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนทั้งจ านวน 

(3) เป็นเงินให้สินเชือ่ดอ้ยคณุภาพทั้งจ านวน 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2556  
  ภายใน มากกว่า มากกว่า 5 ปี ไม่มีก าหนด  
 เมื่อทวงถาม(1) 3 เดือน 3-12 เดือน 1-5 ปี ขึ้นไป ระยะเวลา รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสด 16,556 - - - - - 16,556 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 13,126 82,725 - - - - 95,851 
เงินลงทุน - สุทธ ิ        
เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนทั่วไป - 42 3,688 5,071 - 803(2) 9,604 
เงินลงทุนเผ่ือขาย  - 8,287 18,272 16,144 746 667(2) 44,116 
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด - 6 3,531 35,297 9,200 - 48,034 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบรษิัทร่วม - สุทธิ - - - - - 2,872(2) 2,872 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สทุธิ            
จากรายได้รอตัดบัญชี 122,814 120,534 76,973 98,055 58,676 20,716(3) 497,768 

สินทรัพยท์างการเงินอื่น 2,331 6,915 1,156 2,394 878 6,940 20,614 
รวมสินทรัพยท์างการเงิน 154,827 218,509 103,620 156,961 69,500 31,998 735,415 
หนี้สินทางการเงิน        
เงินรับฝาก 331,870 68,766 115,601 13,426 - - 529,663 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 7,894 52,599 972 4,573 - - 66,038 
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 3,276 - - - - - 3,276 
หนี้สินทางการเงินทีก่ าหนดให้ 

    แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม - - - - 340 - 340 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยมื 94 567 16,371 21,037 104 - 38,173 
หนี้สินทางการเงินอ่ืน 2,901 4,496 - - 1,061 7,570 16,028 
รวมหนี้สินทางการเงิน 346,035 126,428 132,944 39,036 1,505 7,570 653,518 
กระแสเงินสดสุทธิจากตราสารอนุพันธ์ - 371 673 22 24 - 1,090 
(1) รวมรายการที่มอีายุ 1 วัน 
(2) เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนทั้งจ านวน 

(3) เป็นเงินให้สินเชือ่ดอ้ยคณุภาพทั้งจ านวน 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2555 
  ภายใน มากกว่า มากกว่า 5 ปี ไม่มีก าหนด  
 เมื่อทวงถาม(1) 3 เดือน 3-12 เดือน 1-5 ปี ขึ้นไป ระยะเวลา รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสด 14,599 - - - - - 14,599 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 7,366 81,734 6,600 - - - 95,700 
เงินลงทุน - สุทธ ิ        
เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนทั่วไป - 3,965 2,286 3,909 770 1,011(2) 11,941 
เงินลงทุนเผ่ือขาย  - 13,927 22,348 7,812 1,986 12(2) 46,085 
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด - 5,190 8,964 29,436 6,374 - 49,964 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบรษิัทร่วม - สุทธิ - - - - - 2,683(2) 2,683 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สทุธิ            
จากรายได้รอตัดบัญชี 101,122 116,287 64,580 92,146 56,479 20,155(3) 450,769 

สินทรัพยท์างการเงินอื่น 2,198 15,420 1,145 3,621 811 8,920 32,115 
รวมสินทรัพยท์างการเงิน 125,285 236,523 105,923 136,924 66,420 32,781 703,856 
หนี้สินทางการเงิน        
เงินรับฝาก 325,136 61,892 84,340 25,046 - - 496,414 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 6,731 52,634 2,048 4,640 - - 66,053 
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 3,880 - - - - - 3,880 
หนี้สินทางการเงินทีก่ าหนดให้ 
     แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม - - - - 202 - 202 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยมื 760 1,749 4,538 36,106 95 - 43,248 
หนี้สินทางการเงินอ่ืน 1,991 15,916 - - 1,039 5,440 24,386 
รวมหนี้สินทางการเงิน 338,498 132,191 90,926 65,792 1,336 5,440 634,183 
กระแสเงินสดสุทธิจากตราสารอนุพันธ์ - (523) 687 (69) - - 95 
(1) รวมรายการที่มอีายุ 1 วัน 
(2) เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนทั้งจ านวน 

(3) เป็นเงินให้สินเชือ่ดอ้ยคณุภาพทั้งจ านวน 

7.4 มลูคา่ยตุธิรรมส าหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ 

วิธีการ และข้อสมมติฐานในการประมาณมูลค่าตลาดหรือราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน สรุปได้ดังนี้ 

- เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้านสินทรัพย์) เงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และสนิทรัพย์ทางการเงินอ่ืน 

 มูลค่ายุติธรรมก าหนดโดยประมาณตามจ านวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

- เงินลงทุน - สุทธ ิ

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนค านวณตามวิธีการที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 5.5 

- เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 

 มูลค่ายุติธรรมก าหนดโดยประมาณจากยอดเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตดับัญชีบวกด้วยดอกเบี้ยค้างรับตามจ านวนเงินที่แสดงใน       
งบแสดงฐานะการเงินหักด้วยค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากเงินให้สินเชื่อส่วนใหญ่ใชอั้ตราดอกเบี้ยลอยตัว หรือมีอัตราคงที่แต่มรีะยะเวลาการปรับ
อัตราดอกเบี้ยใหม่ส่วนใหญ่น้อยกว่า 1 ปี 

- เงินรับฝาก และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ด้านหนี้สิน) 

 มูลค่ายุติธรรมก าหนดโดยประมาณตามจ านวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นมูลค่ายุติธรรมของเงินรับฝากหรือรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และมีระยะเวลาครบก าหนดคงเหลือเกินกว่า 1 ปี ค านวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินต้น
และดอกเบี้ย ซ่ึงคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันซ่ึงใช้กับเงินรับฝากหรือรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินในแต่ละประเภทหรือเงินรับฝากอื่นที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน 
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- หนี้สินทางการเงินทีก่ าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรมค านวณจากแบบจ าลองโดยใช้ข้อมูลตลาดที่หาได้จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ 

- ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยมื  

 มูลค่ายุติธรรมก าหนดโดยประมาณตามจ านวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมทีม่ีอัตราดอกเบี้ยคงที่และมี
ระยะเวลาครบก าหนดคงเหลือเกินกว่า 1 ปี ค านวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินต้นและดอกเบี้ย ซ่ึงคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ย
ในตลาด ณ วันที่ในรายงานส าหรับกรณีทีไ่ม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ และใช้ราคาตลาดกรณีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ 

- หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และหนี้สินทางการเงินอื่น 

 มูลค่ายุติธรรมก าหนดโดยประมาณตามจ านวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

- ตราสารอนุพันธ ์

 มูลค่ายุติธรรมโดยกรณีตราสารอนุพันธ์มตีลาดซ้ือขายคล่องรองรับ ธนาคารฯใช้ราคาตลาดเป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ กรณีทีไ่ม่มี
ตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ มูลค่ายุติธรรมค านวณจากแบบจ าลองโดยใช้ข้อมูลตลาดที่หาได้จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ ราคาตลาดหรือข้อมูลตลาดที่หาได้
จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ ได้มาจากราคาซ้ือขายในตลาดอนุพันธ์ ราคาเสนอซ้ือขายของนายหน้า/ตัวแทน หรือราคาเสนอซ้ือขายจากคู่สัญญา 

มูลค่ายุติธรรมแสดงเปรียบเทียบกบัมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินแต่ละรายการตามที่ปรากฎในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2556 และ 2555  มีดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 
 มูลค่าตามบัญช ี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญช ี มูลค่ายุติธรรม 
สนิทรพัยท์างการเงนิ     
เงินสด  16,576 16,576 14,599 14,599 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ 96,437 96,437 96,267 96,267 
สินทรัพยต์ราสารอนุพันธ ์ 16,757 16,859 6,217 6,275 
เงินลงทุน - สุทธ ิ 103,277 103,710 109,147 109,599 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธ ิ 469,010 469,010 428,751 428,751 
สินทรัพยท์างการเงินอื่น 20,910 20,910 32,392          32,392 
รวมสินทรัพยท์างการเงิน 722,967 723,502 687,373     687,883 
หนีส้นิทางการเงนิ     
เงินรับฝาก 529,606 529,709 496,158 496,405 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 66,038 66,038 66,053 66,053 
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 3,276 3,276 3,880 3,880 
หนี้สินทางการเงินทีก่ าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 363 363 213 213 
หนี้สินตราสารอนุพันธ ์ 16,499 16,443 6,041 5,894 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยมื 38,173 38,462 43,248 43,862 
หนี้สินทางการเงินอ่ืน 16,121 16,121 24,499 24,499 
รวมหนี้สินทางการเงิน 670,076 670,412 640,092 640,806 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 
 มูลค่าตามบัญช ี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญช ี มูลค่ายุติธรรม 
สนิทรพัยท์างการเงนิ     
เงินสด  16,556 16,556 14,599 14,599 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ 95,888 95,888 95,802 95,802 
สินทรัพยต์ราสารอนุพันธ ์ 16,757 16,859 6,217 6,275 
เงินลงทุน - สุทธ ิ 101,754 102,187 107,990 108,442 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบรษิัทร่วม - สุทธิ  2,872 2,872 2,683 2,683 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธ ิ 468,361 468,361 427,941 427,941 
สินทรัพยท์างการเงินอื่น 20,614 20,614 32,115 32,115 
รวมสินทรัพยท์างการเงิน 722,802 723,337 687,347 687,857 
หนีส้นิทางการเงนิ     
เงินรับฝาก 529,663 529,766 496,414 496,662 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 66,038 66,038 66,053 66,053 
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 3,276 3,276 3,880 3,880 
หนี้สินทางการเงินทีก่ าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 363 363 213 213 
หนี้สินตราสารอนุพันธ ์ 16,499 16,443 6,041 5,894 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยมื 38,173 38,462 43,248 43,862 
หนี้สินทางการเงินอ่ืน 16,028 16,028 24,386 24,386 
รวมหนี้สินทางการเงิน 670,040 670,376 640,235 640,950 
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8. เงินกองทุนตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ของธนาคารฯในการบริหารทุนคือการด ารงไว้ซ่ึงความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและการด ารงเงินกองทุนตามกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) 
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ธปท. ได้ออกประกาศ ธปท.ที่สนส. 13/2555 เรื่ององค์ประกอบของเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ 
เพื่อปรับปรุงองค์ประกอบเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ Basel III โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินกองทุนของธนาคารฯ ตามหลักเกณฑ์ Basel III ที่ประกาศโดยธปท.ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป 
ประกอบด้วย  

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2556 
เงนิกองทนุชัน้ที ่1 ทีเ่ปน็สว่นของเจา้ของ  
ทุนที่ออกและช าระแล้ว  41,426 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 81 
ส ารองตามกฎหมาย 480 
ก าไรสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรร   4,728 
มูลค่าเพิ่มจากการตีราคาที่ดิน 2,396 
มูลค่าเพิ่มจากการตีราคาอาคาร 1,452 
ส่วนต่ ากว่าทุนจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทหลกัทรัพย์เผ่ือขาย - 
เงนิกองทนุชัน้ที ่1 ทีเ่ปน็สว่นของเจา้ของ 50,563 
เงนิกองทนุชัน้ที ่1 ทีเ่ปน็ตราสารทางการเงนิ  
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทนุ (Hybrid Tier1) 3,600 
เงนิกองทนุชัน้ที ่1 54,163 
เงนิกองทนุชัน้ที ่2  
เงินส ารองส าหรับสินทรพัย์จัดชั้นปกต ิ 5,600 
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 21,285 
เงนิกองทนุชัน้ที ่2 26,885 
รวมเงนิกองทนุตามกฎหมายทัง้สิน้ 81,048 

 (หน่วย: ร้อยละ) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อัตราขั้นต่ าตามกฎหมาย 31 ธันวาคม 2556 
   
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 4.50 9.91 
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 6.00 10.62 
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น 8.50 15.89 

ธนาคารฯจะเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนและข้อมูลความเสี่ยงของธนาคารฯ และกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ไว้ใน 
เว็บไซด์ของธนาคารฯที่ www.tmbbank.com ภายในเดือนเมษายน 2557 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินกองทุนของธนาคารฯ ตามหลักเกณฑ์ Basel II ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเดิม ประกอบด้วย  

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2555 
เงนิกองทนุชัน้ที ่1  
ทุนที่ออกและช าระแล้ว  41,372 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 27 
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทนุ (Hybrid Tier1) 4,000 
ส ารองตามกฎหมาย 400 
ก าไรสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรร   3,955 
เงนิกองทนุชัน้ที ่1 49,754 
เงนิกองทนุชัน้ที ่2  
มูลค่าเพิ่มจากการตีราคาที่ดิน 1,553 
มูลค่าเพิ่มจากการตีราคาอาคาร 847 
เงินส ารองส าหรับสินทรพัย์จัดชั้นปกต ิ 5,500 
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 23,650 
เงนิกองทนุชัน้ที ่2 31,550 
รวมเงนิกองทนุทัง้สิน้กอ่นรายการหกั 81,304 
หัก ส่วนต่ ากว่าทุนจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทนุ 
       ประเภทเผ่ือขาย  (2) 
รวมเงนิกองทนุตามกฎหมายทัง้สิน้ 81,302 

(หน่วย: ร้อยละ) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อัตราขั้นต่ าตามกฎหมาย 31 ธันวาคม 2555 

   
อัตราเงินกองทุนชั้นที่ 1 4.25 11.11 
อัตราเงินกองทุนทั้งสิ้น 8.50 18.16 

 ธนาคารฯได้เปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนและข้อมูลความเสี่ยงของธนาคารฯ และกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ไว้ที่ 
www.tmbbank.com เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 และได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจ าปี 2555 ของธนาคารฯ และในเอกสารแนบของแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี 2555 (แบบ 56-1) ด้วยเช่นกัน 

9.           การโอนขายสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพใหแ้ก ่บรรษทับรหิารสินทรพัยไ์ทย (“บสท.”) 
9.1 สัญญาโอนสินทรัพย์และการแบ่งปันผลก าไรขาดทุน   

 ตามเงื่อนไขของพระราชก าหนดบรรษทับรหิารสินทรัพยไ์ทย พ.ศ. 2544 ธนาคารฯและบริษัทย่อยได้ท าสัญญาโอนสินทรัพย์ กบั บสท. ในปี 2544 โดยธนาคารฯ
และบริษัทย่อย (ในฐานะผู้โอน) ขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้แก่ บสท. (ในฐานะผู้รับโอน) และได้รับช าระราคาโอนเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินจาก บสท. จากการโอน
สินทรัพย์ดังกล่าว บสท. และผู้โอนจะต้องแบ่งปันผลก าไรหรือขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ บสท. ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบใุนสัญญา     
ณ สิ้นปีที่ 5 และสิ้นปีที่ 10 นับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2544 ดังต่อไปนี้ 

- กรณีที่มีผลขาดทุน ผลขาดทุนส่วนแรกจ านวนไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาโอน ผู้โอนจะเป็นผู้รับผลขาดทุน ส่วนที่สองจ านวนไม่เกินร้อยละ 20 ของ
ราคาโอน บสท. และผู้โอนจะแบ่งกันคนละครึ่ง ผลขาดทุนส่วนที่เหลือ บสท จะรับไปทั้งหมด 

- กรณทีี่มีผลก าไร ผลก าไรส่วนแรกจ านวนไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาโอน บสท. และผู้โอนจะแบ่งกันคนละครึ่ง ทั้งนี้หากยังคงมีก าไรเหลืออีก ผู้โอนจะ
ได้รับผลก าไรส่วนหลังนี้ในจ านวนที่ไม่เกินมลูหนี้ตามบัญชีหักด้วยราคาโอนและผลก าไรส่วนแรก 

ในเดือนกันยายน 2556 ธนาคารฯและบรษิทัย่อยได้รับหนังสือจากบสท.เรื่อง “ผลการค านวณผลก าไรหรือผลขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ฉบับทางการ และเรียกช าระผลขาดทุนให้กบั บสท.” โดยแจ้งผลขาดทุนจากการบริหารสินทรพัยท์ี่รับโอน (ไม่รวมส่วนที่มีข้อ
โต้แย้งเกีย่วกับการขอปรบัลดราคาโอน) จากธนาคารฯและบริษทัย่อยโดยธนาคารฯและบริษัทย่อยมีส่วนแบ่งขาดทุนจ านวนรวม 1,403 ล้านบาท (เฉพาะ
ธนาคารฯ: 1,317 ล้านบาท) ธนาคารฯและบริษัทย่อยได้พิจารณาปรับปรุงประมาณการหนี้สินเพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับจากบสท. ดังกล่าว โดยโอน
กลับประมาณการหนี้สนิจากการโอนสินทรพัย์ด้อยคุณภาพในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวม ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ านวน 296 ล้านบาท 
(เฉพาะธนาคารฯ : 382 ล้านบาท)  
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ในเดือนตุลาคม 2556 บริษัทย่อยได้ช าระสว่นแบ่งผลขาดทุนจ านวน 86 ล้านบาทให้กบับสท. ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารฯมี   
ประมาณการหนี้สินจ านวน 1,317 ล้านบาท และ 1,699 ล้านบาท ตามล าดับ โดยแสดงรวมอยู่ในบัญชี “ประมาณการหนีส้ินจากการโอนสินทรพัย์ด้อยคุณภาพ” 
ในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงฝ่ายบริหารได้ประเมินแล้วเห็นว่าเพียงพอที่จะรองรับผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปันส่วนผลขาดทุนจากการบริหาร
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพของบสท. 

9.2 ส่วนทีม่ขี้อโตแ้ยง้เกีย่วกบัการขอปรบัลดราคารบัโอน  
 ตลอดระยะเวลาการบริหารสินทรัพยโ์ดยบสท. บสท. ได้มีหนังสือแจ้งธนาคารฯเกี่ยวกบัการปรับลดราคารับโอนโดยสรุปดังต่อไปนี้ 

(ก) ในเดือนพฤศจิกายน 2549 ธนาคารฯได้รับแจ้งจาก บสท. โดย บสท.ขอปรับลดราคารับโอนสินทรพัย์ด้อยคุณภาพส่วนที่มีเครื่องจักรจ าน าเป็น
หลักประกันจ านวน 4,341 ล้านบาท ซ่ึงธนาคารฯได้ปฏิเสธรายการดังกล่าว เนื่องจากเป็นการปฏิบัตทิี่ไม่เปน็ไปตามสัญญาโอนสินทรัพยล์งวันที่      
12 ตุลาคม 2544 จึงไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย และธนาคารฯได้ด าเนินคดีตามกฎหมายกับ บสท. แล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ศาลชั้นต้น
ได้มีค าพิพากษาให้ธนาคารฯชนะคดี ขณะนี้คดีอยู่ในกระบวนการของศาลอุทธรณ์  

(ข) ในเดือนมิถุนายน 2554 ธนาคารฯได้ฟ้องบสท.เพิ่มเติมจากการที่บสท.ปฏิเสธที่จะช าระราคารับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ จ านวน 4 ราย จ านวนรวม 
56 ล้านบาท และไม่ช าระดอกเบี้ยตามตั๋วสญัญาใช้เงินของปี 2549 และ 2550 ให้แก่ธนาคารฯ โดยมีทุนทรัพย์ฟ้องรวม 242 ล้านบาท เมื่อวันที่           
27 กันยายน 2555 ศาลชั้นต้นได้มีค าพิพากษายกฟ้อง ขณะนี้คดีอยู่ในกระบวนการของศาลอุทธรณ์  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารฯบันทึกประมาณการหนีส้ินส่วนที่มขี้อโต้แย้งเกี่ยวกับการขอปรับลดราคารับโอนสนิทรัพย์ด้อยคุณภาพ ซ่ึงได้
รวมส่วนที่มีเครื่องจักรจ าน าเป็นหลักประกนัตามที่กล่าวไว้ในข้อ 9.2 (ก) (รวมดอกเบี้ยจ านวน 276 ล้านบาท) และการที่ บสท. ปฏิเสธที่จะช าระราคารับโอน
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพตามที่กล่าวไว้ในข้อ 9.2 (ข) รวมจ านวน 4,681 ล้านบาท และ 4,681 ล้านบาท ตามล าดับ โดยแสดงรวมอยู่ในบัญชี “ประมาณการหนี้สิน
จากการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

9.3 การช าระเงนิตามตัว๋สญัญาใชเ้งนิ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารฯมีตั๋วสัญญาใช้เงินที่บสท.ให้ไว้กับธนาคารฯคงเหลือทั้งสิ้นจ านวน 4,444 ล้านบาท (โดยแบ่งเป็นส่วนที่ยังไม่ครบก าหนดช าระ
จ านวน 46 ล้านบาท แสดงเป็นส่วนหนึ่งของบัญชี  “เงินลงทุน” ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 12.1 และส่วนที่ครบก าหนดช าระแล้วจ านวน 4,398 
ล้านบาท แสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายการ “ลูกหนี้อื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน) ยอดคงค้างของตั๋วเงินจ านวนรวม 4,444 ล้านบาทนี้ ส่วนหนึ่งจ านวน 4,398 ล้านบาท 
เป็นส่วนที่มีข้อโตแ้ย้งกับบสท. ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 9.2 ซ่ึงเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 ธนาคารฯและบสท. ได้ลงนามร่วมกันใน
บันทึกข้อตกลงการไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินโดยมีหลักการและแนวทางการบริหารจัดการตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบก าหนดดังนี้ 

1. ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ไม่มขี้อโต้แย้ง เมื่อครบก าหนด บสท. จะช าระหนี้ตั๋วเงินต้นและดอกเบี้ย 

2. ตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีข้อโตแ้ย้ง  

2.1 กรณีที่เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีข้อโตแ้ย้งแตย่ังไม่มีการฟ้องร้องด าเนินคดี เมื่อตั๋วสัญญาใช้เงินครบก าหนด 

(ก) มูลค่าตั๋วสัญญาใช้เงินส่วนที่ไม่มีข้อโต้แย้ง บสท.จะช าระมูลค่าที่ไม่มขี้อโต้แย้งและดอกเบี้ยจ่ายให้กับธนาคารฯ 

(ข) มูลค่าตั๋วสัญญาใช้เงินส่วนที่มีข้อโต้แย้ง บสท. จะฝากเงินในนาม บสท. ไว้กับธนาคารฯ โดยฝาก ณ วันที่ตั๋วครบก าหนด จ านวนเงินที่ฝากจะ
เท่ากับตั๋วเงินต้นรวมดอกเบี้ยจ่าย โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไปตามประกาศของธนาคารฯ ทั้งนี้ เมื่อได้มีข้อยุติหากบสท.ต้องช าระ
ราคารับโอนในส่วนที่มขี้อโต้แยง้ บสท. จะถอนเงินฝากดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยเงินฝาก และช าระให้กับธนาคารฯ 

2.2 กรณีที่เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีข้อโตแ้ย้งและมีการฟ้องร้องด าเนินคดีแล้ว เมื่อตั๋วสัญญาใช้เงินครบก าหนด บสท. จะน าเงินไปฝากในนาม บสท. กับ
ธนาคารฯ โดยฝาก ณ วันที่ครบก าหนด โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไปตามประกาศของธนาคารฯและแบ่งเป็น 2 บัญชี คือ  

(ก) บัญชีที่ 1 ส่วนที่ไม่มีข้อโต้แย้ง  เมื่อ บสท. และธนาคารฯแถลงร่วมกันต่อศาลแล้ว บสท. จะถอนเงินฝากและดอกเบี้ยเงินฝากทั้งหมดช าระหนี้ตั๋ว
ให้กับธนาคารฯ 

(ข) บัญชีที่ 2 ส่วนที่มีข้อโต้แย้ง บสท. จะคงเงินฝากและดอกเบี้ยในบัญชีที่ 2 จนกว่าจะมีข้อยุติหรือค าพิพากษาถึงที่สุด โดยหากมีข้อยุติหรือ     
ผลค าพิพากษาถึงที่สุดปรากฏว่า บสท. ต้องช าระราคารับโอนในส่วนที่มขี้อโต้แย้งให้กบัธนาคารฯ บสท. จะถอนเงินฝากดังกล่าว พร้อม
ดอกเบี้ยเงินฝาก และช าระให้กับธนาคารฯหากเงินจ านวนดังกล่าวไม่พอช าระหนี้ตามข้อยุติหรือตามค าพิพากษาของศาล บสท.จะต้องช าระหนี้
ให้แก่ธนาคารฯจนครบถ้วนเต็มจ านวนตามข้อยุติหรือตามค าพิพากษาของศาล 

ทั้งนี้ ธนาคารฯจะไม่เรียกเบี้ยปรับ หรือดอกเบี้ยผิดนัด หรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก บสท. และกองทุนเพื่อการฟืน้ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน        
ในกรณีที่ บสท. ไม่สามารถไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินได้ตรงตามก าหนดเวลาไถ่ถอน เนื่องจากข้อโต้แย้งเรื่องการปรับลดราคารับโอนยังไม่ได้ข้อยุติ หรือศาล      
ยังมิได้มีค าพิพากษาถึงที่สุด 
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10. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (สนิทรพัย)์ 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 

 
เมื่อ                 

ทวงถาม  
มีระยะ         
เวลา รวม 

เมื่อ                 
ทวงถาม  

มีระยะ         
เวลา รวม 

ในประเทศ        
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 8,567 34,400 42,967 4,537 36,800 41,337 
ธนาคารพาณิชย์ 9 32,044 32,053 11 29,377 29,388 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ - 2,812 2,812 - 10,601 10,601 
สถาบันการเงินอ่ืน 60 11,978 12,038 40 10,362 10,402 
รวมในประเทศ 8,636 81,234 89,870 4,588 87,140 91,728 
บวก:  ดอกเบี้ยค้างรับ - 69 69 - 122 122 
หัก:  รายได้รอตัดบัญชี - (1) (1) - - - 
  ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - (26) (26) - (15) (15) 

ในประเทศ - สุทธ ิ 8,636 81,276 89,912 4,588 87,247 91,835 
ตา่งประเทศ        
เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 3,118 2,019 5,137 1,351 1,656 3,007 
เงินเยน 281 - 281 459 - 459 
เงินยูโร 258 - 258 133 - 133 
เงินสกุลอ่ืน 834 16 850 836 - 836 
รวมต่างประเทศ 4,491 2,035 6,526 2,779 1,656 4,435 
หัก:  ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - (1) (1) - (3) (3) 

ต่างประเทศ - สุทธิ 4,491 2,034 6,525 2,779 1,653 4,432 
        ในประเทศและต่างประเทศ - สุทธิ 13,127 83,310 96,437 7,367 88,900 96,267 
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  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 

 
เมื่อ                 

ทวงถาม  
มีระยะ         
เวลา รวม 

เมื่อ                 
ทวงถาม  

มีระยะ         
เวลา รวม 

ในประเทศ        
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 8,567 34,400 42,967 4,537 36,800 41,337 
ธนาคารพาณิชย์ 8 31,500 31,508 10 28,915 28,925 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ - 2,812 2,812 - 10,601 10,601 
สถาบันการเงินอ่ืน 60 11,978 12,038 40 10,362 10,402 
รวมในประเทศ 8,635 80,690 89,325 4,587 86,678 91,265 
บวก:  ดอกเบี้ยค้างรับ - 65 65 - 119 119 
หัก:  รายได้รอตัดบัญชี - (1) (1) - - - 
  ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - (26) (26) - (15) (15) 

ในประเทศ - สุทธ ิ 8,635 80,728 89,363 4,587 86,782 91,369 
ตา่งประเทศ        
เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 3,118 2,019 5,137 1,351 1,657 3,008 
เงินเยน 281 - 281 459 - 459 
เงินยูโร 258 - 258 133 - 133 
เงินสกุลอ่ืน 834 16 850 836 - 836 
รวมต่างประเทศ 4,491 2,035 6,526 2,779 1,657 4,436 
หัก:  ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - (1) (1) - (3) (3) 

ต่างประเทศ - สุทธิ 4,491 2,034 6,525 2,779 1,654 4,433 
        ในประเทศและต่างประเทศ - สุทธิ 13,126 82,762 95,888 7,366 88,436 95,802 
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11. สนิทรพัย/์หนีส้นิตราสารอนพุนัธ ์

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า (Trading Book) การปรับบัญชีตามเกณฑค์งค้างของตราสารอนุพันธ์เพื่อการบริหารความเสี่ยงของธนาคารฯ 
(Banking Book) และจ านวนเงินตามสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แบ่งตามประเภทความเสี่ยงได้ดังนี้ 
  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555  

 
มูลค่ายุติธรรม/ การปรับบัญชี
ตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นปี จ านวนเงิน 

มูลค่ายุติธรรม/การปรับบัญชี
ตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นปี จ านวนเงิน 

ประเภทความเสี่ยง สินทรัพย ์ หนี้สิน ตามสัญญา สินทรัพย ์ หนี้สิน ตามสัญญา 
อัตราแลกเปลี่ยน       

ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า 13,964 13,110 626,452 4,580 4,473 610,947 
ตราสารอนุพันธ์เพื่อการบริหารความ
เสี่ยงของธนาคารฯ  61 623 24,870 199 130 21,366 

อัตราดอกเบี้ย       
ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า 2,729 2,761 503,934 1,437 1,438 293,598 
ตราสารอนุพันธ์เพื่อการบริหารความ
เสี่ยงของธนาคารฯ 82(1) 176(1) 23,650 76(1) 177(1) 23,650 

ราคาสินค้าโภคภัณฑ ์       
ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า 4 4 148 - - - 

รวม 16,840 16,674 1,179,054 6,292 6,218 949,561 
(1) การปรับบัญชตีามเกณฑ์คงคา้ง ณ วันสิน้ปีของสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้เพือ่การบรหิารความเสี่ยงของธนาคารฯ คอืการปรับรายการดอกเบี้ยค้างรับหรอื     

ค้างจ่ายและรายการดอกเบี้ยรบัล่วงหน้า หรอืจา่ยล่วงหน้าตามสญัญา ณ วันสิน้ปี โดยธนาคารฯแสดงยอดดอกเบี้ยค้างรับและดอกเบี้ยจา่ยลว่งหน้าจ านวนดังกล่าว    
เป็นสว่นหนึง่ของสินทรัพยอ์ื่นและแสดงยอดดอกเบี้ยคา้งจ่ายและดอกเบีย้รับลว่งหนา้จ านวนดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินอื่นในงบแสดงฐานะการเงนิ ตามล าดับ 

สัดส่วนการท าธุรกรรมตราสารอนุพันธ์แบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากจ านวนเงินตามสัญญา  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เป็นดังนี้ 
(หน่วย: ร้อยละ) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
คู่สัญญา 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 
   
สถาบันการเงิน 82.91 75.09 
อ่ืน ๆ  17.09 24.91 
รวม 100.00 100.00 
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12. เงนิลงทนุ  

12.1 จ าแนกตามประเภทของเงินลงทุน 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 
เงนิลงทนุเพือ่คา้ - มลูค่ายตุธิรรม     
หลักทรัพยร์ัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 8,801 10,930 8,801 10,930 
รวมเงินลงทุนเพื่อค้า 8,801 10,930 8,801 10,930 
เงนิลงทนุเผื่อขาย - มลูคา่ยตุธิรรม     
หลักทรัพยร์ัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 43,449 46,073 43,449 46,073 
ตราสารทุนในความต้องการของ            
ตลาดในประเทศ 2,190 1,151 667 12 

รวมเงินลงทุนเผ่ือขาย 45,639 47,224 44,116 46,085 
ตราสารหนีท้ีจ่ะถอืจนครบก าหนด - ราคาทนุ/ราคาทนุตดัจ าหนา่ย 
หลักทรัพยร์ัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 48,034 49,982 48,034 49,964 
รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด 48,034 49,982 48,034 49,964 
เงนิลงทนุทัว่ไป - ราคาทนุ      
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ 
  ของตลาดในประเทศ 1,587 1,902 1,587 1,902 
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ 
  ของตลาดต่างประเทศ 35 34 35 34 
รวมเงินลงทุนทั่วไป 1,622 1,936 1,622 1,936 
หัก: ค่าเผ่ือการด้อยค่า (819) (925) (819) (925) 
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธ ิ 803 1,011 803 1,011 
เงินลงทุน - สุทธ ิ 103,277 109,147 101,754 107,990 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารฯและบริษัทย่อยมีตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทเปลี่ยนมือไมไ่ด้อาวัลโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินซ่ึงธนาคารฯและบริษัทย่อยได้รับจากบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (“บสท.”) เพื่อการช าระราคาโอนลูกหนี้ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อที่ 9 และ
ได้จัดประเภทเปน็ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด จ านวน 46 ล้านบาท และ 614 ล้านบาท ตามล าดับ (เฉพาะธนาคารฯ: จ านวน 46 ล้านบาท และ 597 ล้านบาท ตามล าดับ) 
โดยมีวันครบก าหนดช าระคืนในปี  2557 - 2558 และมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากบัอัตราเฉลี่ยของดอกเบีย้เงนิฝากเฉลี่ยของธนาคารพาณชิย์ไทยขนาดใหญ่ 5 แห่ง ก าหนดช าระ
ดอกเบี้ย ณ วันท าการสุดท้ายของปี 
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12.2  เงนิลงทนุของกจิการทีธ่นาคารฯและบรษิทัยอ่ยถือหุน้ตัง้แตร่อ้ยละ 10 ขึน้ไป 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารฯมีเงินลงทุนในกิจการที่ธนาคารฯถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของทุนช าระแล้วของกิจการดังกล่าวที่ไม่เข้าข่าย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบรษิัทร่วม สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 
   
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 34 34 
การสาธารณูปโภคและบริการ 14 14 
กองทุนรวมและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 568 729 
อ่ืน ๆ 11 11 
รวม 627 788 
หัก: ค่าเผ่ือการด้อยค่า (41) (41) 
เงินลงทุน - สุทธ ิ 586 747 

12.3  เงนิลงทนุในบรษิทัทีม่ปีญัหาเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารฯมีเงินลงทุนในบริษทัจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตราสารหนี้ที่ผิดนัดช าระหนี้ บริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการและบริษัทอ่ืนทีม่ีผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน
เช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 

 
ราคาทุน/              

ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 
ค่าเผ่ือ           

การด้อยค่า 
ราคาทุน/            

ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 
ค่าเผ่ือ           

การด้อยค่า 
1.  บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนจาก

การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและ       
ตราสารหนี้ที่ผิดนัดช าระหนี้ 62 - (62) 62 - (62) 

2.  บริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ต่อเนื่องของกิจการและบริษัทอ่ืนที่มีผล
การด าเนินงานและฐานะการเงิน
เช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่าย  
ถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรพัย์      
จดทะเบียน 986 180 (806) 1,158 245 (913) 

รวม 1,048 180 (868) 1,220 245 (975) 
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12.4 สว่นเกนิทนุจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่เงนิลงทนุ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนมีดังต่อไปนี ้

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธันวาคม

2556 
31 ธันวาคม

2555 
1 มกราคม 

2555 
31 ธันวาคม

2556 
31 ธันวาคม

2555 
1 มกราคม

2555 
  (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน       
ตราสารหนี ้ 66 64 79 66 64 78 
ตราสารทุน 19 20 32 - - 29 
รวม 85 84              111 66 64         107 
ส่วนต่ ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน       
ตราสารหนี ้ (13) (7) - (13) (7) - 
ตราสารทุน - (2) (2) - (2) (2) 
รวม (13) (9) (2) (13) (9) (2) 
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน  72 75              109 53 55 105 
หัก: ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง (14) (15) (23) (11) (11)      (23) 
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน - 
สุทธิจากภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง 58 60 86 42 44           82 

13. เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม 

13.1 การเพิม่สดัส่วนเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยในระหวา่งป ี2555 

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 ธนาคารฯได้ซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จ ากัด (บลจ.ทหารไทย) เพิม่เติมจ านวน 1,250,000 หุ้น 
ในราคาหุ้นละ 93 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 116 ล้านบาท ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นใน บลจ. ทหารไทย เพิ่มขึ้นจากเดิมอัตราร้อยละ 75.00 เป็นร้อยละ 87.50 ของ
ทุนที่จดทะเบียนและช าระแล้วของบลจ. ทหารไทย ซ่ึงถือเป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษทัย่อย โดยธนาคารฯต้องรับรู้ผลต่างระหว่างราคาซ้ือและมูลค่า
ตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ซ้ือเพิ่มจ านวนรวม 51 ล้านบาท ไปยังก าไรสะสมโดยตรงในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่         
31 ธันวาคม 2555 ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการบัญชี 
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13.2 รายละเอยีดเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  สัดส่วนการถือ    เงินลงทุนแสดงตาม 
 ประเภทธุรกิจ หุ้นสามัญ ทุนช าระแล้ว ราคาทุน ค่าเผื่อการด้อยค่า วิธีราคาทุน 

 

 31 
ธันวาคม 

2556 

31 
ธันวาคม 

2555 

31 
ธันวาคม 

2556 

31 
ธันวาคม 

2555 

31 
ธันวาคม 

2556 

31 
ธันวาคม 

2555 

31 
ธันวาคม 

2556 

31 
ธันวาคม 

2555 

31 
ธันวาคม 

2556 

31 
ธันวาคม 

2555 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)         
บรษิทัยอ่ย            
บริษัท บริหารสินทรัพย์
พญาไท จ ากัด 

ธุรกิจบริหาร
สินทรัพย์ 100.00 100.00 1,070 1,070 3,870 3,870 (1,302) (1,491) 2,568 2,379 

บริษัท เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ  
 คอนแทรคท์ จ ากัด 

ธุรกิจสนับสนุน
สถาบันการเงิน 99.40 99.40 - - - - - - - - 

บริษัทหลักทรัพย์   
จัดการกองทุน                           
ทหารไทย จ ากัด 

ธุรกิจหลักทรัพย์
จัดการกองทุน 

87.50 87.50 100 100 304 304 - - 304 304 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - 
สุทธิ 

 
    4,174 4,174 (1,302) (1,491) 2,872 2,683 

บรษิทัรว่ม            
บริษัท เมโทร เดซิกนี 
จ ากัด 

ธุรกิจสนับสนุน
สถาบันการเงิน 30.00 30.00 - - - - - - - - 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม      - - - - - - 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ    4,174 4,174 (1,302) (1,491) 2,872 2,683 

 

164 ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)  รายงานประจำาปี 2556



 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 

   

13.3 งบกระแสเงนิสดของบรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์พญาไท จ ากัด 

งบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ของบริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย มาจากงบการเงินที่จัดท าโดย   
ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยดังกล่าวสรุปได้ดังต่อไปนี้ (เปิดเผยตามข้อก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย) 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 
ส าหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

 2556 2555 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน   
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 141 256 
รายการปรับกระทบก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)                
จากกิจกรรมด าเนินงาน:   
โอนกลับหนี้สูญ หนี้สงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า  (74) (69) 
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายและสินทรพัย์อ่ืน (โอนกลบั) 1 (1) 
ส ารองประมาณการหนี้สินอ่ืน (โอนกลบั) (12) 2 
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (154) (212) 
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย 153 217 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในหลักทรพัย์  (35) - 
อ่ืน ๆ (1) 3 

ก าไรจากการด าเนนิงานกอ่นการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิด าเนนิงาน 19 196 
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง   

เงินลงทุนในลูกหนี ้ 15 10 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี ้ 99 259 
ทรัพย์สินรอการขาย - 55 
ลูกหนี้อื่น 41 138 
สินทรัพย์อ่ืน (1) 9 

หนี้สินด าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)   
ประมาณการหนี้สินอื่น - (27) 
เจ้าหนี้อื่น (11) 9 
หนี้สินอื่น (1) (3) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 161 646 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนเผ่ือขาย (1,654) (900) 
เงินรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนเผ่ือขาย 1,304 - 
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่ถือจนครบก าหนด 17 385 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (333) (515) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (172) 131 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 226 95 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 54 226 
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14. เงนิใหส้นิเชือ่แกล่กูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั 

14.1 จ าแนกตามประเภทสนิเชือ่ 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 
     
เงินเบิกเกินบัญชี 138,873 109,125 138,824 109,072 
เงินให้กู้ยืม 205,942 194,201 204,419 192,445 
ตั๋วเงิน 154,417 149,181 154,353 149,118 
อ่ืน ๆ 319 261 249 182 
หัก: รายได้รอตัดบัญชี (77) (48) (77) (48) 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สทุธิจากรายได้รอตัดบัญชี 499,474 452,720 497,768 450,769 
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ 1,004 955 1,004 955 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบี้ยค้างรับ 500,478 453,675 498,772 451,724 
หัก: ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ     

- เงินส ารองในอัตราขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. (15,468) (13,534) (14,411) (12,393) 
- เงินส ารองส่วนที่เกินอัตราขั้นต่ าตามเกณฑ ์ธปท. (15,932) (11,271) (15,932) (11,271) 

หัก: ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ (68) (119) (68) (119) 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธ ิ 469,010 428,751 468,361 427,941 

14.2  จ าแนกตามสกลุเงนิและถิน่ทีอ่ยูข่องลกูหนี ้

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

       
เงินบาท 467,504 5,649 473,153 418,501 5,439 423,940 
เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 24,247 1,297 25,544 26,240 1,337 27,577 
เงินสกุลอ่ืน ๆ 765 12 777 1,169 34 1,203 

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สทุธิจากรายได้รอตัดบัญชี 492,516 6,958 499,474 445,910 6,810 452,720 

       
  (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

       
เงินบาท 465,798 5,649 471,447 416,550 5,439 421,989 
เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 24,247 1,297 25,544 26,240 1,337 27,577 
เงินสกุลอ่ืน ๆ 765 12 777 1,169 34 1,203 
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สทุธิจากรายได้รอตัดบัญชี 490,810 6,958 497,768 443,959 6,810 450,769 
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14.3 จ าแนกตามประเภทธรุกจิและการจดัชัน้ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  
 31 ธันวาคม 2556 
  กล่าวถึง ต่ ากว่า  สงสัย  
 ปกต ิ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 
       
การเกษตรและเหมืองแร่ 7,243 176 25 18 595 8,057 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 288,945 8,375 2,469 1,102 10,608 311,499 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 9,668 270 97 15 1,404 11,454 
การสาธารณูปโภคและบริการ 52,886 4,117 199 118 2,148 59,468 
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 47,454 1,384 268 192 1,937 51,235 
อ่ืน ๆ 55,334 1,201 558 207 461 57,761 
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สทุธิจากรายได้รอตัดบัญชี 461,530 15,523 3,616 1,652 17,153 499,474 

 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2555 
  กล่าวถึง ต่ ากว่า  สงสัย  
 ปกต ิ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 
       
การเกษตรและเหมืองแร่ 5,959 181 11 23 762 6,936 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 248,840 6,714 1,132 754 10,994 268,434 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 14,610 855 179 35 1,865 17,544 
การสาธารณูปโภคและบริการ 48,286 3,934 556 61 2,093 54,930 
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 49,146 1,237 224 300 2,069 52,976 
อ่ืน ๆ 50,081 774 341 104 600 51,900 
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สทุธิจากรายได้รอตัดบัญชี 416,922 13,695 2,443 1,277 18,383 452,720 

 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2556 
  กล่าวถึง ต่ ากว่า  สงสัย  
 ปกต ิ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 
       

การเกษตรและเหมืองแร่ 7,243 176 25 18 510 7,972 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 288,945 8,375 2,469 1,102 9,830 310,721 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 9,668 270 97 15 1,031 11,081 
การสาธารณูปโภคและบริการ 52,886 4,117 199 118 2,002 59,322 
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 47,454 1,384 268 192 1,771 51,069 
อ่ืน ๆ 55,333 1,201 558 207 304 57,603 
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สทุธิจากรายได้รอตัดบัญชี 461,529 15,523 3,616 1,652 15,448 497,768 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2555 
  กล่าวถึง ต่ ากว่า  สงสัย  
 ปกต ิ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 
       
การเกษตรและเหมืองแร่ 5,959 181 11 23 676 6,850 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 248,840 6,714 1,132 754 10,214 267,654 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 14,610 855 179 35 1,417 17,096 
การสาธารณูปโภคและบริการ 48,286 3,934 556 61 1,947 54,784 
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 49,146 1,237 224 300 1,867 52,774 
อ่ืน ๆ 50,078 774 341 104 314 51,611 
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สทุธิจากรายได้รอตัดบัญชี 416,919 13,695 2,443 1,277 16,435 450,769 

14.4 จ าแนกตามประเภทการจดัชัน้ 

 ธนาคารฯและบริษัทย่อยมีเงินให้สนิเชื่อแก่ลกูหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ (ไมร่วมเงินให้สินเชือ่แก่ธนาคารและตลาดเงิน) จัดชั้นตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง
หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันส ารองของสถาบันการเงินดังต่อไปนี ้

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 

 

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนีแ้ละ
ดอกเบี้ย 
ค้างรับ 

ยอดสุทธิที่
ใช้ในการตั้ง
ค่าเผ่ือหนี้
สงสัย 
จะสูญ (1) 

อัตราขั้นต่ า
ตามเกณฑ์
ธปท.  

ค่าเผ่ือหนี้
สงสัย 
จะสูญ (2) 

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนีแ้ละ
ดอกเบี้ย 
ค้างรับ 

ยอดสุทธิที่
ใช้ในการตั้ง
ค่าเผ่ือหนี้
สงสัย 
จะสูญ (1) 

อัตราขั้นต่ า
ตามเกณฑ์
ธปท. 

ค่าเผ่ือหนี้
สงสัย 
จะสูญ (2) 

   (ร้อยละ)    (ร้อยละ)  
เงินส ารองในอัตราขั้นต่ า                                                                    
ตามเกณฑ์ ธปท.       
จัดชั้นปกติ 462,474 347,704 1 4,218 417,818 324,238 1 3,808 
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 15,583 11,892 2 285 13,753 11,527 2 258 
จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน 3,616 1,896 100 1,979 2,443 724 100 758 
จัดชั้นสงสัย 1,652 385 100 468 1,277 308 100 332 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ (3) 17,153 8,178 100 8,518 18,383 8,362 100 8,378 

เงินส ารองส่วนที่เกินอัตรา                                                                
ขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท.  15,932(4)    11,271(4) 

รวม 500,478 370,055  31,400 453,674 345,159  24,805 
 

(1)  ยอดสุทธทิี่ใช้ในการตั้งคา่เผื่อหนี้สงสัยจะสญู: กรณีสนิทรัพยจ์ัดชั้นปกตแิละกล่าวถึงเป็นพิเศษ หมายถงึ ยอดคงค้างของเงินต้นที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรบัหลงัหัก
หลักประกันที่ไม่ใช่ทีด่ิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง สทิธิการเช่าและเครือ่งจักร กรณีสนิทรัพยจ์ัดชั้นต่ ากวา่มาตรฐาน สงสยั และสงสัยจะสูญ หมายถึง มูลหนีห้ลังหกัมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรอืมูลคา่ปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ าหน่ายหลกัประกนัที่ไม่ใชเ่ครื่องจักร 

(2)  การกันส ารองส าหรบัสินเชื่อที่ได้รบัการค้ าประกันโดยบรรษทัประกันสินเชือ่อุตสาหกรรมขนาดยอ่มตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme เป็นไปตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เรือ่งหลักเกณฑก์ารก ากับดูแลสินเชือ่ที่ได้รับการค้ าประกนัโดยบรรษทัประกันสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อมแบบ Portfolio Guarantee 
Scheme 

(3)  เงินให้สินเชือ่แกลู่กหนี้จดัชั้นสงสัยจะสญูในงบการเงินรวมแสดงยอดคงเหลอืของธนาคารฯและบริษัท บรหิารสินทรัพย์พญาไท จ ากดั 
(4)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ได้รวมเงนิส ารองส าหรบัเงนิให้สินเชื่อดอ้ยคณุภาพจ านวน 3,839 ล้านบาท และ 5,227 ล้านบาท ตามล าดบั 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 

 

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนีแ้ละ
ดอกเบี้ย 
ค้างรับ 

ยอดสุทธิที่
ใช้ในการตั้ง
ค่าเผ่ือหนี้
สงสัย 
จะสูญ (1) 

อัตราขั้นต่ า
ตามเกณฑ์
ธปท. 

ค่าเผ่ือหนี้
สงสัย 
จะสูญ (2) 

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนีแ้ละ
ดอกเบี้ย 
ค้างรับ 

ยอดสุทธิที่
ใช้ในการตั้ง
ค่าเผ่ือหนี้
สงสัย 
จะสูญ (1) 

อัตราขั้นต่ า
ตามเกณฑ์
ธปท. 

ค่าเผ่ือหนี้
สงสัย 
จะสูญ (2) 

   (ร้อยละ)    (ร้อยละ)  
เงินส ารองในอัตราขั้นต่ า                                                              
ตามเกณฑ์ ธปท. 

      

จัดชั้นปกติ 462,473 347,702 1 4,218 417,815 324,236 1 3,808 
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 15,583 11,892 2 285 13,753 11,527 2 258 
จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน 3,616 1,896 100 1,979 2,443 724 100 758 
จัดชั้นสงสัย 1,652 385 100 468 1,277 308 100 332 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 15,448 7,121 100 7,461 16,435 7,222 100 7,237 

เงินส ารองส่วนที่เกินอัตรา                                                                                    
ขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. 15,932(3)    11,271(3) 

รวม 498,772 368,996  30,343 451,723 344,017  23,664 
(1)  ยอดสุทธทิี่ใช้ในการตั้งคา่เผื่อหนี้สงสัยจะสญู: กรณีสนิทรัพยจ์ัดชั้นปกตแิละกล่าวถึงเป็นพิเศษ หมายถงึ ยอดคงค้างของเงินต้นที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรบัหลงัหัก

หลักประกันที่ไม่ใช่ทีด่ิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง สทิธิการเช่าและเครือ่งจักร กรณีสนิทรัพยจ์ัดชั้นต่ ากวา่มาตรฐาน สงสยั และสงสัยจะสูญ หมายถึง มูลหนีห้ลังหกัมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรอืมูลคา่ปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ าหน่ายหลกัประกนัที่ไม่ใชเ่ครื่องจักร 

(2)  การกันส ารองส าหรบัสินเชื่อที่ได้รบัการค้ าประกันโดยบรรษทัประกันสินเชือ่อุตสาหกรรมขนาดยอ่มตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme เป็นไปตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เรือ่งหลักเกณฑก์ารก ากับดูแลสินเชือ่ที่ได้รับการค้ าประกนัโดยบรรษทัประกันสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อมแบบ Portfolio Guarantee 
Scheme 

(3)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ได้รวมเงนิส ารองส าหรบัเงนิให้สินเชื่อดอ้ยคณุภาพจ านวน 3,839 ล้านบาท และ 5,227 ล้านบาท ตามล าดบั 

ในระหว่างปี 2556 ธนาคารฯได้กันส ารองเพิ่มเติมส าหรับกลุ่มเงินให้สินเชื่อคุณภาพ (Performing loans) จ านวน 3,914 ล้านบาท (แสดงเป็นส่วนหนึ่งของ   
“เงินส ารองส่วนที่เกินอัตราขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท.”) เพื่อเพิ่มการป้องกันความเสี่ยงทีอ่าจเกิดขึ้นจากวัฏจักรเศรษฐกิจ (Countercyclical buffer) ซ่ึงเป็นไป 
ตามแนวทางของ ธปท. 
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14.5 เงนิใหส้นิเชือ่ด้อยคณุภาพ  

 เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย หมายถึง เงินให้สินเชือ่จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน ชั้นสงสัย ชั้นสงสยัจะสูญและชั้นสูญ  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารฯและบริษัทย่อย มีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (รวมเงินให้สินเชื่อแก่ธนาคารและตลาดเงิน) สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม(1) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 

2556 
31 ธันวาคม 

2555 
31 ธันวาคม 

2556 
31 ธันวาคม 

2555 
เงนิใหส้นิเชือ่ด้อยคณุภาพสทุธ ิ(เงนิตน้สทุธจิาก 
 ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู) 

    

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของ                
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ 7,617 7,407 6,969 6,599 

เงินให้สินเชื่อรวมสุทธิค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของ                              
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ 564,785 524,989 564,136 524,179 

อัตราร้อยละของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ  1.35 1.41 1.24 1.26 
เงนิใหส้นิเชือ่ด้อยคณุภาพ (เงนิตน้)     
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ 22,421 22,103 20,716 20,155 
เงินให้สินเชื่อรวม 579,589 539,685 577,883 537,734 
อัตราร้อยละของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ  3.87 4.10 3.58 3.75 
(1)  เงนิให้สินเชื่อดอ้ยคณุภาพในงบการเงินรวมแสดงยอดคงเหลอืของธนาคารฯและบริษัท บรหิารสินทรัพย์พญาไท จ ากดั 

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ธนาคารฯ (ในฐานะผู้ขาย) ได้ลงนามในสัญญาซ้ือขายสินเชื่อด้อยคุณภาพให้แก่บริษทั บริหารสินทรพัย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด 
(“บสก.”) (ในฐานะผู้ซ้ือ) โดยมีภาระเงินต้นประมาณ 5,700 ล้านบาท ทั้งนี้ ราคาโอนขายของสินเชื่อด้อยคุณภาพดังกล่าวมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าสุทธติาม
บัญชี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารฯมีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ทีร่ะงับการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ คงค้าง จ านวน 27,698 ล้านบาท และ 28,370       
ล้านบาท ตามล าดับ 
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14.6 การปรบัโครงสรา้งหนีท้ีม่ปีญัหา 

 ส่าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารฯและบริษัทย่อยได้ท่าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา (แสดงเฉพาะรายที่มีส่วนสูญเสีย/ขาดทุนจาก
การปรับโครงสร้างหนี้) สรปุได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 ส่าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จ่านวนเงิน  จ่านวนเงิน 

 จ่านวนราย 
ก่อนปรับ

โครงสร้างหนี ้
หลังปรับ

โครงสร้างหนี ้ จ่านวนราย 
ก่อนปรับ

โครงสร้างหนี ้
หลังปรับ

โครงสร้างหนี ้
รปูแบบการปรบัโครงสรา้งหนีท้ีม่ปีญัหา       
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช่าระหนี ้ 10  259 259 10 259 259 
การปรับโครงสร้างหนี้ในหลายลักษณะ 2 29 20 - - - 
รวม 12 288 279 10 259 259 
ระยะเวลาของสญัญาปรบัโครงสรา้งหนี ้       
ไม่เกิน 5 ป ี 12 288 279 10 259 259 
รวม 12 288 279 10 259 259 

 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 ส่าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จ่านวนเงิน  จ่านวนเงิน 

 จ่านวนราย 
ก่อนปรับ

โครงสร้างหนี ้
หลังปรับ 

โครงสร้างหนี ้ จ่านวนราย 
ก่อนปรับ

โครงสร้างหนี ้
หลังปรับ

โครงสร้างหนี ้
รปูแบบการปรบัโครงสรา้งหนีท้ีม่ปีญัหา       
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช่าระหนี ้ 21 1,720 1,459 20 1,696 1,444 
การปรับโครงสร้างหนี้ในหลายลักษณะ 2 76 75 - - - 
รวม 23 1,796 1,534 20 1,696 1,444 
ระยะเวลาของสญัญาปรบัโครงสรา้งหนี ้       
ไม่เกิน 5 ป ี 21 1,228 966 18 1,128 876 
 5-10 ปี 2 568 568 2 568 568 

รวม 23 1,796 1,534 20 1,696 1,444 

ธนาคารฯและบริษัทย่อยได้บันทึกขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยส่วนต่างของมูลค่าตามบัญชีสุทธิของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ และ
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับคืน  

ธนาคารฯและบริษัทย่อยวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินให้สินเชื่อที่ปรับโครงสร้างหนี้ กรณีเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขช่าระหนี้ โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยดอกเบี้ยอัตราตลาด 
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ข้อมูลส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ทีเ่กี่ยวข้องกบัลูกหนี้ที่ผ่านการปรบัโครงสร้างหนี้มีดังนี ้
(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีสิ้นสุด                                       

วันที่ 31 ธันวาคม 
ส าหรับปีสิ้นสุด                                       
วันที่ 31 ธันวาคม 

 2556 2555 2556 2555 
รายได้ดอกเบี้ยที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับป ี 91 108 91 106 
เงินสดที่รับช าระจากลูกหนี ้ 1,362 1,191 1,345 1,083 
โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้  (51) (29) (51) (38) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารฯและบริษัทย่อยมยีอดคงค้างของลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปญัหาแล้ว ดังนี ้

 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จ านวนราย ยอดคงค้าง จ านวนราย ยอดคงค้าง จ านวนราย ยอดคงค้าง จ านวนราย ยอดคงค้าง 
 (ราย) (ล้านบาท) (ราย) (ล้านบาท) (ราย) (ล้านบาท) (ราย) (ล้านบาท) 
ลูกหนี้ที่มีการปรับ
โครงสร้างหนีแ้ล้ว 107 1,171 90 1,102 151 2,606 134 2,539 

14.7  เงนิใหส้นิเชือ่แกล่กูหนีท้ีม่ปีญัหาเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารฯและบริษัทย่อยมีเงนิให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับกับบริษัทจดทะเบียนที่มีปัญหาเกีย่วกับฐานะการเงินและ     
ผลการด าเนินงานและได้ตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว ดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 

 
จ านวน
ราย 

เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ย
ค้างรับ 

หลัก    
ประกัน 

ค่าเผ่ือหนี้
สงสัยจะสูญ 

จ านวน
ราย 

เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ย
ค้างรับ 

หลัก 
ประกัน 

ค่าเผ่ือหนี้
สงสัยจะสูญ 

บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่าย                
ถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน               
ในตลาดหลักทรัพย ์ 1 5 4 3 2 8 4 4 
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15. สนิทรพัยจ์ดัชัน้ 

สินทรัพย์จัดชั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จ าแนกตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดซ่ึงรวมถึงประกาศที่ธปท. ฝนส. (23)                
ว.1564/2554 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ประกอบด้วยเงินลงทุน (รวมเงินลงทุนในบรษิัท
ย่อยและบริษัทร่วม) เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ (รวมเงินให้สินเชื่อแกธ่นาคารและตลาดเงิน) ทรัพย์สินรอการขาย ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ และ
สินทรัพย์อ่ืน ดังนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 
 ประเภทสินทรพัย ์ ประเภทสินทรพัย์ 
  เงินให้สินเชือ่      เงินให้สินเชือ่     
  แก่ลูกหนี ้  ที่ดิน    แก่ลูกหนี ้  ที่ดิน   
  และดอกเบี้ย ทรัพย์สิน อาคารและ สินทรัพย ์   และดอกเบี้ย ทรัพย์สิน อาคารและ สินทรัพย ์  
 เงินลงทุน ค้างรับ รอการขาย อุปกรณ ์ อื่น รวม เงินลงทุน ค้างรับ รอการขาย อุปกรณ ์ อื่น รวม 

             
จัดชัน้ปกต ิ - 542,654 - - - 542,654 - 504,904 - - - 504,904 
จัดชัน้กล่าวถึงเป็น
พิเศษ - 15,583 - - - 15,583 - 13,753 - - - 13,753 

จัดชัน้ต่ ากว่า
มาตรฐาน - 3,616 - - 2 3,618 - 2,443 - - 3 2,446 

จัดชัน้สงสยั - 1,652 - - 4 1,656 - 1,277 - - 3 1,280 
จัดชัน้สงสยัจะสูญ 884 17,153 687 445 261 19,430 989 18,383 786 477 194 20,829 
รวม 884 580,658 687 445 267 582,941 989 540,760 786 477 200 543,212 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 
 ประเภทสินทรพัย ์ ประเภทสินทรพัย์ 
  เงินให้สินเชือ่      เงินให้สินเชือ่     
  แก่ลูกหนี ้  ที่ดิน    แก่ลูกหนี ้  ที่ดิน   
  และดอกเบี้ย ทรัพย์สิน อาคารและ สินทรัพย ์   และดอกเบี้ย ทรัพย์สิน อาคารและ สินทรัพย ์  
 เงินลงทุน ค้างรับ รอการขาย อุปกรณ ์ อื่น รวม เงินลงทุน ค้างรับ รอการขาย อุปกรณ ์ อื่น รวม 

             
จัดชัน้ปกต ิ - 542,653 - - - 542,653 - 504,901 - - - 504,901 
จัดชัน้กล่าวถึงเป็น
พิเศษ - 15,583 - - - 15,583 - 13,753 - - - 13,753 

จัดชัน้ต่ ากว่า
มาตรฐาน - 3,616 - - 2 3,618 - 2,443 - - 3 2,446 

จัดชัน้สงสยั - 1,652 - - 4 1,656 - 1,277 - - 3 1,280 
จัดชัน้สงสยัจะสูญ 2,186 15,448 649 445 258 18,986 2,480 16,435 748 477 191 20,331 
รวม 2,186 578,952 649 445 264 582,496 2,480 538,809 748 477 197 542,711 
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16. ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู 

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 

เงินส ารองในอัตราขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. เงินส ารองส่วนที่
เกินอัตราขั้นต่ า
ตามเกณฑ์ 
ธปท. รวม ปกต ิ

กล่าวถึง             
เป็นพิเศษ 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ 

        
ยอดต้นปี 3,808 258 758 332 8,378 11,271 24,805 
หนี้สงสัยจะสูญ 410 27 1,221 136 1,199 4,661 7,654 
หนี้สูญได้รับคืน - - - - 672 - 672 
หนี้สูญตัดบัญชี - - - - (1,715) - (1,715) 
อ่ืน ๆ - - - - (16) - (16) 
ยอดปลายปี 4,218 285 1,979 468 8,518 15,932 31,400 

 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 

เงินส ารองในอัตราขั้นต่ าตามเกณฑ์ ธปท. เงินส ารองส่วนที่
เกินอัตราขั้นต่ า
ตามเกณฑ์   
ธปท. รวม ปกต ิ

กล่าวถึง            
เป็นพิเศษ 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ 

        
ยอดต้นปี 1,906 87 2,271 662 10,073 6,599 21,598 
หนี้สงสัยจะสูญ 1,902 171 (1,513) (330) 3,983 4,672 8,885 
หนี้สูญได้รับคืน - - - - 382 - 382 
หนี้สูญตัดบัญชี - - - - (2,357) - (2,357) 
ส่วนของลูกหนี้ที่โอนขาย - - - - (3,716) - (3,716) 
อ่ืน ๆ - - - - 13 - 13 
ยอดปลายปี 3,808 258 758 332 8,378 11,271 24,805 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 

เงินส ารองในอัตราขั้นต่ าตามเกณฑ์ธปท. เงินส ารองส่วนที่
เกินอัตราขั้นต่ า
ตามเกณฑ์  
ธปท. รวม ปกต ิ

กล่าวถึง           
เป็นพิเศษ 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ 

        
ยอดต้นปี 3,808 258 758 332 7,237 11,271 23,664 
หนี้สงสัยจะสูญ 410 27 1,221 136 1,272 4,661 7,727 
หนี้สูญได้รับคืน - - - - 672 - 672 
หนี้สูญตัดบัญชี - - - - (1,704) - (1,704) 
อ่ืน ๆ - - - - (16) - (16) 
ยอดปลายปี 4,218 285 1,979 468 7,461 15,932 30,343 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 

เงินส ารองในอัตราขั้นต่ าตามเกณฑ์ธปท. เงินส ารองส่วนที่
เกินอัตราขั้นต่ า
ตามเกณฑ์  
ธปท. รวม ปกต ิ

กล่าวถึง             
เป็นพิเศษ 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ 

        
ยอดต้นปี 1,906 87 2,271 662 8,747 6,599 20,272 
หนี้สงสัยจะสูญ 1,902 171 (1,513) (330) 4,065 4,672 8,967 
หนี้สูญได้รับคืน - - - - 382 - 382 
หนี้สูญตัดบัญชี - - - - (2,244) - (2,244) 
ส่วนของลูกหนี้ที่โอนขาย - - - - (3,716) - (3,716) 
อ่ืน ๆ - - - - 3 - 3 
ยอดปลายปี 3,808 258 758 332 7,237 11,271 23,664 

 

17. ค่าเผื่อการปรบัมลูคา่จากการปรบัโครงสรา้งหนี้ 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2556 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2555 

   
ยอดต้นปี 119 157 
ลดลงระหว่างปี (51) (38) 
ยอดปลายปี 68 119 

175 งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน



 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 

   

 

18. ทรพัยส์นิรอการขาย  
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น 
จ าหน่าย/
ลดลง ยอดปลายปี ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น 

จ าหน่าย/
ลดลง ยอดปลายปี 

ทรัพย์สินรอการขายที่ได้จากการ  
ช าระหนี ้         
อสังหาริมทรัพย์  2,436 4 (311) 2,129 4,749 20 (2,333) 2,436 
ประเมินโดยผู้ประเมินภายใน    617    926 
ประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก    1,512    1,510 
สังหาริมทรัพย ์ 85 - (61) 24 102 - (17) 85 
ทรัพย์สินรอจ าหน่าย 415 298 (282) 431 258 325 (168) 415 
รวม 2,936 302 (654) 2,584 5,109 345 (2,518) 2,936 
บวก (หัก): ค่าเผ่ือการด้อยค่า (786) (42) 141 (687) (1,469) (416) 1,099 (786) 
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธ ิ 2,150 260 (513) 1,897 3,640 (71) (1,419) 2,150 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น 
จ าหน่าย/
ลดลง ยอดปลายปี ยอดต้นปี เพิ่มขึ้น 

จ าหน่าย/
ลดลง ยอดปลายปี 

         
ทรัพย์สินรอการขายที่ได้จากการ  
ช าระหนี ้         
อสังหาริมทรัพย ์ 2,372 4 (311) 2,065 4,581 3 (2,212) 2,372 
ประเมินโดยผู้ประเมินภายใน    615    924 
ประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก    1,450    1,448 
สังหาริมทรัพย ์ 61 - (61) - 74 - (13) 61 
ทรัพย์สินรอจ าหน่าย 415 298 (282) 431 258 325 (168) 415 
รวม 2,848 302 (654) 2,496 4,913 328 (2,393) 2,848 
บวก (หัก): ค่าเผ่ือการด้อยค่า (748) (42) 141 (649) (1,361) (417) 1,030 (748) 
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธ ิ 2,100 260 (513) 1,847 3,552 (89) (1,363) 2,100 
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19. ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (รวมส่วนที่ตีราคาเพิ่ม ซ่ึงการตีราคาครั้งล่าสุดได้ท าขึ้นในปี 2555) ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 ที่ดิน อาคาร 

ส่วนปรับปรุง
สิทธิการเช่า 

  

 ราคาทุนเดิม 
ส่วนที่ตี       
ราคาเพิ่ม ราคาทุนเดิม 

ส่วนที่ตี      
ราคาเพิ่ม อุปกรณ์ รวม 

ราคาทุนเดิม/ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม        
1 มกราคม 2556 2,983 3,034 4,921 3,706 1,120 5,564 21,328 
ซ้ือเพิ่ม - - 398 - 143 579 1,120 
จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย - - (132) - (95) (396) (623) 
โอนออก (204) (40) (115) (78) - - (437) 
31 ธันวาคม 2556 2,779 2,994 5,072 3,628 1,168 5,747 21,388 
ค่าเสื่อมราคาสะสม        
1 มกราคม 2556 - - (2,458) (1,779) (779) (4,301) (9,317) 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - - (176) (72) (106) (435) (789) 
ค่าเสื่อมราคาสะสมส าหรับส่วนที่     
จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย/โอนออก - - 67 38 88 382 575 

31 ธันวาคม 2556 - - (2,567) (1,813) (797) (4,354) (9,531) 
ค่าเผื่อการด้อยค่า        
1 มกราคม 2556 (366) - (111) - (1) - (478) 
ขาดทุนจากการด้อยค่าระหว่างปี - - (2) - (5) - (7) 
ค่าเผ่ือการด้อยค่าส าหรับ                    
ส่วนที่จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย/                   
โอนออก 24 - 10 - 6 - 40 

31 ธันวาคม 2556 (342) - (103) - - - (445) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
1 มกราคม 2556 2,617 3,034 2,352 1,927 340 1,263 11,533 

31 ธันวาคม 2556 2,437 2,994 2,402 1,815 371 1,393 11,412 
ค่าเสื่อมราคาที่รวมอยู่ในก าไรขาดทุนจากการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2555  708 

31 ธันวาคม 2556  789 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 ที่ดิน อาคาร 

ส่วนปรับปรุง
สิทธิการเช่า 

  

 ราคาทุนเดิม 
ส่วนที่ตี       
ราคาเพิ่ม ราคาทุนเดิม 

ส่วนที่ตี      
ราคาเพิ่ม อุปกรณ์ รวม 

ราคาทุนเดิม/ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม        
1 มกราคม 2555 4,279 2,767 5,000 3,292 930 5,394 21,662 
ซ้ือเพิ่ม - - 216 - 268 559 1,043 
ตีราคาใหม่ในระหว่างปี - 814 - 548 - - 1,362 
จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย - - (22) - (78) (389) (489) 
โอนจัดประเภทเป็นสินทรัพย์               
ที่ถือไว้เพื่อขาย (1,129) (465) (164) (45) - - (1,803) 

โอนออก (167) (82) (109) (89) - - (447) 
31 ธันวาคม 2555 2,983 3,034 4,921 3,706 1,120 5,564 21,328 
ค่าเสื่อมราคาสะสม        
1 มกราคม 2555 - - (2,529) (1,458) (710) (4,269) (8,966) 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - - (89) (70) (140) (409) (708) 
ส่วนที่ตีราคาใหม่ในระหว่างปี - - - (316) - - (316) 
ค่าเสื่อมราคาสะสมส าหรับส่วนที่โอน
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์                
ถือไว้เพื่อขาย - - 52 22 - - 74 

ค่าเสื่อมราคาสะสมส าหรับส่วนที่   
จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย/โอนออก - - 108 43 71 377 599 

31 ธันวาคม 2555 - - (2,458) (1,779) (779) (4,301) (9,317) 
ค่าเผื่อการด้อยค่า        
1 มกราคม 2555 (522) - (106) - (6) (10) (644) 
โอนกลับ(ขาดทุน)จากการด้อยค่า
ระหว่างปี 134 - (38) - (2) 4 98 

ค่าเผ่ือด้อยค่าส าหรับส่วนที่โอน        
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ถือไว้            
เพื่อขาย 5 - 43 - - - 48 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าส าหรับ                          
ส่วนที่จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย/                   
โอนออก 17 - (10) - 7 6 20 

31 ธันวาคม 2555 (366) - (111) - (1) - (478) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
1 มกราคม 2555 3,757 2,767 2,365 1,834 214 1,115 12,052 

31 ธันวาคม 2555 2,617 3,034 2,352 1,927 340 1,263 11,533 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 ที่ดิน อาคาร 

ส่วนปรับปรุง
สิทธิการเช่า 

  

 ราคาทุนเดิม 
ส่วนที่ตี       
ราคาเพิ่ม ราคาทุนเดิม 

ส่วนที่ตี      
ราคาเพิ่ม อุปกรณ์ รวม 

ราคาทุนเดิม/ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม        
1 มกราคม 2556 2,983 3,034 4,921 3,706 1,117 5,449 21,210 
ซ้ือเพิ่ม - - 398 - 143 571 1,112 
จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย - - (132) - (95) (385) (612) 
โอนออก (204) (40) (115) (78) - - (437) 
31 ธันวาคม 2556 2,779 2,994 5,072 3,628 1,165 5,635 21,273 
ค่าเสื่อมราคาสะสม        
1 มกราคม 2556 - - (2,458) (1,779) (776) (4,220) (9,233) 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - - (176) (72) (106) (424) (778) 
ค่าเสื่อมราคาสะสมส าหรับส่วนที่     
จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย/โอนออก - - 67 38 88 373 566 

31 ธันวาคม 2556 - - (2,567) (1,813) (794) (4,271) (9,445) 
ค่าเผื่อการด้อยค่า        
1 มกราคม 2556 (366) - (111) - (1) - (478) 
ขาดทุนจากการด้อยค่าระหว่างปี - - (2) - (5) - (7) 
ค่าเผ่ือการด้อยค่าส าหรับ                          
ส่วนที่จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย/                   
โอนออก 24 - 10 - 6 - 40 

31 ธันวาคม 2556 (342) - (103) - - - (445) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
1 มกราคม 2556 2,617 3,034 2,352 1,927 340 1,229 11,499 

31 ธันวาคม 2556 2,437 2,994 2,402 1,815 371 1,364 11,383 
ค่าเสื่อมราคาที่รวมอยู่ในก าไรขาดทุนจากการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2555   696 

31 ธันวาคม 2556   778 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 ที่ดิน อาคาร 

ส่วนปรับปรุง
สิทธิการเช่า 

  

 ราคาทุนเดิม 
ส่วนที่ตี       
ราคาเพิ่ม ราคาทุนเดิม 

ส่วนที่ตี      
ราคาเพิ่ม อุปกรณ์ รวม 

ราคาทุนเดิม/ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม        
1 มกราคม 2555 4,279 2,767 5,000 3,292 927 5,287 21,552 
ซ้ือเพิ่ม - - 216 - 268 545 1,029 
ตีราคาใหม่ในระหว่างปี - 814 - 548 - - 1,362 
จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย - - (22) - (78) (383) (483) 
โอนจัดประเภทเป็นสินทรัพยท์ี่       
ถือไว้เพื่อขาย (1,129) (465) (164) (45) - - (1,803) 

โอนออก (167) (82) (109) (89) - - (447) 
31 ธันวาคม 2555 2,983 3,034 4,921 3,706 1,117 5,449 21,210 
ค่าเสื่อมราคาสะสม        
1 มกราคม 2555 - - (2,529) (1,458) (707) (4,195) (8,889) 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - - (89) (70) (140) (397) (696) 
ส่วนที่ตีราคาใหม่ในระหว่างปี - - - (316) - - (316) 
ค่าเสื่อมราคาสะสมส าหรับส่วนที่โอนจัด
ประเภทเป็นสินทรัพย์ถือไว้เพื่อขาย - - 52 22 - - 74 

ค่าเสื่อมราคาสะสมส าหรับส่วนที่     
จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย/โอนออก - - 108 43 71 372 594 

31 ธันวาคม 2555 - - (2,458) (1,779) (776) (4,220) (9,233) 
ค่าเผื่อการด้อยค่า        
1 มกราคม 2555 (522) - (106) - (6) (10) (644) 
โอนกลับ(ขาดทุน)จากการด้อยค่า
ระหว่างปี 134 - (38) - (2) 4 98 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าส าหรับส่วนที่โอน       
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ถือไว้เพื่อขาย 5 - 43 - - - 48 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าส าหรับ                          
ส่วนที่จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย/                   
โอนออก 17 - (10) - 7 6 20 

31 ธันวาคม 2555 (366) - (111) - (1) - (478) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
1 มกราคม 2555 3,757 2,767 2,365 1,834 214 1,082 12,019 

31 ธันวาคม 2555 2,617 3,034 2,352 1,927 340 1,229 11,499 
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ในระหว่างปี 2555 ธนาคารฯได้โอนจัดประเภทกลุ่มของที่ดินและอาคารส านักงานสาขาที่ยังใช้งานอยู่แต่ธนาคารฯอยู่ระหว่างการด าเนินการขายไปเปน็ “สินทรพัย์
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพยท์ี่ถือไว้เพื่อขาย” ทั้งนี้ธนาคารฯได้จ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวไปแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2555 โดยก าไรจากขายทรัพย์สินดังกล่าว
แสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายการ “รายได้จากการด าเนินงานอื่นๆ” ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารฯและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จ านวนหนึ่งซ่ึงตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนเดิมก่อนหักค่าเสื่อม
ราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 3,352 ล้านบาท และ 3,485 ล้านบาท ตามล าดับ (เฉพาะธนาคารฯ: 3,286 ล้านบาท  
และ 3,430 ล้านบาท ตามล าดับ) 

20. ค่าความนยิมและสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอืน่ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ค่าความนิยม 
คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์ 

คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์           

ระหว่างพัฒนา รวม 
คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์ 

คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์           

ระหว่างพัฒนา รวม 
ราคาทนุ        
1 มกราคม 2555 60 3,348 96 3,504 3,255 96 3,351 
ซ้ือเพิ่ม - 6 281 287 4 281 285 
รับโอน(โอนออก) - 301 (303) (2) 301 (303) (2) 
31 ธันวาคม 2555 60 3,655 74 3,789 3,560 74 3,634 
ซ้ือเพิ่ม - 35 367 402 33 365 398 
ตัดจ าหน่าย - (284) - (284) (284) - (284) 
รับโอน(โอนออก) - 306 (303) 3 305 (302) 3 
31 ธันวาคม 2556 60 3,712 138 3,910 3,614 137 3,751 
ค่าตดัจ าหนา่ยสะสม        
1 มกราคม 2555 - (2,754) - (2,754) (2,664) - (2,664) 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี - (255) - (255) (253) - (253) 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม                                                  
ส าหรับส่วนที่โอนออก - 1 - 1 1 - 1 

31 ธันวาคม 2555 - (3,008) - (3,008) (2,916) - (2,916) 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี - (271) - (271) (270) - (270) 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม                                                  
ส าหรับส่วนที่                                   
ตัดจ าหน่าย/โอนออก - 284 - 284 284 - 284 

31 ธันวาคม 2556 - (2,995) - (2,995) (2,902) - (2,902) 
มลูคา่สทุธติามบญัช ี        
1 มกราคม 2555 60 594 96 750 591 96 687 

31 ธันวาคม 2555 60 647 74 781 644 74 718 

31 ธันวาคม 2556 60 717 138 915 712 137 849 
ค่าตดัจ าหนา่ยทีร่วมอยูใ่นก าไรขาดทนุจากการด าเนนิงานส าหรบัปสีิน้สดุวนัที ่   
31 ธันวาคม 2555    255   253 

31 ธันวาคม 2556    271   270 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 อายุการตัดจ าหน่ายของคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์คงเหลือประมาณ 0-5 ปี 
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21. สนิทรพัย/์หนีส้นิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชแีละค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 

21.1 สนิทรพัย/์หนีส้นิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ประกอบด้วยผลกระทบทางภาษีที่เกิดจากรายการผลแตกต่างชั่วคราวดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 

ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์/หนี้สนิ   
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่แสดงใน                    
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับ                  
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2556 2555 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี      
เงินลงทุน 174 176 184 2 8 
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 617 2,270 1,197 1,653 (1,073) 
ทรัพย์สินรอการขาย 147 161 313 14 152 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 100 106 137 6 31 
ประมาณการหนี้สิน 1,594 1,648 1,575 54 (73) 
เจ้าหนี้อื่นและหนี้สินอ่ืน 281 269 245 (12) (24) 
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ 456 66 1,614 (390) 1,548 
อ่ืน ๆ 103 82 55 (21) (27) 
รวมสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 3,472 4,778 5,320 1,306 542 
หนีส้นิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี      
เงินลงทุน 14 32 83 (18) (51) 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 981 1,013 907 (32) 106 
อ่ืน ๆ 28 14 32 14 (18) 
รวมหนีส้นิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 1,023 1,059 1,022 (36) 37 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 

ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์/หนี้สนิ   
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่แสดงใน                    
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับ               
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2556 2555 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี      
เงินลงทุน 174 176 184 2 8 
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ  606 2,270 1,195 1,664 (1,075) 
ทรัพย์สินรอการขาย 139 153 290 14 137 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 100 106 137 6 31 
ประมาณการหนี้สิน 1,585 1,635 1,560 50 (75) 
เจ้าหนี้อื่นและหนี้สินอ่ืน 281 269 245 (12) (24) 
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ 414 - 1,512 (414) 1,512 
อ่ืน ๆ 103 82 55 (21) (27) 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 3,402 4,691 5,178 1,289 487 
หนีส้นิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี      
เงินลงทุน 11 28 83 (17) (55) 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 979 1,012 906 (33) 106 
อ่ืน ๆ 28 14 32 14 (18) 
หนีส้นิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 1,018 1,054 1,021 (36) 33 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารฯมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทนุในบริษทัย่อยจ านวน 1,302 ล้านบาท และ 1,491 
ล้านบาท ตามล าดับ ซ่ึงธนาคารฯไม่ได้บันทกึรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เนื่องจากยังไม่เข้าเกณฑ์การรบัรู้รายการตามมาตรฐานการบัญชี นอกจากนี้ 
ธนาคารฯมีผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่เกี่ยวข้องกับเงินใหส้ินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับจ านวนหนึ่ง ซ่ึงธนาคารฯไม่ได้บันทึกรบัรู้สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอตัด
บัญชี เนื่องจากยังมีความไม่แนน่อนที่ธนาคารฯจะสามารถใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษทัย่อยแห่งหนึ่งมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไ่ด้ใช้ประโยชน์อีกจ านวน 332 ล้านบาท และ 332 ล้านบาท ตามล าดับ ที่
บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกรับรู้สนิทรพัย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เนื่องจากฝ่ายบริหารได้ประเมินแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน า
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ได้ก่อนหมดอายุลงในป ี2557 และ 2559 

21.2 ค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีสิ้นสุด  

วันที่ 31 ธันวาคม 
ส าหรับปีสิ้นสุด  
วันที่ 31 ธันวาคม 

 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษเีงนิไดป้จัจบุนั:     
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับป ี 20 36 - - 
ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช:ี      
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ              

ผลแตกต่างชั่วคราว 1,277 340 1,258 285 
ค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นสว่นของก าไรขาดทนุ                 

จากการด าเนนิงาน 1,297 376 1,258 285 
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รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีเงินได้ที่ใช้ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 
2555 สามารถแสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรับปีสิ้นสุด                                     
วันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับปีสิ้นสุด                                    
วันที่ 31 ธันวาคม 

 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
     
ก าไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้               7,044 1,664 7,058 1,539 
อัตราภาษีเงินได้ 20% 23% 20% 23% 
     
จ านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 1,409 383 1,411 354 
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีก่อน (21) 12 (21) 12 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลงเนื่องจาก 
   ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่ได้บันทึกในงวดก่อน
เข้าเกณฑ์การรับรู้เปน็สินทรัพย์ภาษีเงินได้ในระหว่างปี (86) - (124) (62) 

ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้
หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี (5) (19) (8) (19) 

ค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นสว่นของ                                 
ก าไรขาดทนุจากการด าเนนิงาน 1,297 376 1,258 285 

21.3 ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อืน่ 

จ านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้  

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีสิ้นสุด                                   

วันที่ 31 ธันวาคม 
ส าหรับปีสิ้นสุด                                   
วันที่ 31 ธันวาคม 

 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 12 (236) 12 (236) 
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย - 8 - 12 
(ก าไร)ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงนิจากการด าเนินงานใน

ต่างประเทศ (6) 3 (6) 3 
ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนีส้ินโครงการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน - (13) - (13) 
ภาษเีงนิไดเ้กีย่วกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ 6 (238) 6 (234) 
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22. ลกูหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธันวาคม 

2556 
31 ธันวาคม 

2555 
31 ธันวาคม 

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
     
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน 3,501 13,700 3,501 13,700 
ตั๋วสัญญาใช้เงินจากการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้แก่ บสก. 3,730 6,464 3,626 6,360 
ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน บสท. และดอกเบี้ยคา้งรับ 4,398 6,213 4,398 6,213 
ลูกหนี้อื่น ๆ  810 805 709 712 
รวม 12,439 27,182 12,234 26,985 
หัก: ค่าเผ่ือการด้อยค่า (110) (79) (108) (78) 
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ 12,329 27,103 12,126 26,907 

23. สนิทรพัยอ์ืน่ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 

2556 
31 ธันวาคม 

2555 
31 ธันวาคม 

2556 
31 ธันวาคม 

2555 
     
รายได้ค้างรับ 1,206 1,179 1,124 1,109 
เงินวางประกันตราสารอนุพันธ ์ 4,173 158 4,173 158 
บัญชีพักลูกหนี ้ 1,631 2,244 1,630 2,243 
บัญชีพักรายการระหว่างส านักงานใหญ่และสาขา  480 778 480 778 
อ่ืน ๆ  1,662 1,338 1,644 1,321 
รวม 9,152 5,697 9,051 5,609 
หัก: ค่าเผ่ือการด้อยค่า (149) (110) (148) (109) 
สินทรัพย์อ่ืน - สุทธิ 9,003 5,587 8,903 5,500 

24. เงนิรบัฝาก 

24.1 จ าแนกตามประเภทเงนิรบัฝาก 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 

2556 
31 ธันวาคม 

2555 
31 ธันวาคม 

2556 
31 ธันวาคม 

2555 
     
เงินรับฝากประเภทกระแสรายวัน 37,112 56,144 37,120 56,155 
เงินรับฝากประเภทออมทรัพย ์ 294,506 268,538 294,555 268,783 
เงินรับฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา 199,061 172,554 199,061 172,554 
รวม 530,679 497,236 530,736 497,492 
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า (1,073) (1,078) (1,073) (1,078) 
เงินรับฝาก - สุทธิ 529,606 496,158 529,663 496,414 
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24.2 จ าแนกตามสกลุเงนิและถิน่ทีอ่ยูข่องผูฝ้าก 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

       
เงินบาท 523,237 5,391 528,628 488,761 5,074 493,835 
เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 659 179 838 642 156 798 
เงินสกุลอ่ืน 120 20 140 1,495 30 1,525 
รวม 524,016 5,590 529,606 490,898 5,260 496,158 

 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

       
เงินบาท 523,294 5,391 528,685 489,017 5,074 494,091 
เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 659 179 838 642 156 798 
เงินสกุลอ่ืน 120 20 140 1,495 30 1,525 
รวม 524,073 5,590 529,663 491,154 5,260 496,414 

25. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (หนีส้นิ) 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555  
 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
ในประเทศ        
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนฟื้นฟูฯ - 5,815 5,815 - 5,731 5,731 
ธนาคารพาณิชย์ 121 37,550 37,671 184 32,900 33,084 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 1,044 12,185 13,229 1,036 16,387 17,423 
สถาบันการเงินอ่ืน 3,844 461 4,305 3,506 90 3,596 
รวมในประเทศ  5,009 56,011 61,020 4,726 55,108 59,834 

ตา่งประเทศ        
เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 1,599 2,133 3,732 645 3,982 4,627 
เงินสกุลอ่ืน 1,286 - 1,286 1,360 232 1,592 
รวมต่างประเทศ 2,885 2,133 5,018 2,005 4,214 6,219 
รวมในประเทศและต่างประเทศ  7,894 58,144 66,038 6,731 59,322 66,053 
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26. หนีส้นิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายตุธิรรม 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 
   
ตราสารหนี้ที่ออก 363 213 
รวม 363 213 

สัดส่วนการท าธุรกรรมแบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากจ านวนเงินตามสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เป็นดังนี้ 
(หน่วย: ร้อยละ) 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
คู่สัญญา  31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 
    
สถาบันการเงิน  100.00 100.00 
รวม  100.00 100.00 

 

27. ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกูย้มื 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อัตรา  31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 

 
ดอกเบี้ย ณ 

31 ธันวาคม 2556 
ปีที่ครบก าหนด 

ไถ่ถอน ในประเทศ 
ต่าง 

ประเทศ รวม ในประเทศ 
ต่าง 

ประเทศ รวม 
 (ร้อยละ)        
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ (2) 4.50, 4.70 

 และ 5.00 
2557 (3), 2558 (3)      
และ 2560(3) 

23,650 - 23,650 23,650 - 23,650 

ตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่มี
ลักษณะคล้ายทุนและไม่ช าระ
ดอกเบี้ยในปีที่ไมม่ีผลก าไร (1) 

7.00 2557 (3) 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000 

ตั๋วแลกเงิน 2.00 – 4.50 2557 - 2558 4,165 - 4,165 10,269 - 10,269 
เงินกู้ยืมอ่ืน ๆ 0.00 – 2.00 2557 - 2574 222 6,312 6,534 307 5,198 5,505 
รวม   32,037 6,312 38,349 38,226 5,198 43,424 
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า  (176) - (176) (176) - (176) 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยมื – สุทธิ  31,861 6,312 38,173 38,050 5,198 43,248 
(1)  นบัเปน็ส่วนหนึ่งของเงินกองทุนชั้นที่ 1 โดยค านวณตามเงือ่นไขเกณฑก์ารนบัเงนิกองทนุของธนาคารแห่งประเทศไทย (หมายเหตุ 8) 
(2)  นบัเปน็ส่วนหนึ่งของเงินกองทุนชั้นที่ 2 โดยค านวณตามเงือ่นไขเกณฑก์ารนบัเงนิกองทนุของธนาคารแห่งประเทศไทย (หมายเหตุ 8) 
(3)  เป็นปีทีเ่ริ่มมสีิทธิไถ่ถอนกอ่นก าหนด  

27.1 หุน้กูด้้อยสทิธ ิ

27.1.1 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ธนาคารฯได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิรุ่นที่ 1/2552 จ านวน 5,300 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก ร้อยละ 
5.00 ต่อปี ปีที่ 4-5 ร้อยละ 5.25 ต่อปี และปีที่ 6-10 ร้อยละ 6.50 ต่อปี ก าหนดช าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ
พฤศจิกายนของทุกปี ทั้งนี้ ธนาคารฯมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิรุ่นที่ 1/2552 ก่อนก าหนดได้นับจากวันที่หุ้นกู้ครบรอบ 5 ปีเป็นต้นไป หรือภายใต้
เงื่อนไขที่ก าหนด 

27.1.2 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 ธนาคารฯได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 1/2553 จ านวน 8,000 ล้านบาท  อายุ 10 ปี โดยในปีที่ 1-5 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ 4.70 ต่อปี และในปีที่ 6-10 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.00 ต่อปี ก าหนดช าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในเดือนมกราคม  เมษายน  กรกฎาคม 
และตุลาคมของทุกปี ทั้งนี ้ธนาคารฯมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 1/2553 ก่อนก าหนดได้นับจากวันที่หุ้นกู้ด้อยสิทธิครบรอบ 5 ปีเป็นต้นไป หรือ
ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด 
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27.1.3 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ธนาคารฯได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 1/2555 จ านวน 9,400 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี ก าหนด
จ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้าทุกวันที่ 18 พฤษภาคมของทุกป ียกเว้นดอกเบี้ยงวดแรก ช าระในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ธนาคารฯมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้    
ด้อยสิทธิครั้งที่ 1/2555 ก่อนก าหนดได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

1. ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้ หรือภายหลังจากนั้น 

2. ธนาคารฯแสดงได้ว่าดอกเบี้ยจ่ายของหุ้นกู้นี้ไม่สามารถน ามาหักภาษีได้ 

3. ธนาคารแห่งประเทศไทยออกข้อก าหนดเพิ่มเติมให้ธนาคารฯไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนดได้ 

27.1.4 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ธนาคารฯได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 2/2555 จ านวน 950 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี ก าหนด
จ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้าทุกวันที่ 25 พฤษภาคมของทุกป ียกเว้นดอกเบี้ยงวดแรก ช าระในวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ธนาคารฯมีสิทธิไถถ่อนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ครั้งที่ 2/2555 ก่อนก าหนดได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

1. ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้ หรือภายหลังจากนั้น 

2. ธนาคารฯแสดงได้ว่าดอกเบี้ยจ่ายของหุ้นกู้นี้ไม่สามารถน ามาหักภาษีได้ 

3. ธนาคารแห่งประเทศไทยออกข้อก าหนดเพิ่มเติมให้ธนาคารฯไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนดได้ 

27.2 ตราสารหนีด้้อยสทิธทิีม่ลีกัษณะคลา้ยทนุและไมช่ าระดอกเบีย้ในปทีีไ่มม่ผีลก าไร   

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 ธนาคารฯได้ออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่ายและไมช่ าระดอกเบี้ยในปีทีไ่ม่มีผลก าไร 
เพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Hybrid Tier 1) จ านวน 4,000 ล้านบาท ตราสารดังกล่าวไม่มีก าหนดระยะเวลาช าระคืน แต่ธนาคารฯมีสิทธิขอไถ่ถอน
คืนก่อนก าหนดโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารฯยังคงด าเนินกิจการในขณะนั้น การไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด
เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้

1.  ทุกงวดช าระดอกเบี้ยนับจากวันที่มีอายุครบ 5 ปี เป็นต้นไป 

2.  กรณีที่มีการเปลีย่นแปลงกฎหมายที่เกี่ยวกบัภาษี ท าให้ธนาคารฯต้องรับภาระทางภาษีเพิ่มขึ้น หรือธนาคารฯไม่สามารถน าดอกเบี้ยมาใช้หัก
ภาษีได้ 

3.  กรณีที่ธนาคารฯไม่สามารถนบัตราสารหนีด้้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนเป็นเงนิกองทนุชั้นที่ 1 ได้อีกต่อไป 

โดยมีอัตราดอกเบี้ย 10 ปีแรกคงที่ร้อยละ 7.00 ต่อปี  ปีที่ 11 เป็นต้นไป คิดดอกเบี้ยในอัตราลอยตัวที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 6 เดือนประเภท
ลูกค้าทั่วไปของธนาคารฯบวกร้อยละ 7.00 ต่อปี ช าระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในวันที่ 30 เมษายน และ 30 ตุลาคมของทุกป ี

ทั้งนี้ หากธนาคารฯมีผลขาดทุนในรอบบัญชีล่าสุดก่อนวันก าหนดช าระดอกเบี้ย หรือการช าระดอกเบี้ยตามตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
ในวันก าหนดช าระดอกเบี้ยใดจะท าให้ธนาคารฯมีผลขาดทุนในรอบบัญชีล่าสุดก่อนวันก าหนดช าระดอกเบี้ยนั้น ธนาคารฯไม่มีภาระในการช าระดอกเบี้ย
ส าหรับงวดดังกล่าว และไม่ผูกพันที่จะต้องสะสมยอดไปจ่ายในงวดถัด ๆ  ไปเว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ช าระดอกเบี้ยจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
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27.3 เงินกู้ยืมอื่น ๆ 

เงินกู้ยืมอ่ืนที่มีข้อจ ากัดการใช้เงิน (เงินกู้ยืมอ่ืน ๆ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ดังต่อไปนี้ 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555  

เงินกู้ยืม วัตถุประสงค์เพื่อการให้กู้ยืม เงินกู้ยืมคงเหลือ เทียบเท่าเงินบาท เงินกู้ยืมคงเหลือ เทียบเท่าเงินบาท 
   (ล้านบาท)  (ล้านบาท) 
      
เงินกู้ยืมจากกระทรวงการคลัง ส าหรับกิจการอุตสาหกรรมการเกษตร - - 4 ล้านบาท 4 
เงินกู้ยืมจากกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน 

ส าหรับกิจการที่ลงทุนเพื่ออนุรกัษ์
พลังงาน 

195 ล้านบาท 195 286 ล้านบาท 286 

เงินกู้ยืมจากส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาต ิ

ส าหรับกิจการเพื่อการวิจัยและพัฒนา 27 ล้านบาท 27 17 ล้านบาท 17 

เงินกู้ยืมธนาคารนอร์ดิค                
อินเวสเมนท์ (NIB) 

ส าหรับกิจการที่ร่วมลงทุนหรือใช้
เครื่องจักรอุปกรณ์จากกลุ่มประเทศ 
NORDIC 

19 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

629 29 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

895 

เงินกู้ยืมธนาคารเพื่อความร่วมมือ
ระหว่างประเทศญ่ีปุ่น (JBIC) 

ส าหรับการร่วมทุนและการให้กูย้ืมแก่
กิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนธุรกิจกับ
ตลาดหลักทรัพย์ซ่ึงกิจการไม่มี
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและมี
การร่วมทุนกับญี่ปุน่ หรือซ้ือ/ขาย
สินค้า/บริการกับญี่ปุ่นหรือเป็น
ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก 
Tsunami ที่มีการซ้ือ/ขายสินค้า/
บริการกับญี่ปุน่ 

67 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

2,188 83 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

2,553 

เงินกู้ยืมจากสถาบันสินเชื่อเพื่อการ
บูรณะและพัฒนาแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมัน (KfW) 

ส าหรับกิจการอุตสาหกรรมขนาดย่อม 5 ล้านยูโร 214 5 ล้านยูโร 219 

เงินกู้ยืมบรรษัทการเงินระหว่าง
ประเทศ (IFC) 

ส าหรับผู้ประกอบกิจการเอสเอ็มอ ี       
ที่ได้รับผลกระทบในเขตน้ าท่วม 

100 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

3,281 50 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

1,531 

รวม   6,534  5,505 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ธนาคารฯได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ในวงเงินรวม 100 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา กับบรรษัทการเงนิระหว่างประเทศ (IFC) เพื่อใช้
ในการสนับสนุนด้านการเงิน ส าหรับผู้ประกอบกิจการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมในช่วงปลายปี 2554 เงินกู้ยมืดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราลอยตัวที่ 
LIBOR บวกส่วนเพิ่ม ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมนี้ส่วนหนึ่งมีเงื่อนไขให้ธนาคารฯต้องด ารงสัดส่วนทางการเงินบางประการ 

28. ประมาณการหนีส้นิผลประโยชนข์องพนกังาน  

28.1 โครงการสมทบเงนิ 

ธนาคารฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกนัจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบด้วยเงินที่
พนักงานสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 - 10 ของเงินเดือนพนักงาน และเงินที่ธนาคารฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้ในอัตรารอ้ยละ 5 - 10 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
จ านวนปีที่ท างาน โดยกองทุนดังกล่าวจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ตาย ลาออกจากงานหรือเลิกกิจการตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้สินทรัพย์
ของกองทุนดังกล่าวได้แยกต่างหากจากสินทรัพย์ของธนาคารฯและบริษัทย่อยและอยูภ่ายใต้การดูแลของผู้จัดการกองทุน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารฯและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพเป็นจ านวนประมาณ 360 ล้านบาท และ 
354 ล้านบาท ตามล าดับ (เฉพาะธนาคารฯ: 352 ล้านบาท และ 346 ล้านบาท ตามล าดับ) 
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28.2 โครงการผลประโยชน ์

การเปลี่ยนแปลงของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ส าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
ส าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 

โครงการ
ผลประโยชน์

เมื่อ
เกษียณอายุ 

โครงการ
ผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืน 

รวมประมาณ
การหนี้สิน
ผลประโยชน์
พนักงาน 

โครงการ
ผลประโยชน์

เมื่อ
เกษียณอายุ 

โครงการ
ผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืน 

รวมประมาณ
การหนี้สิน
ผลประโยชน์
พนักงาน 

       
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานตน้ปี 1,284 14 1,298 1,201 45 1,246 
ต้นทุนบรกิารในปัจจุบัน 142 2 144 152 5 157 
ต้นทุนดอกเบี้ย 43 1 44 42 2 44 
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (55) (2) (57) (54) (2) (56) 
ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนีส้ิน
ผลประโยชน์ของพนักงานซ่ึงค านวณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย - - - (57) (7) (64) 

ต้นทุนบริการในอดีต (5) - (5) - (29) (29) 
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานปลายปี 1,409 15 1,424 1,284 14 1,298 

 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
ส าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 

โครงการ
ผลประโยชน์

เมื่อ
เกษียณอายุ 

โครงการ
ผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืน 

รวมประมาณ
การหนี้สิน
ผลประโยชน์
พนักงาน 

โครงการ
ผลประโยชน์

เมื่อ
เกษียณอายุ 

โครงการ
ผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืน 

รวมประมาณ
การหนี้สิน
ผลประโยชน์
พนักงาน 

       
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานตน้ปี 1,265 14 1,279 1,186 45 1,231 
ต้นทุนบรกิารในปัจจุบัน 139 2 141 149 5 154 
ต้นทุนดอกเบี้ย 42 1 43 42 2 44 
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (54) (2) (56) (54) (2) (56) 
ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนีส้ิน
ผลประโยชน์ของพนักงานซ่ึงค านวณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย - - - (58) (7) (65) 

ต้นทุนบริการในอดีต (5) - (5) - (29) (29) 
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานปลายปี 1,387 15 1,402 1,265 14 1,279 
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการผลประโยชน์รวมอยู่ในส่วนของก าไรขาดทุนจากการด าเนินงานโดยบันทึกรวมอยู่ในบัญชี “ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน” แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรับปีสิ้นสุด                       
วันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับปีสิ้นสุด                         
วันที่ 31 ธันวาคม 

 2556 2555 2556 2555 
     
ต้นทุนบรกิารในปัจจุบัน 144 157 141 154 
ต้นทุนดอกเบี้ย 44 44 43 44 
ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน - (7) - (7) 
ต้นทุนบรกิารในอดีต (5) (29) (5) (29) 
รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 183 165 179 162 

ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนีส้ินโครงการผลประโยชน์พนักงานของธนาคารฯ และบริษัทย่อยทีร่ับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสะสมจนถึงวันที่    
31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีจ านวนประมาณ 143 ล้านบาท และ 143 ล้านบาท ตามล าดับ (เฉพาะธนาคารฯ: 143 ล้านบาท และ 143 ล้านบาท ตามล าดับ) 

จ านวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ สิ้นปีปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลังแสดงได้ดังนี้ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 1,378 1,355 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 1,247 1,228 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 1,246 1,231 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 1,179 1,160 

จ านวนเงินการปรับปรุงจากประสบการณ์(1) ส าหรับปีปัจจุบัน และข้อมูลย้อนหลัง แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (38) 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (45) 

(1) การปรับปรุงจากประสบการณ์ หมายถึง ผลกระทบของความแตกต่างระหว่างขอ้สมมตฐิานที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกันภยักับผลที่ เกดิขึ้นจริง    
ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของ “ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานค านวณตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัย” 

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใชใ้นการประมาณการผลประโยชน์พนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ มีดังต่อไปนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 
     
อัตราคิดลด 3.28%, 3.73%, 3.95% 3.28%, 3.73%, 3.95% 3.73% 3.73% 
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต  5.00%, 5.50% 5.00%, 5.50% 5.00% 5.00% 
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน  
 (ขึ้นกับช่วงอายุ) 0.00% - 18.00% 0.00% - 18.00% 

 
0.00% - 18.00% 

 
0.00% - 18.00% 
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29. ประมาณการหนีส้นิอืน่  
(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  

 

ภาระผูกพันจากการ
ออกหนังสือ                         

ค้ าประกัน อาวัล        
และค้ าประกันอื่น ๆ       

ภาระผูกพัน              
จากคดีความ           

(หมายเหตุ 48.2) อ่ืน ๆ รวม 
     
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี (ปรับปรุงใหม่) 425 75 40 540 
ประมาณการหนี้สินเพิม่ขึ้น  - 11 64 75 
ประมาณการหนี้สินลดลง (13) (19) - (32) 
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง - (4) (40) (44) 
ยอดคงเหลือปลายปี 412 63 64 539 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 

ภาระผูกพันจากการ
ออกหนังสือ               

ค้ าประกัน อาวัล       
และค้ าประกันอื่น ๆ       

ภาระผูกพัน               
จากคดีความ             

(หมายเหตุ 48.2) อ่ืน ๆ รวม 
     
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี (ปรับปรุงใหม่) 425 54 35 514 
ประมาณการหนี้สินเพิม่ขึ้น  - 4 64 68 
ประมาณการหนี้สินลดลง  (13) - - (13) 
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง - (4) (40) (44) 
ยอดคงเหลือปลายปี 412 54 59 525 

30. เจา้หนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 

     
เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน 3,176 14,118 3,176 14,118 
อ่ืน ๆ 2,076 739 2,060 724 
รวมเจ้าหนี้อื่น 5,252 14,857 5,236 14,842 
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31. หนีส้นิอืน่ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 

2556 
31 ธันวาคม 

2555 
1 มกราคม 

2555 
31 ธันวาคม 

2556 
31 ธันวาคม 

2555 
1 มกราคม 

2555 
  (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 
       
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3,109 2,940 2,865 3,078 2,903 2,831 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 1,061 1,039 1,262 1,061 1,039 1,262 
เงินมัดจ าและเงินประกันรับ 1,490 909 1,386 1,476 895 1,367 
เงินวางประกันตราสารอนุพันธ ์ 1,159 19 139 1,159 19            139 
บัญชีพักเจ้าหนี้ 3,536 4,294           3,401 3,525 4,272 3,399 
อ่ืน ๆ 706 604 585 685 580        561 
รวมหนี้สินอ่ืน 11,061 9,805 9,638 10,984 9,708 9,559 

32. การจา่ยโดยใชหุ้น้เปน็เกณฑ ์- โครงการจา่ยโบนสัดว้ยหุน้สามญัส าหรบัพนกังานธนาคารฯ 

32.1 ขอ้มลูโครงการจา่ยโบนสัด้วยหุน้สามญัส าหรบัพนกังานธนาคารฯ 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553 ที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ได้อนุมัติโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบของหุ้นสามัญส าหรับพนักงานธนาคารฯ (TMB 
Performance Share Bonus 2010 Project: TMB PSBP 2010) โดยธนาคารฯจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ
ให้แก่พนกังาน (รวมถึงพนักงานที่ท าหน้าที่เป็นกรรมการของธนาคารฯ) ซ่ึงมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในโครงการ TMB PSBP 2010 โดยก าหนดให้ผู้บริหาร
ระดับสูงต้องเข้าร่วมโครงการ ในขณะที่พนกังานธนาคารฯในระดับอื่นสามารถเลือกทีจ่ะเข้าร่วมโครงการได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด 

อายุของโครงการต่อเนื่อง: 5 ปี นับจากวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรก 

จ านวนของหุ้นสามัญที่เสนอขาย: จ านวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นตราไว้ หุ้นละ 0.95 บาท ธนาคารฯจะท าการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นโครงการต่อเนื่อง  

ราคาเสนอขายต่อหุ้น: ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่พนกังานตามโครงการTMB PSBP 2010 จะเท่ากับราคา
เฉลี่ยของราคาปิดในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในแต่ละวันท าการซ้ือขายหุ้นสามัญของ
ธนาคารฯย้อนหลัง 90 วันปฏิทินก่อนวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครัง้ 

 ราคาเสนอขายต่อหุ้น (ต่อ): ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ค านวณได้อาจเป็นราคาที่ต่ ากว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามที่ก าหนดไว้ในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการค านวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการก าหนดราคาตลาดเพื่อ
การพิจารณาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  

อนึ่ง หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งใดครั้งหนึ่งค านวณได้ต่ ากว่ามูลค่าหุ้นตราไว้ 
ธนาคารฯต้องท าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่พนักงานตามโครงการ TMB PSBP 2010 
ในราคาเท่ากับมูลค่าหุ้นตราไว้  

เงื่อนไขการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน: พนักงานตามโครงการ TMB PSBP 2010 ที่จะจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องมีสถานะเป็น
พนักงานของธนาคารฯ ณ วันจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (สิทธิยังคงอยู่ส าหรับพนักงานที่
เกษียณอายุตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯหรือเสียชีวิต) 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารฯบันทึกค่าใช้จ่ายจ านวน 168 ล้านบาท และ 127 ล้านบาท ตามล าดับ ส าหรับโครงการจ่ายโบนัส
ด้วยหุ้นสามัญส าหรับพนักงาน
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32.2 การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุครัง้ที่ 1  

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ธนาคารฯได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ให้แก่พนกังานจ านวน 68,393,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท ในราคา   
หุ้นละ 2.25 บาท โดยจะทยอยออกหุ้นทุกปีภายใน 3 ปี  
 หุ้น 
  
เสนอขายหุ้นสามัญเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 68,393,400 
ออกหุ้นสามัญส่วนแรกในเดือนเมษายน 2555 ให้แก่พนักงาน 362 ราย (21,182,090) 
ออกหุ้นสามัญส่วนที่สองในเดือนเมษายน 2556 ให้แก่พนักงาน 327 ราย                (24,373,533) 
หุ้นสามัญส่วนของพนักงานที่ลาออกก่อนวันได้สิทธิ (6,793,717) 
คงเหลือหุ้นสามัญที่ยังไม่ออก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 16,044,060 

32.3 การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุครัง้ที่ 2  

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ธนาคารฯได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ให้แก่พนกังานจ านวน 101,795,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท ในราคา 
หุ้นละ 1.67 บาท โดยจะทยอยออกหุ้นทุกปีภายใน 3 ปี  

 หุ้น 
  
เสนอขายหุ้นสามัญเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 101,795,300 
ออกหุ้นสามัญส่วนแรกในเดือนเมษายน 2556 ให้แก่พนักงาน 181 ราย (32,028,164) 
หุ้นสามัญส่วนของพนักงานที่ลาออกก่อนวันได้สิทธิ (7,799,735) 
คงเหลือหุ้นสามัญที่ยังไม่ออก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 61,967,401 

32.4 การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุครัง้ที่ 3  

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2556 ธนาคารฯได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งที่ 3 ให้แก่พนกังานจ านวน 82,597,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท ในราคา   
หุ้นละ 2.28 บาท โดยจะทยอยออกหุ้นทุกปีภายใน  3 ปี  

 หุ้น 
  
เสนอขายหุ้นสามัญเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2556 82,597,700 
หุ้นสามัญส่วนของพนักงานที่ลาออกก่อนวันได้สิทธิ (1,759,900) 
คงเหลือหุ้นสามัญที่ยังไม่ออก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 80,837,800 
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32.5 รายการกระทบยอดหุน้สามญัที่ออกและช าระแลว้ ส่วนเกนิมลูคา่หุน้สามญั และทนุส ารองอืน่ - การจ่ายโดยใชหุ้น้เปน็เกณฑ ์  

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
   ส่วนเกินมูลค่า ทุนส ารองอ่ืน - การจ่าย 
 หุ้นสามัญที่ออกและช าระแล้ว หุ้นสามัญ โดยใช้หุ้นเปน็เกณฑ ์
 จ านวนหุ้น บาท บาท บาท 

     
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี 43,549,920,569 41,372,424,541 27,008,318 196,923,463 
ออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน                    

(หมายเหตุ 32.2 และ 32.3) 56,401,697 53,581,612 54,745,871 (108,327,483) 
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน - - (557,944) - 
ค่าใช้จ่ายโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบ         
ของหุ้นสามัญส าหรับพนักงาน                      
ธนาคารฯส าหรับปี (หมายเหตุ 32.1) - - - 167,998,978 

ยอดคงเหลือปลายปี 43,606,322,266 41,426,006,153 81,196,245 256,594,958 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
   ส่วนเกินมูลค่า ทุนส ารองอ่ืน - การจ่าย 
 หุ้นสามัญที่ออกและช าระแล้ว หุ้นสามัญ โดยใช้หุ้นเปน็เกณฑ ์
 จ านวนหุ้น บาท บาท บาท 

     
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี 43,528,738,479 41,352,301,555 - 117,783,652 
ออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน                

(หมายเหตุ 32.2) 21,182,090 20,122,986 27,536,717 (47,659,703) 
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน - - (528,399) - 
ค่าใช้จ่ายโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบ        
ของหุ้นสามัญส าหรับพนักงาน                     
ธนาคารฯส าหรับปี (หมายเหตุ 32.1) - - - 126,799,514 

ยอดคงเหลือปลายปี 43,549,920,569 41,372,424,541 27,008,318 196,923,463 

33. สว่นเกนิทนุจากการตรีาคาทรพัยส์นิ 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สนิ คือ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน และอาคาร ทั้งนี้ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรพัย์สินดังกล่าว ไม่สามารถน ามาหักกับ
ขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้ 
  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
ส าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
  (ปรับปรุงใหม่) 
ยอดคงเหลือต้นปี 5,061 4,601 
ตีราคาทรัพย์สินระหว่างปี - 1,046 
ตัดจ าหน่ายระหว่างปี (72) (70) 
ตัดรายการสินทรัพย์ระหว่างปี (33) (514) 
โอนออกระหว่างปี (58) (2) 
ยอดคงเหลือปลายปี 4,898   5,061 
หัก: ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง (980)                  (1,012) 
ยอดคงเหลือปลายปี - สุทธิจากภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง 3,918 4,049 
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34. ส ารองตามกฎหมาย 

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของธนาคารฯก าหนดให้ธนาคารฯต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไมน่้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายไมส่ามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ 

35. การจดัสรรก าไรและจา่ยเงนิปนัผล 

35.1 การจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล 

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล 
ดังต่อไปนี้ 

1  จัดสรรก าไรสุทธิเป็นส ารองตามกฎหมาย จ านวนเงิน 80,000,000 บาท 

2  จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.033 บาท จากจ านวนหุ้น 43,606,322,266 หุ้น รวมเป็นเงินปันผล
จ่ายทั้งสิ้น 1,439 ล้านบาท  

ทั้งนี้ธนาคารฯได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556  

35.2  การจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล 

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล 
ดังต่อไปนี้ 

1  จัดสรรก าไรสุทธิเป็นส ารองตามกฎหมาย จ านวนเงิน 200 ล้านบาท 

2  จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท จากจ านวนหุ้น 43,549,920,569 หุ้น รวมเป็นเงินปันผล
จ่ายทั้งสิ้น 1,306 ล้านบาท  

ทั้งนี้ธนาคารฯได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 

36. รายได้ดอกเบีย้ 

รายได้ดอกเบี้ยส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย 
  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2556 2555 2556 2555 
     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 2,000 2,488 1,983 2,475 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า 457 323 457 323 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ 2,877 2,994 2,877 2,990 
เงินให้สินเชื่อ 29,173 24,495 29,019 24,292 
อ่ืน ๆ 319 378 319 378 
รวมรายได้ดอกเบี้ย 34,826 30,678 34,655 30,458 
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37. ค่าใชจ้า่ยดอกเบีย้ 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย 
  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2556 2555 2556 2555 
     
เงินรับฝาก 8,567 7,883 8,567 7,883 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1,510 1,210 1,510 1,210 
เงินน าส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากและธปท. 2,348 2,214 2,348 2,214 
ตราสารหนี้ที่ออก     
- หุ้นกู้และตราสารหนี้ด้อยสิทธิ 1,263 1,197 1,263 1,197 
- อ่ืน ๆ 215 848 215 849 
เงินกู้ยืม 87 252 87 252 
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน 14 9 14 9 
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 14,004 13,613 14,004 13,614 

38. รายไดค้่าธรรมเนยีมและบรกิารสทุธ ิ

รายได้และค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบรกิารส าหรับปสีิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2556 2555 2556 2555 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
- การรับรอง รับอาวัล และการค้ าประกัน                       335 340                       335 340 
- บัตรเครดิตและเอทีเอ็ม 2,367          2,239 2,367 2,239 
- กองทุนและผลิตภัณฑ์ประกัน 2,879 2,151 2,082           1,516 
- อ่ืน ๆ 2,030 1,853 2,367 2,015 
รวมรายไดค้่าธรรมเนยีมและบรกิาร 7,611                 6,583 7,151 6,110 
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ     
- บัตรเครดิตและเอทีเอ็ม 1,348 1,368 1,348           1,369 
- อ่ืน ๆ 684                    525 609 467 
รวมค่าใชจ้า่ยคา่ธรรมเนยีมและบรกิาร 2,032                 1,893 1,957 1,836 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 5,579                 4,690 5,194                   4,274 
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39. ก าไรสทุธจิากธรุกรรมเพือ่คา้และปรวิรรตเงนิตราตา่งประเทศ 

ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2556 2555 2556 2555 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรต
เงินตราต่างประเทศ     

- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์ด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน 2,216 1,713 2,216 1,713 

- ตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย 18 6 18 6 
- ตราสารอนุพันธ์ด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 1 - 1 - 
- ตราสารหนี ้ 23 (16) 23 (16) 
ก าไรสทุธจิากธรุกรรมเพือ่คา้     
 และปรวิรรตเงนิตราตา่งประเทศ 2,258 1,703 2,258 1,703 

40. ขาดทนุสทุธจิากหนีส้นิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงด้วยมลูคา่ยตุธิรรม 

ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่ก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (Fair Value Option) ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย
รายการดังนี้ 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 
 2556 2555 
   
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ (9) (13) 
ก าไรสุทธิจากการโอนเปลีย่นมือ  - 11 
ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่ก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (9) (2) 

41. ก าไรสทุธจิากเงนิลงทนุ 

ก าไรสุทธิจากเงินลงทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย 
  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรับปีสิ้นสุด                             
วันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับปีสิ้นสุด                               
วันที่ 31 ธันวาคม 

 2556 2555 2556 2555 
ก าไรจากการขาย     
- เงินลงทุนเผ่ือขาย 79 146 45 146 
- เงินลงทุนทั่วไป 64 19 64 19 
รวมก าไรจากการขาย 143 165 109 165 
โอนกลับค่าเผ่ือการด้อยค่า (ขาดทุนจากการด้อยค่า)     
- เงินลงทุนเผ่ือขาย (2) 14 (2) 14 
- เงินลงทุนทั่วไป - (93) - (93) 
- เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 189 269 
รวมโอนกลบัคา่เผือ่การดอ้ยค่า (ขาดทนุจากการด้อยคา่) (2) (79) 187 190 
ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 141 86 296 355 
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ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ฝ่ายบริหารของธนาคารฯได้พิจารณาและเห็นว่าบบส.พญาไท (“บริษัทย่อย”) มีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น และคาดว่าจะมี
ความสามารถในการท าก าไรเพิ่มขึ้น ซ่ึงเป็นข้อบ่งชี้ของการกลับรายการด้อยค่าของเงินลงทุน ธนาคารฯจึงโอนกลับค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนใน      
บริษัทย่อยเพื่อใหมู้ลค่าเงินลงทุนใน บบส.พญาไท สะท้อนถึงมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากเงินลงทุนดังกล่าว 

42. รายได้จากการด าเนนิงานอืน่ๆ 

รายได้จากการด าเนินงานอื่นๆ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย 
  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรับปีสิ้นสุด                                   
วันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับปีสิ้นสุด                                   
วันที่ 31 ธันวาคม 

 2556 2555 2556 2555 
     
ก าไรสุทธิจากการจ าหน่ายทรัพย์สิน (หมายเหตุ 19) 87 686 157 657 
รายได้เงินปันผลรับ 65 131                  65 131 
หนี้สูญได้รับคืน (ส่วนของดอกเบี้ย)               121                 106 121                106 
อ่ืนๆ               143 242 142 241 
รวมรายได้จากการด าเนินงานอื่นๆ 416              1,165          485             1,135 

43. ค่าใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานอืน่ๆ 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย 
  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรับปีสิ้นสุด                                  
วันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับปีสิ้นสุด                                   
วันที่ 31 ธันวาคม 

 2556 2555 2556 2555 
     
ค่าใช้จ่ายในการตลาดและส่งเสริมธุรกิจ 1,249 1,044 1,203 979 
ค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร 374 323 372 321 
ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 271 255 270 253 
ขาดทุนจากด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย     
    และสินทรัพย์อ่ืน 130 548 130 549 
ส ารองประมาณการหนี้สินจากการโอนสินทรัพย์     
    ด้อยคุณภาพ (โอนกลับ) (หมายเหตุ 9) (296) 138 (382) 138 
อ่ืนๆ 1,269 1,323 1,255 1,304 
รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ 2,997 3,631 2,848 3,544 

44. หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยคา่ 

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย 
  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรับปีสิ้นสุด                                   
วันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับปีสิ้นสุด                                  
วันที่ 31 ธันวาคม 

 2556 2555 2556 2555 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)     
 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  10 (105) 10 (105) 
 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้  7,654 8,885 7,727 8,967 
โอนกลับค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรบัโครงสร้างหนี้                          
ของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี ้ (51) (29) (51) (38) 

รวมหนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยคา่  7,613 8,751 7,686 8,824 
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45. องคป์ระกอบของก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรับปีสิ้นสุด                                  
วันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับปีสิ้นสุด                                  
วันที่ 31 ธันวาคม 

 2556 2555 2556 2555 
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่     
(ก) การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์     

ก าไรจากการตีราคาทรัพย์สินระหว่างปี - 1,046 - 1,046 
การเปลี่ยนแปลงอ่ืนในส่วนเกนิทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน (58) (2) (58) (2) 
รวม  (58) 1,044 (58) 1,044 

(ข) ก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย     
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี 73 69 54 52 
หัก: การปรับปรุงการจัดประเภทใหม่ส าหรบัก าไรที่เกิดขึ้นจริงที่รวมอยู่
ในก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน (75) (103) (55) (103) 

รวม  (2) (34) (1) (51) 
(ค) ก าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจาก 
 การด าเนินงานในต่างประเทศ 29 (14) 29 (14) 
(ง) ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงในประมาณการหนี้สินโครงการผลประโยชน์

หลังออกจากงานของพนักงาน - 57 - 58 
(จ) ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 6 (238) 6 (234) 
รวมก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ส าหรบัปี (25) 815 (24) 803 

 
46. ก าไรตอ่หุน้ 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของ    
หุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยู่ในระหว่างป ี

ก าไรต่อหุ้นปรบัลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยผลรวมของจ านวนถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจ านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่ธนาคารฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญ
เทียบเท่าทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า ทั้งนี้ จ านวนหุ้นสามัญที่อาจต้องออกตาม
โครงการ TMB PSBP 2010 ที่ใช้ในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลดถือตามข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อที่ 32.2 ข้อที่ 32.3 และข้อที่ 32.4  

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดแสดงการค านวณได้ดังนี้ 

  งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 ก าไรส าหรับป ี
จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย  

ถ่วงน้ าหนัก ก าไรต่อหุ้น 
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านหุ้น ล้านหุ้น บาท บาท 
  (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน       
ก าไรส าหรับปีส่วนที่เป็นของ 

    ผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ 5,737 1,261 43,591 43,544 0.1316 0.0290 
ผลกระทบของหุ้นสามัญที่อาจต้อง       
ออกตามโครงการ TMB PSBP 2010  - - 151 116   

ก าไรตอ่หุน้ปรบัลด 5,737 1,261 43,742 43,660 0.1312 0.0289 
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 งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 ก าไรส าหรับป ี
จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย  

ถ่วงน้ าหนัก ก าไรต่อหุ้น 
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านหุ้น ล้านหุ้น บาท บาท 
  (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน       
ก าไรส าหรับปีส่วนที่เป็นของ 
   ผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ 5,799 1,253 43,591 43,544 0.1330 0.0288 
ผลกระทบของหุ้นสามัญที่อาจต้อง       
ออกตามโครงการ TMB PSBP 2010  - - 151 116   

ก าไรตอ่หุน้ปรบัลด 5,799 1,253 43,742 43,660 0.1326 0.0287 

47. ทรพัยส์นิทีม่ภีาระผกูพนั 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารฯและบริษัทย่อยมทีรัพยส์ินที่มีภาระผูกพัน ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 

เงินลงทุนในหลักทรพัย์ (มูลค่าที่ตราไว้)   

วางเป็นประกันต่อศาล 27 28 
ฝากไว้เพื่อสภาพคล่องระหว่างวัน 824 20,470 
ใช้เป็นหลกัประกันการท าธุรกรรมสัญญาซ้ือคืน 21,352 28,938 

48. ภาระผกูพนัและหนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้ 

48.1  ภาระผูกพัน 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 

   
การรับอาวัลตั๋วเงิน 1,447 208 
การค้ าประกันการกู้ยมืเงิน - 46 
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบก าหนด 1,358 1,471 
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 23,735 24,671 
ภาระผูกพันอื่น   
การค้ าประกันอื่น 37,024 32,868 
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลกูค้ายังไม่ได้ถอน 74,475 74,188 
อ่ืน ๆ 773 6,123 

รวม 138,812 139,575 

นอกจากนี้ ธนาคารฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากตราสารอนุพันธ์ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 11 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารฯมีภาระผูกพันการค้ าประกันอื่นให้กับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปน็จ านวน 11 ล้านบาท และ 11 ล้านบาท ตามล าดับ 
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48.2 คดคีวาม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารฯและบริษัทย่อยถูกด าเนินคดีตามภาระหนังสือค้ าประกันและสิทธิเรียกร้องอ่ืน ๆ จ านวน 142 คดี และ 148 คดี 
ตามล าดับโดยมีทุนทรัพยฟ์้องประมาณ 16,010 ล้านบาท และ 19,376 ล้านบาท ตามล าดับ (เฉพาะธนาคารฯ: จ านวน 119 คดี และ 127 คดี มีจ านวนทุนทรัพย์
ฟ้องประมาณ 13,451 ล้านบาท และ 14,705 ล้านบาท ตามล าดับ) ซ่ึงในการถูกฟ้องร้องด าเนินคดีดังกล่าวเป็นการเรียกให้ธนาคารฯและบริษัทย่อยรับผิด    
811 ล้านบาท(1) และ 871 ล้านบาท(1) ตามล าดับ (เฉพาะธนาคารฯ: 606 ล้านบาท(1) และ 749 ล้านบาท(1) ตามล าดับ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารฯและบริษัทย่อยได้รับรู้ประมาณการหนีส้ินอันอาจเกิดจากผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องจ านวนรวม 63 ล้านบาท
และ 75 ล้านบาท ตามล าดับ (เฉพาะธนาคารฯ: จ านวน 54 ล้านบาท และ 54 ล้านบาท ตามล าดับ) ซ่ึงฝ่ายบริหารพิจารณาและเชื่อว่าประมาณการหนี้สินดังกล่าว        
เพียงพอที่จะรองรับผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้องข้างต้น 

นอกจากนี้ ธนาคารฯยังถูกฟ้องร้องอีกคดีหนึ่ง ซ่ึงมีทุนทรัพย์ประมาณ 140,261 ล้านบาท จากการออกหนังสือค้ าประกันโดยทุจริตในวงเงิน 200 ล้านบาท ซ่ึง
ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายกฟ้องโจทก์ ปัจจุบันคดีนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินการยื่นฎีกา ซ่ึงฝ่ายบริหารได้รับการให้ค าปรึกษาว่าการยื่นฎีกาไม่มี
เหตุสนับสนุนเพียงพอและเปน็ไปได้ยากที่โจทก์จะชนะคดี ฝ่ายบริหารจึงเชื่อว่าธนาคารฯจะไม่มีความรับผิดใด ๆ ในกรณีนี้ 
(1) ไม่รวมความรับผดิของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 จ านวน 3,827 ล้านบาท และ 3,885 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งศาลชั้นต้นหรอืศาลอุทธรณ์มี     

ค าพิพากษายกฟ้องหรอืพิพากษาลดความรับผิดท าให้ความรับผดิของธนาคารฯลดลง 

48.3  สญัญาเชา่ด าเนนิงานทีย่กเลกิไมไ่ด ้

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายช าระภายใน 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555  31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 
     
ภายใน 1 ปี 168 220 154 211 
หลังจาก 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 211 203 188 202 
รวม 379 423 342 413 

 
48.4 ภาระผกูพนักบับรษิทัยอ่ย 

ในปีก่อน ๆ ธนาคารฯได้มีการโอนขายสนิทรัพย์ด้อยคุณภาพของธนาคารฯให้แก่บริษทั บริหารสินทรัพย์พญาไท จ ากัด (“บบส. พญาไท”) ทั้งนี้ ณ วันที่                
31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารฯยังมีภาระผูกพันที่ต้องโอนสิทธิจ านองในหลักประกันของลูกหนี้ด้อยคุณภาพที่โอนขายดังกล่าวให้แก่บบส. พญาไท 

49. การเปดิเผยขอ้มลูเกีย่วกบับคุคลหรอืกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

49.1 ค านยิามและลกัษณะความสมัพนัธ์ 

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ 

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของทุนช าระแล้วของธนาคารฯ  

2. กิจการอื่นที่มีการควบคุมร่วมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญในกิจการ หมายถึง  

2.1 กิจการที่เกี่ยวข้องกันของผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

2.2 กิจการที่กิจการที่เกี่ยวข้องกันของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของทุนที่ช าระแล้วของกิจการนั้น  

2.3  กิจการที่ธนาคารฯ เป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ขึ้นไปของทนุที่ช าระแล้วของกิจการนั้น (ไม่รวมกิจการที่ถือเป็นบริษทัย่อย และบริษทัร่วม) 

3. บริษัทย่อย  

4. บริษัทร่วม  

5. ผู้บริหารส าคัญของธนาคารฯ หมายถึง กรรมการธนาคาร ผู้บริหารในระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป และ
ผู้บริหารในงานบัญชีหรือการเงนิที่เกี่ยวข้อง 

6. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอ่ืนๆ หมายถึง 

6.1  สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของผู้บริหารส าคัญของธนาคารฯ 

6.2 กิจการที่ผู้บริหารส าคัญของธนาคารฯและสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของทุนที่ช าระแล้วของกิจการนั้น 

202 ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)  รายงานประจำาปี 2556
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6.3  กิจการที่ผู้บริหารส าคัญของธนาคารฯและสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด เป็นกรรมการที่มีอ านาจควบคุม หรือ มีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระส าคัญ 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับเงินลงทุนในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 13 แล้ว 

ลักษณะความสัมพันธ์ที่ธนาคารฯและบริษทัย่อยมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่วข้องกันซ่ึงมีการควบคุม หรือ ควบคุมร่วมกันในธนาคารฯ หรือเป็นกิจการที่
ธนาคารฯควบคุมหรือควบคุมร่วมกัน  

ชื่อกิจการ 
ประเทศที่
จัดตั้ง ลักษณะความสัมพันธ ์

   
กระทรวงการคลัง ไทย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซ่ึงถือหุ้นธนาคารฯเกินร้อยละ 10 ขึ้นไป  
ธนาคารไอเอ็นจี เอ็น.วี.   เนเธอร์แลนด์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซ่ึงถือหุ้นธนาคารฯเกินร้อยละ 10 ขึ้นไป 
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรือ                 
มีอ านาจควบคุม 

ไทย บริษัทที่เกีย่วข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซ่ึงถือหุ้นธนาคารฯเกินร้อยละ 10 ขึ้นไป  

บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) (1) ไทย บริษัทที่เกีย่วข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซ่ึงถือหุ้นธนาคารฯเกินร้อยละ 10 ขึ้นไป  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี 

(ประเทศไทย) จ ากัด(2) 
ไทย บริษัทที่เกีย่วข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซ่ึงถือหุ้นธนาคารฯเกินร้อยละ 10 ขึ้นไป 

บริษัท บริหารสนิทรพัย์พญาไท จ ากัด ไทย บริษัทย่อย ธนาคารฯถือหุ้นร้อยละ 100 กรรมการเกนิกึ่งหนึ่งเปน็ผู้แทนของธนาคารฯ 
บริษัท เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ คอนแทรคท์ จ ากัด ไทย บริษัทย่อย ธนาคารฯถือหุ้นร้อยละ 99.40 กรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็นผู้แทนของธนาคารฯ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน                    
ทหารไทย จ ากัด 

ไทย บริษัทย่อย ธนาคารฯถือหุ้นร้อยละ 87.50 กรรมการเกินกึ่งหนี่งเป็นผู้แทนของธนาคาร 

บริษัท เมโทร เดซิกนี จ ากัด 
 

ไทย บริษัทร่วม ธนาคารฯถือหุ้นร้อยละ 30.00  ผู้แทนของธนาคารฯเป็นกรรมการน้อยกว่า    
กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด 

(1) ถือเป็นกจิการที่เกีย่วข้องกันจนถงึวันที่ 28 กมุภาพันธ์ 2556 (วันที่กลุ่ม ING ได้ด าเนนิการขายหุ้นในบริษัทดังกลา่วเสร็จสิ้น) ทั้งนี้ ในปจัจุบนัได้เปลี่ยนชือ่เปน็ บริษัท           
เอฟดบับลิวดี ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 

(2) ถือเป็นกจิการที่เกีย่วข้องกันจนถงึวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 (วันที่กลุ่ม ING ได้ด าเนินการขายหุ้นในบริษัทดังกล่าวเสร็จสิ้น) ทั้งนี้ ในปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นบรษิัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด 

49.2 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการที่มีขึน้กับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่วข้องกันได้ก าหนดขึ้นโดยใชร้าคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไมม่ีราคาตลาดรองรับ 

ธนาคารฯมีนโยบายการก าหนดราคาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านสินเชื่อ ใช้อัตราที่เป็นไปตามราคาตลาดและการพิจารณาหลักประกันของเงินให้สนิเชื่อเป็นไปตามปกติธรุกิจ ยกเว้น เงินให้สนิเชื่อสวัสดิการ
พนักงานใช้อัตราตามระเบียบของธนาคารฯ  

2. ด้านรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจากการที่ธนาคารฯเป็นนายทะเบยีนและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง การให้บริการโอนเงินและรับโอนเงินให้แก่ผู้ซ้ือ/ขาย
หน่วยลงทุนผ่านธนาคารฯ การให้บริการและเป็นตัวแทนสนบัสนุนการขายกองทุนรวมที่บริหารจัดการโดยบริษัทย่อยแห่งหนึ่งและกิจการที่เกี่ยวข้อง
แห่งหนึ่งซ่ึงคิดในอัตราตามสัญญา โดยมีการต่อรองตามปกติของธุรกิจที่พิจารณาจากขนาดของกองทุนและปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุน 

3. ด้านเงินฝากและเงินกู้ยืม ใช้อัตราที่เป็นไปตามราคาตลาด 
4. ด้านรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการประเภทอื่น ๆ ใช้อัตราที่เป็นไปตามราคาตลาด  
5. ด้านการเช่าส านักงานสาขาก าหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามอัตราตลาด  
6.  ด้านการโอนขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของธนาคารฯให้แก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งใชร้าคายุติธรรมหรือราคาตลาด 

49.3 สญัญาส าคญัทีท่ ากบับคุคลหรอืกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้ธนาคารฯเข้าท าสัญญาการด าเนินธุรกิจร่วมกันกับบริษัทในกลุ่มของ ING ซ่ึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
ธนาคารฯดังนี้ 

1. สัญญาแต่งตั้งธนาคารฯเป็นตัวแทนจ าหน่ายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Distribution Agent Agreement) ให้แก่ บริษัทหลักทรพัยจั์ดการกองทุน     
ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จ ากัด(1) โดยมีอายุสัญญา 10 ปี โดยสัญญาดังกล่าวให้สิทธิร่วมเพียง 2 บริษัท ซ่ึงได้แก่บรษิัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี 
(ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด ทั้งนี้ก่อนสิ้นสุดสัญญา สามารถมีการเจรจาเพื่อทบทวนความเหมาะสม
ของสัญญาและเงื่อนไขต่าง ๆ ใหม่และกรณีธนาคารฯต้องการที่จะต่ออายุสัญญาจะต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

อัตราค่าธรรมเนียมที่จะได้รับของแต่ละกองทุนแตกต่างกันไปตามลักษณะของแต่ละกองทุน โดยอัตราค่าธรรมเนียมรับจะขึ้นอยู่กบัการพิจารณา
ร่วมกันของทั้ง 2 ฝ่าย 

203 งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ มีมติอนุมัติการแก้ไขสญัญาDistribution Agent Agreement โดยธนาคารฯจะแนะน า
ลูกค้าที่สนใจบริการบริหารกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคลให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงท า
หน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุน และธนาคารฯจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของค่าธรรมเนยีม รวมทั้งมีการผ่อนปรนข้อก าหนดสิทธขิองบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จ ากัด ในการน าเสนอผลิตภัณฑ์กองทุน โดยเปิดโอกาสให้ธนาคารฯสามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอ่ืนให้กบัลกูค้าบางกลุ่มของธนาคารฯได้ 

2. สัญญาแต่งตั้งธนาคารฯเป็นนายหน้าจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต (Bancassurance Product Distribution Agreement) ให้แก่ บริษัท ไอเอ็นจี
ประกันชีวิต จ ากัด(2)  แต่เพียงผู้เดียวโดยมีอายุสัญญา 10 ปี ทั้งนี้ก่อนสิ้นสุดสัญญาสามารถมีการเจรจาเพื่อทบทวนความเหมาะสมของสัญญาและ
เงื่อนไขต่างๆใหมแ่ละกรณีธนาคารฯต้องการที่จะต่ออายุสัญญาจะต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

อัตราค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขทางธุรกิจอ่ืนที่จะได้รับต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย  
(1)     ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันจนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 (วันที่กลุ่ม ING ได้ด าเนินการขายหุ้นในบริษัทดังกล่าวเสร็จสิ้น) ทั้งนี้ ในปัจจบุันได้เปลี่ยนชื่อเป็น       

บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
(2)     ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 (วันที่กลุ่ม ING ได้ด าเนินการขายหุ้นในบริษัทดังกล่าวเสร็จสิ้น)ทัง้นี้ ในปัจจุบันไดเ้ปลี่ยนชื่อเป็น     

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชวีิต จ ากัด (มหาชน) 

3. เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 ธนาคารฯได้โอนขายสินเชื่อด้อยคุณภาพที่ได้ตัดจ าหน่ายจากบัญชีแล้วจ านวนหนึ่งให้แก่ บบส. พญาไท ในราคา           
71 ล้านบาท (แสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายการ “รายได้จากการด าเนินงานอื่นๆ” ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปสีิ้นสุดวันที่            
31 ธันวาคม 2556) 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับสัญญาส าคัญที่ท ากับบรรษทับริหารสนิทรัพย์ไทย (กิจการทีก่ระทรวงการคลังถือหุ้นหรือมีอ านาจควบคุม) ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 9  

49.4 ผลตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงู 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของธนาคารฯและบริษัทย่อยที่รวมอยู่ในก าไรขาดทุนจากการ
ด าเนินงาน แยกประเภทได้ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรับปีสิ้นสุด                                
วันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับปีสิ้นสุด                                
วันที่ 31 ธันวาคม 

 2556 2555 2556 2555 
     
ผลประโยชน์ระยะสั้น - กรรมการ 32 32 32 31 
ผลประโยชน์ระยะสั้น - ผู้บริหาร 577 503 534 459 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 44 42 38 36 
ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 133 111 133 111 

ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารฯ หมายถึง กรรมการธนาคาร ผู้บริหารในระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป และผู้บริหาร  
ในงานบัญชีหรือการเงนิที่เกี่ยวข้อง 

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย หมายถึง กรรมการและผู้บริหารฝ่ายขึ้นไป 

49.5 ผลประโยชนอ์ืน่ทีจ่า่ยแก่ผูบ้รหิารระดบัสงู 

ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารฯมิได้รับผลประโยชน์อื่นใดจากธนาคารฯทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินนอกเหนือจากผลประโยชนท์ี่พึงได้รับตามปกติ ตามที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 32 และข้อที่ 49.4 ซ่ึงได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน เบี้ยประชุม เงินเดือน และโบนัส ทั้งนี้ กรรมการที่เป็น
ผู้บริหารของธนาคารฯและกรรมการผู้แทนของ ING Bank N.V. ที่เป็นผู้บริหารของ ING ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารต้นสังกัด 
อย่างไรก็ตาม กรรมการ ที่พ านักอยู่ต่างประเทศสามารถเบิกค่าเดินทางและค่าที่พักในการเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในธรุกิจของธนาคารฯได้ตามที่จ่ายจริง 
ส าหรับผู้บริหารที่เป็นชาวต่างชาติได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติม ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน รวมค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ และค่าเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านตามหลกัเกณฑ์      
ที่ก าหนด
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49.6 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีเ่กดิขึน้ในระหว่างป ี
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันทีส่ าคัญประกอบด้วย 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 
รายได้
ดอกเบี้ย 

ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย 

รายได้
ค่าธรรมเนียม
และบริการ 

ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียม
และบริการ 

รายได้จากการ
ด าเนินงานอื่นๆ 

(โอนกลับ) 
ค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงาน

อ่ืนๆ  

โอนกลับ            
หนี้สูญ 

หนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุน              

จากการด้อยค่า 
        
1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 77 1 1 - - 9 - 
2. กิจการอื่นที่มีการควบคุมร่วมหรือมี
อิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญในกิจการ 378 787 324 160 60 (86) (52) 

3. บริษัทย่อย - - - - - - - 
4. บริษัทร่วม - - - - - - - 
5. ผู้บริหารส าคัญของธนาคารฯ 1 3 - - - - - 
6. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอ่ืน ๆ - 2 - - - 2 - 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 
รายได้
ดอกเบี้ย 

ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย 

รายได้
ค่าธรรมเนียม
และบริการ 

ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียม          
และบริการ 

รายได้จากการ
ด าเนินงานอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงาน

อ่ืนๆ  

หนี้สูญ 
หนี้สงสัยจะสูญ 
และขาดทุน              

จากการด้อยค่า 
        
1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 86 1 - - - 4 - 
2. กิจการอื่นที่มีการควบคุมร่วมหรือมี
อิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญในกิจการ 768 577 1,153 117 61 358 28 

3. บริษัทย่อย - - - - - - - 
4. บริษัทร่วม - - - - - - - 
5. ผู้บริหารส าคัญของธนาคารฯ 1 3 - - - - - 
6. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอ่ืน ๆ - 3 1 - - - - 
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  (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 
รายได้
ดอกเบี้ย 

ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย 

รายได้
ค่าธรรมเนียม
และบริการ 

ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียม
และบริการ 

รายได้จากการ
ด าเนินงานอื่นๆ 

(โอนกลับ) 
ค่าใช้จ่าย
จากการ
ด าเนินงาน
อ่ืนๆ       

โอนกลับ           
หนี้สูญ 

หนี้สงสัยจะสูญ 
และขาดทุน              

จากการด้อยค่า 
        
1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 77 1 1 - - 9 - 
2. กิจการอื่นที่มีการควบคุมร่วมหรือมี
อิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญในกิจการ 378 787 324 160 60 (172) (52) 

3. บริษัทย่อย - - 516 - 73 - - 
4. บริษัทร่วม - - - - - - - 
5. ผู้บริหารส าคัญของธนาคารฯ 1 3 - - - - - 
6. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอ่ืน ๆ - 2 - - - 2 - 
 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 รายได้ดอกเบี้ย 
ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย 

รายได้
ค่าธรรมเนียม
และบริการ 

ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียม          
และบริการ 

รายได้จากการ
ด าเนินงานอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายจาก
การ

ด าเนินงาน
อ่ืนๆ       

หนี้สูญ 
หนี้สงสัยจะสูญ 
และขาดทุน              

จากการด้อยค่า 
        
1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 86 1 - - - 4 - 
2. กิจการอื่นที่มีการควบคุมร่วมหรือมี
อิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญในกิจการ 765 577 1,153 117 61 358 28 

3. บริษัทย่อย - 1 305 - 2 - - 
4. บริษัทร่วม - - - - - - - 
5. ผู้บริหารส าคัญของธนาคารฯ 1 3 - - - - - 
6. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอ่ืน ๆ - 3 1 - - - - 
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49.7 ยอดคงค้างกบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ยอดคงค้างกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังต่อไปนี้ 

49.7.1 ยอดคงเหลือที่ส าคัญระหว่างธนาคารฯและบริษัทย่อยกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้  

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 
เงนิใหส้นิเชือ่แกล่กูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั                            
กระทรวงการคลัง 3,031 3,035 
   
เงนิรบัฝาก (รวมรายการระหวา่งธนาคารและ 
 ตลาดเงนิ - ดา้นหนีส้นิ)   
ธนาคารไอเอ็นจี เอ็น.วี. 196 196 
   
ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกูย้มื (รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - 
ด้านหนีส้นิ)   

กระทรวงการคลัง - 4 
   
ภาระผกูพนั - ตราสารอนพุนัธ ์   
ธนาคารไอเอ็นจี เอ็น.วี. 12,080(1) 11,480(1) 
   
ภาระผกูพนัอืน่   
ธนาคารไอเอ็นจี เอ็น.วี. 16 15 
   
(1)  แสดงด้วยยอด Notional amount 
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49.7.2 ยอดคงเหลือที่ส าคัญระหว่างธนาคารฯและบริษัทย่อยกบักิจการอื่นที่มีการควบคุมร่วมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญในกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้  

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 
เงินลงทุนในตราสารหนี้     
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรือมีอ านาจควบคุม 46 614 46 597 
     
เงนิใหส้นิเชือ่แกล่กูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั (รวมรายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - ดา้นสนิทรพัย)์     

กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรือมีอ านาจควบคุม 27,728 40,682 27,728 40,682 
บจ. ไทยเจริญผลอุตสาหกรรม 3 3 3 3 
     
ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู     
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรือมีอ านาจควบคุม 59 111 59 111 
     
ลกูหนีอ้ืน่     
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรือมีอ านาจควบคุม 4,398 6,213 4,398 6,213 
     
สนิทรพัยอ์ืน่     
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรือมีอ านาจควบคุม 276 272 276 272 
บมจ. ไอเอ็นจี ประกันชีวิต(2) -(1) 215 -(1) 215 
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) (3) -(1) 17 -(1) 17 
     
เงนิรบัฝาก (รวมรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ - ด้าน
หนีส้นิ)     
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรือมีอ านาจควบคุม 14,792 14,184 14,792 14,184 
บมจ. ไอเอ็นจี ประกันชีวิต(2) -(1) 300 -(1) 300 
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) (3) -(1) 226 -(1) 226 
บจ. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทีเอ็มบี 4 4 4 4 

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ยังมียอดคงค้างระหว่างธนาคารฯกบั บรษิัทดังกล่าว  แต่มิไดแ้สดงยอดคงคา้งในหมายเหตุนีเ้นือ่งจากบรษิัทดังกล่าวไม่ถอืเปน็กิจการที่
เกี่ยวขอ้งกันในระหว่างปี 2556 ตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อที่ 49.1 

(2) ปัจจุบนัไดเ้ปลี่ยนชือ่เปน็ “บริษทั เอฟดับบลิวดี ประกนัชีวติ จ ากัด (มหาชน)” 
(3) ปัจจุบนัไดเ้ปลี่ยนชือ่เปน็ “บริษทัหลกัทรัพยจ์ัดการกองทนุ ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากดั” 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 
ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกูย้มื (รวมรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงนิ - ดา้นหนีส้นิ)     

กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรือมีอ านาจควบคุม 18,111 23,656 18,111 23,656 
     
ประมาณการหนีส้นิจากการโอนสนิทรพัยด์้อยคณุภาพ     
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรือมีอ านาจควบคุม 5,998 6,380 5,998 6,380 
     
หนีส้นิอืน่     
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรือมีอ านาจควบคุม 54 74 54 74 
     
ภาระผกูพนั - ตราสารอนพุนัธ ์     
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรือมีอ านาจควบคุม 125,539(1) 95,235(1) 125,539(1) 95,235(1) 
     
ภาระผกูพนัอืน่     
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นหรือมีอ านาจควบคุม 1,072 5,829 1,072 5,829 
KOOKMIN Bank - 3 - 3 
(1)  แสดงดว้ยยอด Notional amount 

49.7.3 ยอดคงเหลือที่ส าคัญระหว่างธนาคารฯกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 
สินทรัพย์อื่น     
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด - - 39 39 
     
เงนิรบัฝาก     
บริษัท บริหารสนิทรพัย์พญาไท จ ากัด - - 34 226 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด - - 23 31 
     

49.7.4 ยอดคงเหลือที่ส าคัญระหว่างธนาคารฯและบริษัทย่อยกบัผู้บริหารส าคัญของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 
   
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบี้ยค้างรับ 33 35 
เงินให้สินเชื่อสวัสดิการ 23 21 
เงินรับฝาก 158 141 
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49.7.5 ยอดคงเหลือที่ส ำคัญระหว่ำงธนำคำรฯและบริษัทย่อยกบับุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอ่ืน ๆ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้ 

  (หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
31 ธันวำคม 

2556 
31 ธันวำคม 

2555  
31 ธันวำคม 

2556 
31 ธันวำคม 

2555 
     
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ 3 4 3 4 
เงินรับฝำก                   111 126 111 126 
ภำระผูกพันอื่น -                  79 -                  79 

50.         สว่นงำนด ำเนนิงำน 

เพื่อวัตถุประสงค์ทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ธุรกิจของธนำคำรได้แบ่งออกเป็นกลุ่มหลักๆ ตำมประเภทของกลุ่มลูกค้ำ ดังต่อไปนี้  

1. กลุ่มลูกค้ำธุรกิจ 

1.1 กลุ่มลูกค้ำธุรกิจขนำดใหญ่และขนำดกลำง ได้แก่ ลูกค้ำองค์กรที่มีรำยได้ต่อปีมำกกว่ำ 50 ล้ำนบำท โดยประเภทของผลิตภัณฑ์และบริกำรหลัก ได้แก่ 
บริกำรสินเชื่อธุรกิจ กำรออกหนังสือค้ ำประกัน บริกำรเงินฝำก บริกำรธรุกรรมระหว่ำงประเทศ บริกำร Supply Chain Solution และบริหำรกำรเงิน  
กำรเข้ำร่วมให้สินเชื่อกบัสถำบันกำรเงินอ่ืน ๆ และกำรให้บรกิำรนักลงทุน 

1.2 กลุ่มลูกค้ำธุรกิจขนำดย่อม ได้แก่ ลูกค้ำองค์กรที่มีรำยได้ต่อปีไม่เกิน 50 ล้ำนบำท และลูกค้ำบุคคลที่ประกอบธุรกิจโดยประเภทของผลิตภัณฑ์และบริกำร
หลัก ได้แก ่บริกำรสินเชื่อธุรกิจ กำรออกหนังสือค้ ำประกัน บริกำรเงินฝำก บริกำรธุรกรรมระหว่ำงประเทศ  บริกำร Supply Chain Solution และบริหำร
กำรเงิน 

2. กลุ่มลูกค้ำบุคคล ได้แก่ ลูกค้ำบุคคลธรรมดำ โดยประเภทของผลิตภัณฑ์และบริกำรหลัก ได้แก่ บริกำรเงินฝำก บริกำรสนิเชื่อเพือ่ที่อยู่อำศัยและสินเชื่อ
บุคคล บริกำรบัตรต่ำงๆ บริกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและกองทนุรวม และบรกิำรเงินตรำต่ำงประเทศ   

ธนำคำรฯวัดผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำนจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนหลัก โดยธนำคำรฯใช้นโยบำยกำรบัญชีส ำหรับสว่นงำนด ำเนินงำนเช่นเดียวกับ
นโยบำยกำรบัญชีที่ใช้ในงบกำรเงิน  

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำโอนของธุรกรรมระหว่ำงส่วนงำนใช้อัตรำอ้ำงอิงกับรำคำตลำด ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนทำงตรงได้บนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยของแต่ละ
ส่วนงำนและบำงส่วนได้ถูกจัดสรรไปยังแต่ละส่วนงำนตำมตัวแปรที่เกี่ยวข้อง เช่น ปริมำณธุรกรรม ฐำนสินทรัพย์ ฐำนหนี้สิน เป็นตน้ 
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ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนที่น ำเสนอต่อไปนีส้อดคล้องกับรำยงำนภำยในของธนำคำรฯที่ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำง
สม่ ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจ กำรจัดสรรทรัพยำกรใหก้ับส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งนี้ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน
ของธนำคำรฯคือคณะประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

(หน่วย: ล้ำนบำท)  
 งบกำรเงินรวม 
   ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 

  กลุ่มลูกค้ำธุรกิจ กลุ่มลูกค้ำบุคคล   ส่วนงำนอ่ืนๆ  
ตัดรำยกำร               
ระหว่ำงกัน  

รวมส่วนงำน
ด ำเนินงำน  

รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ 12,755 6,129 1,865 - 20,749 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น 3,910 3,794 696 (30) 8,370 
รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 16,665 9,923 2,561 (30) 29,119 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน (7,049) (7,341) (362) 30 (14,722) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนหลัก 9,616 2,582 2,199 - 14,397 
รำยได้อ่ืนสุทธ ิ     276 
ส ำรองสินเชื่อและรำยกำรที่
เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ     (7,629) 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้     7,044 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้     (1,296) 
ก ำไรส ำหรับป ี     5,748 
      
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 111 562 431 - 1,104 
      
รำยได้จำกกำรด ำเนนิกำรจ ำแนกตำมสว่นงำน      
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก 24,248 2,134 2,767 (30) 29,119 
รำยได้ระหว่ำงส่วนงำน (7,583) 7,789 (206) - - 
รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 16,665 9,923 2,561 (30) 29,119 
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    (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
   ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555  

  กลุ่มลูกค้าธุรกิจ   กลุ่มลูกค้าบุคคล    ส่วนงานอ่ืนๆ  
 ตัดรายการ  
ระหว่างกัน  

 รวมส่วนงาน
ด าเนินงาน  

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 9,333 5,749 1,949 - 17,031 
รายได้จากการด าเนินงานอื่น 3,114 3,124 713 (31) 6,920 
รวมรายได้จากการด าเนินงาน 12,447 8,873 2,662 (31) 23,951 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (6,623) (6,820) (136) 31 (13,548) 
ก าไรจากการด าเนินงานหลัก 5,824 2,053 2,526 - 10,403 
รายได้อ่ืนสุทธ ิ     516 
ส ารองสินเชื่อและรายการที่
เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ     (9,255) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้     1,664 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      (376) 

ก าไรส าหรับป ี     1,288 
      
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 99 416 471 - 986 
        
รายได้จากการด าเนนิงานจ าแนกตามสว่นงาน    
รายได้จากลูกค้าภายนอก 20,082 773 3,127 (31) 23,951 
รายได้ระหว่างส่วนงาน (7,635) 8,100 (465) - - 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 12,447 8,873 2,662 (31) 23,951 
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การกระทบยอดข้อมูลตามส่วนงานกับงบการเงินรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 (แสดงเฉพาะรายการที่ขอ้มูลตามส่วนงานแตกต่างกับ
งบการเงินรวม) 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 
รายได้ดอกเบี้ย

สุทธ ิ
รายได้จากการ
ด าเนินงานอื่น 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน 

รายได้   
(ค่าใช้จ่าย) อ่ืน 

ค่าเผ่ือหนี้สงสัย  
จะสูญ 

ข้อมูลตามส่วนงาน 20,749 8,370 (14,722) 276 (7,629) 
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจาก
การด้อยค่าของสินทรัพย ์ - 30 (46) - 16 

โอนกลับส ารองประมาณการหนีส้ินจาก
การโอนสินทรพัย์ด้อยคุณภาพ - - 296 (296) - 

อ่ืนๆ 73 (15) (78) 20 - 
งบการเงินรวม 20,822 8,385 (14,550) - (7,613) 

 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 
รายได้ดอกเบี้ย

สุทธ ิ
รายได้จากการ
ด าเนินงานอื่น 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน 

รายได้   
(ค่าใช้จ่าย) อ่ืน 

ค่าเผ่ือหนี้สงสัย   
จะสูญ 

ข้อมูลตามส่วนงาน 17,031 6,920 (13,548) 516 (9,255) 
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจาก
การด้อยค่าของสินทรัพย ์ - 136 (640) - 504 

โอนกลับส ารองประมาณการหนีส้ินจาก
การโอนสินทรพัย์ด้อยคุณภาพ - - (137) 137 - 

ก าไรจากการขายสินทรพัย ์ - 550 - (550) - 
อ่ืนๆ 34 35 34 (103) - 

งบการเงินรวม  17,065 7,641 (14,291) - (8,751) 
 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 กลุ่มลูกค้าธุรกิจ  
 กลุ่มลูกค้า            
บุคคล    ส่วนงานอ่ืนๆ  

 ตัดรายการ
ระหว่างกัน  

 รวมส่วนงาน
ด าเนินงาน 

      
สินทรัพย ์ 518,984 82,266 167,448 (2,966) 765,732 
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 215,627 369,844 183,227 (2,966) 765,732 

 
(หน่วย: ล้านบาท)  

 งบการเงินรวม 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

  กลุ่มลูกค้าธุรกิจ 
 กลุ่มลูกค้า           
บุคคล    ส่วนงานอ่ืนๆ  

 ตัดรายการ
ระหว่างกัน  

 รวมส่วนงาน
ด าเนินงาน 

      
สินทรัพย ์ 485,583 78,206 156,055 (2,919) 716,925 
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 226,398 343,980 149,466 (2,919) 716,925 
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51. ฐานะและผลการด าเนนิงานทีส่ าคัญจ าแนกตามธรุกรรมในประเทศและตา่งประเทศ 

51.1 ฐานะจ าแนกตามประเภทธรุกรรม 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 
 ธุรกรรม ธุรกรรม  ธุรกรรม ธุรกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

       
สินทรัพยร์วม 764,949 783 765,732 716,285 640 716,925 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ  
 (ด้านสินทรัพย์) 95,869 568 96,437 95,806 461 96,267 
เงินลงทุน - สุทธ ิ 103,277 - 103,277 109,147 - 109,147 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธ ิ 468,854 156 469,010 428,594 157 428,751 
เงินรับฝาก 529,409 197 529,606 495,989 169 496,158 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                             

(ด้านหนี้สิน) 63,868 2,170 66,038 65,981 72 66,053 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยมื 35,985 2,188 38,173 40,695 2,553 43,248 

51.2 ผลการด าเนนิงานจ าแนกตามธรุกรรม 

 ผลการด าเนินงานจ าแนกตามธุรกรรมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้ 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  
 ในประเทศ ต่างประเทศ ระหว่างกัน รวม ในประเทศ ต่างประเทศ ระหว่างกัน รวม 
         
รายได้ดอกเบี้ย 34,813 56 (43) 34,826 30,674 42 (38) 30,678 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 14,010 37 (43) 14,004 13,614 37 (38) 13,613 
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 20,803 19 - 20,822 17,060 5 - 17,065 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธิ 5,574 5 - 5,579 4,683 7 - 4,690 
รายได้จากการด าเนินงานอื่น ๆ  2,807 (1) - 2,806 2,951 - - 2,951 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ 14,535 15 - 14,550 14,282 9 - 14,291 
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุน              
จากการด้อยค่า 7,615 (2) - 7,613 8,748 3 - 8,751 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 7,034 10 - 7,044 1,664 - - 1,664 
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52.         เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯได้มีมติให้เสนอต่อทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของธนาคารฯเพื่อพิจารณาอนุมัติในเรื่อง
ต่างๆ ซ่ึงรวมถึง 
1.  การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคารฯจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ านวน 1,744      

ล้านบาท (โดยจ านวนเงินปันผลดังกล่าวค านวณจากจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซ่ึงยังไม่รวมจ านวนหุ้นสามัญที่ธนาคารฯ
จะต้องออกตามโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบของหุ้นสามัญให้แกพ่นักงานธนาคารฯ ปี 2553 (TMB PSBP 2010) ในเดือนเมษายน 2557 ส าหรับ
พนักงานที่ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนในปี 2554 2555 และ 2556 และยังคงสถานะเป็นพนักงานของธนาคารฯ ณ วันจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว) เงินปันผลนี้จะจ่ายและบันทึกบัญชีภายหลังจากได้รับการอนุมัติโดยมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแล้ว 

2.  การด าเนินโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนของธนาคารฯให้แก่พนักงานของธนาคารฯ ภายใต้โครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบของหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
ธนาคารฯ ปี 2557 (TMB PSBP 2014) ซ่ึงรวมถึง 
2.1  การลดทุนจดทะเบียนของธนาคารฯจ านวน 429,974,191 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจ านวน 

41,903,301,555.05 บาท เป็น 41,494,826,073.60 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของธนาคารฯดังนี้ (ก) หุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของธนาคารฯ จ านวน 180,000,000 หุ้น ซ่ึงปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2554  และ (ข) หุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่พนักงานของธนาคารฯ ตามโครงการ TMB PSBP 2010 จ านวน 249,974,191 หุ้น    
ในส่วนที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่าย 

2.2  การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุของธนาคารฯ จ านวนไม่เกิน 400,000,000 หุ้นให้แก่พนักงานของธนาคารฯ ตามโครงการ TMB PSBP 2014 

2.3  การเพิ่มทุนจดทะเบยีนของธนาคารฯจากจ านวน 41,494,826,073.60 บาท เป็น 42,112,301,555.05 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 
649,974,191  หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท และ 

2.4  การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ จ านวนไม่เกิน 649,974,191 หุ้น โดยจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 400,000,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่พนกังานของธนาคารฯ ตามโครงการ TMB PSBP 2014 และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวนไม่เกิน 249,974,191 หุ้น ให้แก่พนักงานของธนาคารฯ ตามโครงการ TMB PSBP 2010 เพื่อชดเชยหุ้นสามัญของโครงการ            
TMB PSBP 2010 ที่ได้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายตามที่กล่าวไว้ในข้อ 2.1 ข้างต้น 

53.         การอนมุตังิบการเงนิ 

งบการเงินนี้ได้รับอนุมตัิให้ออกโดยคณะกรรมการธนาคารฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 

215 งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท

ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่

เลขทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์

TMB Phone Banking

Website

E-mail

ทุนจดทะเบียน

ทุนเรียกชำ�ระแล้ว

หุ้นส�มัญ

น�ยทะเบียนหุ้น

ผู้สอบบัญชี

ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)

ธุรกิจก�รธน�ค�รพ�ณิชย์ทุกประเภทต�มที่กำ�หนดในพระร�ชบัญญัติธุรกิจสถ�บันก�รเงิน และประกอบกิจก�ร 
ประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รให้บริก�รท�งก�รเงิน ต�มที่ได้รับอนุญ�ตจ�กกระทรวงก�รคลัง ธน�ค�รแห่งประเทศไทย 
และหน่วยง�นอื่นที่เกี่ยวข้อง

เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมห�นคร 10900

0107537000017

02-299-1111

1558

http://www.tmbbank.com

investor.rel@tmbbank.com

41,903,301,555.05 บ�ท (ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556)

41,426,006,152.70 บ�ท

43,606,322,266 หุ้น มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 0.95 บ�ท

บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
62 อ�ค�รตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชด�ภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพมห�นคร 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2888

น�งส�วรัตน�  จ�ละ      ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต เลขที่  3734
หรือ น�งนงลักษณ์  พุ่มน้อย     ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต เลขที่  4172
หรือ น�งส�วรัชด�  ยงสวัสดิ์ว�ณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต เลขที่  4951

บริษัท สำ�นักง�น เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด
193/136-137 อ�ค�รเลครัชด� ออฟฟิช คอมเพล็กซ์ ชั้น 33   
ถนนรัชด�ภิเษกตัดใหม่
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2264-0777 

ข้อมูลบริษัท

บุคคลอ้างอิงอื่น
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บริษัทที่เป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์และประกอบธุรกิจด้านการเงิน

บริษัท บริห�รสินทรัพย์พญ�ไท จำ�กัด
โทร. 0-2354-5001  โทรส�ร 0-2354-5014

บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนทห�รไทย  จำ�กัด
โทร. 0-2636-1800 ต่อ 1725 (ส่วนลูกค้�สัมพันธ์)

บริษัทที่สนับสนุนธุรกิจธนาคาร

บริษัท พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ ทีเอ็มบี จำ�กัด
โทร. 0-2299-1159, โทรส�ร 0-2242-3138-9

บริษัท เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ คอนแทรคท์ จำ�กัด
โทร. 0-2299-1217, โทรส�ร 0-2299-1278

บริษัท เมโทร เดซิกนี จำ�กัด
โทร. 0-2230-6201, โทรส�ร 0-2230-6200

บริษัทที่ลงทุนเพื่อผลตอบแทน

กองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์ เดอะ คอลัมน์
โทร. 0-2649-2000, โทรส�ร 0-2649-2107-8

กองทุนรวมธุรกิจไทย 5
โทร. 0-2670-4900 ต่อ 1291-2, โทรส�ร 0-2679-1820 

บริษัทอื่นๆ

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
โทร. 0-2231-3011, โทรส�ร 0-2231-3681

บริษัท ร่วมทุนชนบท จำ�กัด
โทร. 02-3183958, โทรส�ร 02-7181851

บริษัท เอ็น ดี กรุ๊ป ฟีดมิลล์ จำ�กัด

บริษัท วิงกรุ๊ป จำ�กัด
โทร. 053-331315-6, โทรส�ร 053-331314, 053-331336

บริษัท ไทยเจริญผลอุตส�หกรรม จำ�กัด
โทร.  054-581202, โทรส�ร 054-581876

บริษัท เมืองค้�ส่ง จำ�กัด
โทร. 0-2531-6860 โทรส�ร 0-2532-3009

บริษัท เอ็มไทยเอสเตท จำ�กัด
โทร. 0-2261-1144, โทรส�ร 0-2261-1143

รายละเอียดนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ก�รลงทุน ในบริษัทอื่น ณ 31 ธันว�คม 2556 โดยถือหุ้นไว้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำ�นวนหุ้นที่ออกจำ�หน่�ยแล้วของบริษัท ดังต่อไปนี้

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

ลำ�พูน

เชียงใหม่

แพร่

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

หุ้นส�มัญ

หุ้นส�มัญ

หุ้นส�มัญ

หุ้นส�มัญ

หุ้นส�มัญ

หน่วยลงทุน

หน่วยลงทุน

หุ้นส�มัญ

หุ้นส�มัญ

หุ้นส�มัญ

หุ้นส�มัญ

หุ้นส�มัญ

หุ้นส�มัญ

หุ้นส�มัญ

ธุรกิจก�รเงิน

ธุรกิจก�รเงิน

อสังห�ริมทรัพย์

สนับสนุน 
สถ�บันก�รเงิน

สนับสนุน 
สถ�บันก�รเงิน

กองทุนรวม 
อสังห�ริมทรัพย์

กองทุนรวม 
อสังห�ริมทรัพย์

ก�รบริก�ร

ธุรกิจก�รเงิน

ค้�ปลีก/ส่ง

ผลิตเสื้อผ้�สำ�เร็จรูป

ก�รผลิต

ก�รขนส่ง

อสังห�ริมทรัพย์

ชื่อบริษัท ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ ชนิดของหุ้น

การลงทุนของธนาคารทหารไทยในบริษัทอื่น
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107,000,000

10,000,000

10,000

1,000

1,000

212,430,342

220,000,000

1,000,000

1,000,000

120,000

9,000

15,500

22,000

30,000,000

100.00

87.50

99.93

99.40

30.00

23.03

13.64

15.30

17.50

25.00

25.00

16.13

10.00

10.00

107,000,000

8,749,998

9,993

994

300

48,926,539

30,000,000

153,000

175,000

30,000

2,250

2,500

2,200

3,000,000

2,567,940,256.70

304,480,287.36

4,169,342.92

13,617.80

7,500.00

491,096,569.87

76,620,000.00

14,361,948.00

257,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 จำานวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำาหน่ายแล้ว  อัตราการถือหุ้น % จำานวนหุ้นที่ถือ  จำานวนเงิน* (บาท)

การถือหุ้นของธนาคารทหารไทย

หมายเหตุ: *สุทธิจ�กค่�เผื่อก�รลดร�ค�หลักทรัพย์
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TMB Network
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ที่ตั้งสาขาในกรุงเทพและปริมณฑล

กระทรวงกล�โหม

กรุงเกษม

กล้วยน้ำ�ไท

กองบัญช�ก�รกองทัพไทย

กองบัญช�ก�รกองทัพบก

กองบัญช�ก�รกองทัพเรือ

กองบัญช�ก�รกองทัพอ�ก�ศ

คลองจั่น

คลองเตย

โครงก�ร เสน�เฟสท์

ง�มวงศ์ว�น

จรัลสนิทวงศ์

จ�มจุรีสแควร์

แจ้งวัฒนะ

ช่องนนทรี

โชคชัย 4

ซอยหลังสวน

ซีคอน บ�งแค

ซีคอนสแควร์

เซ็นทรัล บ�งน�

เซ็นทรัล ปิ่นเกล้�

เซ็นทรัล พระร�ม 2

เซ็นทรัล พระร�ม 3

เซ็นทรัล รัตน�ธิเบศร์

เซ็นทรัลพล�ซ� แจ้งวัฒนะ

222-1215, 222-1218, 224-4197

222-5158, 222-5159, 222-7801, 222-5724, 
222-3504

712-4048, 712-4049, 712-4051

575-6425, 575-6426

280-1825, 280-1799

891-0052, 891-0053, 891-0054, 891-0055

531-8560, 531-8561, 531-8562

377-1370, 377-9636, 377-9737, 375-7872, 
375-7871

249-1831, 249-6067, 249-1619, 249-1518

108-9060, 108-9061

588-0021, 588-0023

424-5520, 424-5521, 882-4548, 882-4549

160-5212, 160-5213, 160-5214, 160-5215, 
160-5216

574-0203, 574-0204, 574-0205, 574-5655

285-3939, 285-3940, 285-3941, 285-3942

538-3125, 538-3126, 539-2615, 933-2745, 
933-2746, 538-8412

652-2092, 652-2093, 652-2094, 652-2313

458-2976, 458-2977

721-9560, 721-9561, 721-9562

745-7263, 745-7264, 745-7265

433-1386, 433-1387

872-4564, 872-4565

213-0803, 213-0804, 213-0805

525-4570, 525-4571, 525-4572, 525-4573

835-3589, 835-3590, 835-3591

224-7407

222-5667

712-4050

575-6427

280-1537

ทุกหม�ยเลข

531-2427

377-1360

240-2237

108-9062

588-3148

435-2393

160-5215-6

ทุกหม�ยเลข

285-3943

538-3125-6

652-2095

458-2978

721-9563

ทุกหม�ยเลข

433-1390

872-4566

ทุกหม�ยเลข

525-4574

835-3592

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02
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เซ็นทรัลพล�ซ� พระร�ม 9

เซ็นทรัลพล�ซ� ล�ดพร้�ว

เซ็นทรัลเวิลด์

เซ็นทรัลเวิลด์ 2

เซียร์รังสิต

เดอะพ�ซิโอ ล�ดกระบัง

เดอะคริสตัล

เดอะไนน์ พระร�ม 9

เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์

เดอะมอลล์ 3 ร�มคำ�แหง

เดอะมอลล์ ง�มวงศ์ว�น

เดอะมอลล์ ท่�พระ

เดอะมอลล์ บ�งกะปิ

เดอะมอลล์ บ�งกะปิ 2 (ME)

เดอะมอลล์ บ�งแค

เดอะมอลล์ บ�งแค (ME)

ตรีเพชร

ตล�ดถนอมมิตร วัชรพล

ตล�ดไท

ตล�ดน้อย

ตล�ดพงษ์เพชร

ตล�ดพลู

ตล�ดสี่มุมเมือง รังสิต

ตลิ่งชัน

เต�ปูน

ถนนจอมทอง

160-2947, 160-2948

937-0356, 937-0357

646-1284, 646-1285

255-6453, 255-6454

992-6370, 992-6371

346-4457, 346-4458

515-0992, 515-0993

716-7962, 716-7963

121-9241, 121-9242, 121-9243

319-1401, 319-1402, 319-1403

550-0437, 550-0438

477-8076, 477-8077

704-7727, 704-7728, 704-7729

734-3575

454-9433, 454-9434

454-9672
  
221-6841, 224-1921, 224-4281, 221-1371, 
224-3819, 221-2908, 224-9196

347-0157, 347-0158

520-3305, 520-3306

235-1720, 235-1721, 235-3437, 236-1004, 
236-0998

589-3228, 953-3901, 953-3902, 953-3904, 
953-3905

465-2322, 465-9955, 465-9949, 465-9956

536-6844, 536-6845

880-8070, 880-8071, 880-8072

587-8990, 587-8991

476-3886, 476-3951, 476-3631

160-2949

937-0358

646-1286

–

992-6372

346-4459

515-0994

716-7964

ทุกหม�ยเลข

ทุกหม�ยเลข

550-0439

477-8073

ทุกหม�ยเลข

–

803-8325

–

221-8706

347-0159

520-3307

235-3436

953-3906

ทุกหม�ยเลข

536-6846

880-8073

911-5386

468-8190

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02
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ถนนจันทน์

ถนนติว�นนท์

ถนนเทพ�รักษ์

ถนนเทพ�รักษ์ กม.12

ถนนเทพ�รักษ์ กม.22

ถนนเทพ�รักษ์ กม.3

ถนนบรมร�ชชนนี

ถนนบ�งน�ตร�ด กม.4

ถนนประช�ร�ษฎร์ นนทบุรี

ถนนประช�อุทิศ

ถนนพัฒน�ก�ร

ถนนเพชรเกษม บ�งแค

ถนนเพชรเกษม หนองแขม

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

ถนนรัชด�ภิเษก น�งลิ้นจี่

ถนนวัดกิ่งแก้ว

ถนนศรีนครินทร์ ล�ซ�ล

ถนนสรงประภ�

ถนนส�มัคคี

ถนนส�ยลวด สมุทรปร�ก�ร

ถนนสุขสวัสดิ์ ร�ษฎร์บูรณะ

ถนนสุข�ภิบ�ล 2

ถนนสุข�ภิบ�ล 3

ถนนสุขุมวิท สำ�โรง

213-2540, 213-2541, 213-2542, 213-2543, 
213-1308, 213-1309

950-0252, 950-0253, 950-0254

383-5618, 383-5619, 383-5968

312-2123, 312-2124, 312-2125

706-0995, 706-0996, 706-0997

753-2860, 753-2861, 753-2862, 753-2863

434-9791, 434-9792, 434-9793

744-1214, 744-1215, 744-1216, 744-1217

967-5501, 967-5502, 967-5503, 967-5504, 
525-3074

870-9124, 870-9125, 870-9126

722-6846, 722-6847, 722-6848

413-0922, 413-0923, 413-3179, 413-3180, 
807-5894, 804-6428, 804-6429

431-0308, 431-0309, 431-0310, 431-0311, 
431-0312

319-1520, 319-1521, 319-1523, 319-1524

678-0164, 678-0165, 678-0166, 678-0167, 
678-0168

750-1920, 750-1921, 750-1922, 750-1875

748-7484, 748-7485, 748-7486

929-7100, 929-7101, 929-7102, 929-7103

574-6221, 980-0400, 980-0401

389-5021, 389-5022, 389-5063, 389-5064

428-4507, 428-4508, 428-4509, 428-4510, 
428-4511

704-8156, 704-8157, 704-8158, 704-8160

735-2581, 735-2582, 735-2583, 735-2584, 
735-2586

394-5858, 394-5859

213-2541

591-0390

383-5969

312-2126

706-0998

753-2864

434-2411

744-1213

526-3526

870-9127

722-6849

804-6001

431-0313

319-1522

678-0169

750-1923

748-7483

929-7104

980-1368

389-3302

428-4387

704-8159

735-2585

384-2856

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02
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ถนนหลวง วรจักร

ทองหล่อ

ท�วน์ อิน ท�ว์น

ท่�อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิ

ที สแควร์

เทเวศร์

เทสโก้ โลตัส นวนคร

เทสโก้ โลตัส บ�งกะปิ

เทสโก้ โลตัส ประช�ชื่น (บ�งซื่อ)

เทสโก้ โลตัส พระร�ม 4

เทสโก้ โลตัส รังสิต

เทสโก้ โลตัส ศรีนครินทร์

เทสโก้ โลตัส สุข�ภิบ�ล 1

เทอมินอล 21 สุขุมวิท

ธรรมศ�สตร์ รังสิต

ธ�ตุทอง

บ�งขุนนนท์

บ�งเขน

บ�งจ�ก

บ�งน�

บ�งบอน

บ�งบัว

บ�งบัวทอง

บ�งพลัด

บ�งรัก

บ�งลำ�ภู

226-4781, 226-4782, 226-4783, 226-4784, 
226-4785

390-0437, 390-0438, 390-0439, 390-0440

530-9560, 530-9561

134-1818, 134-1819, 134-1820, 134-1821

434-8167, 434-8168

280-1360, 280-1361

909-0829, 909-0830

116-5111, 116-5112

910-2611, 910-2612

672-4515, 672-4516

567-0720, 567-0722

175-7575, 175-7824, 175-7825

509-3472, 509-3473

254-0244, 254-0245

516-9970, 516-9971, 516-9972

392-9235, 395-9582, 381-6281, 381-6282, 
391-3146

424-2826, 424-2322, 424-5740

513-2805, 513-2807, 513-8201

332-9290, 332-9291, 332-9292, 332-9293

398-4859, 398-4860, 398-4862, 398-4863

451-0630, 451-0631, 451-0632, 451-0633

972-9699, 972-9694, 972-9695

920-2510, 920-2511, 920-2512, 920-2513

435-4910, 424-5221, 424-6499

237-1844, 237-2620, 237-2621

629-1011, 629-1012, 629-1013

226-4788

392-3496

530-9562

134-1878

434-8169

280-1362

909-0831

116-5113

910-2613

672-4517

567-0696

175-7826

509-3474

254-0246

516-9973

392-3495

424-2829

513-3132

332-9294

ทุกหม�ยเลข

451-0634

972-9693

920-2514

435-4864

266-4115

282-5395

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02
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บ�งใหญ่ซิตี้

บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ

บิ๊กซี พระร�ม 2

บิ๊กซี พระร�ม 4

บิ๊กซี ลำ�ลูกก�

บิ๊กซี สวนหลวง

ปทุมธ�นี

ประช�นิเวศน์ 1

ป้อมพระจุลจอมเกล้�

ป�กเกร็ด

ป�กคลองตล�ด

ปู่เจ้�สมิงพร�ย

พญ�ไท

พระโขนง

พระประแดง

พระปิ่นเกล้�

พร�นนก

พหลโยธิน

พัฒนพงศ์

พ�ร�ไดซ์พ�ร์ค

พุทธมณฑล

เพชรเกษม พ�วเวอร์ เซ็นเตอร์

เพนนินซูล่�

เพียวเพลส ร�ชพฤกษ์

เพียวเพลส ร�มคำ�แหง 110

595-0311, 595-0312

575-1161, 575-1162

416-7806, 416-7881

259-4720, 259-4721

563-3236, 563-3237

328-0745, 328-0746

581-1740, 581-1741, 581-1742

953-8161, 953-8162, 953-8164, 953-8165

425-9879, 425-8205, 425-8499, 425-9667

583-8220, 583-8685, 583-4434, 583-4435

222-5828, 222-5809, 222-5826

384-1387, 384-1388, 394-4412, 394-6317

354-5052, 354-5053, 354-5076, 354-5228

381-1117, 381-1118, 381-1126

463-3872, 463-3873, 463-3874

883-2884, 883-2885, 883-2886, 883-2887

412-2764, 412-3040, 412-2223, 412-3778, 
412-2435

299-2349, 299-2350, 299-1282, 299-1283, 
299-1295

236-9395, 236-9396, 236-9397, 236-9398, 
236-9399

325-9127, 325-9128

441-0120, 441-0121, 441-9392, 441-9393

809-4724, 809-4725

253-0067, 253-0068, 253-9756, 253-9757, 
253-4837

924-4324, 924-4325

372-3540, 372-3541

595-0316

575-1163

416-7950

259-4722

563-3238

328-0747

581-2155

953-8163

819-8188

583-7153

623-8708

384-1673

354-5163

390-0022

463-3909

433-5406

412-3527

273-7806

634-3246

325-9129

889-3432

809-4726

253-9755

924-4326

372-3542

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02
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ฟิวเจอร์พ�ร์ค รังสิต

แฟชั่น ไอส์แลนด์

มห�พฤฒ�ร�ม

มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ ท่�พระจันทร์

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏจันทรเกษม

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏพระนคร

มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง หัวหม�ก

มห�วิทย�ลัยศรีปทุม

ม�บุญครองเซ็นเตอร์

มีนบุรี

เมก�บ�งน�

เมืองทองธ�นี

เมืองใหม่บ�งพลี

เมืองเอก รังสิต

แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์

ย�นน�ว�

เย�วร�ช

ร.พ.กรุงเทพซอย ศูนย์วิจัย

ร.พ.กรุงเทพอ�ค�ร ศูนย์ทันตกรรม

ร.พ.เซนต์หลุยส์

ร.พ. พญ�ไท 2

ร.พ.พระมงกุฏเกล้�

ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช

ร.พ.สมเด็จพระปิ่นเกล้�

958-0930, 958-0931, 958-0932

947-5129, 947-5130

238-5029, 238-5030, 238-0867, 238-0868

940-5728, 940-5729

225-8186, 225-8187

513-7264, 513-7265

522-6187, 522-6188, 522-6189

369-1820, 369-1821

579-2268, 579-6094

215-2136, 215-2137, 620-9233, 620-9234, 
686-3690

517-3778, 517-3779, 517-1222, 918-5714

105-1471, 105-1472

980-5578, 980-5579

315-1426, 315-1427

536-4173, 536-4174, 536-4175, 536-4176

864-6066, 864-6067

289-1132, 291-3464, 688-1508, 688-1509

225-9453, 225-9454, 224-7829, 224-7263

369-2657, 369-2658

319-0674, 319-0675, 319-0676, 319-0677, 
319-0678, 319-0679

212-6300, 212-6301, 212-6302, 675-7905, 
675-7906

619-5303, 619-5304

354-7880, 354-7881, 354-7882, 354-7883, 
354-7884

532-2854, 532-2855, 532-2856, 531-6278

460-0269, 460-0270, 498-9844, 476-3062

ทุกหม�ยเลข

947-5131

237-6302

561-4289

225-8188

513-1700

ทุกหม�ยเลข

369-1822

579-8473

686-3689

918-5712

105-1473

980-5580

315-1428

ทุกหม�ยเลข

864-6068

291-3465

225-8254

369-2659

319-0680

212-6303

619-5305

354-7879

ทุกหม�ยเลข

476-3061

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02
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02

02

02
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02
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รังสิต คลอง 3

รังสิต ปทุมธ�นี

รัชด�ภิเษก ห้วยขว�ง

ร�ชดำ�เนิน

ร�ชประสงค์

ร�มอินทร� กม.4

ร�มอินทร� กม.8

โรงพย�บ�ลพญ�ไท 3

ล�ดกระบัง

ล�ดพร้�ว 103

ล�ดพร้�ว 124

ล�ดพร้�ว 6

ล�ดหญ้�

วงศ์สว่�ง ท�วน์ เซ็นเตอร์

วังบูรพ�

ศรีย่�น

ศิริร�ช

ศูนย์ก�รค้�วรรัตน์

ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ

สน�มเป้�

สน�มเสือป่�

สมุทรปร�ก�ร

สย�มพ�ร�กอน

สย�มสแควร์

990-9131, 990-9132, 990-9133

958-1007, 958-1008, 958-1009, 958-1477, 
958-1478, 958-1479, 557-8071

692-3105, 692-3106, 692-3107, 692-3108

280-0101, 280-0102, 280-0103

252-6689, 252-6690, 252-6691, 255-1472

973-0741, 973-0742, 973-0743

943-1450, 943-1451, 943-1452, 519-3579, 
519-3580

869-0910, 869-0911, 869-0912

739-1820, 739-1821, 739-1822, 739-1823

370-3167, 370-3168, 370-3169, 370-3165, 
370-3166

514-0802, 514-0562, 514-2916, 934-0974, 
934-0975

511-1819, 511-3983, 513-4052, 513-5186, 
938-6618, 938-6619

439-7134, 437-3882, 437-1078

585-2650, 585-2651

221-5121, 221-5122, 623-8833

243-1446, 243-1447, 241-3865, 243-3867

866-2674, 866-2675, 866-2676, 411-3606, 
411-3548

287-3683, 287-3684, 287-3685

143-8310, 143-8311, 143-8312, 143-8313

278-5240, 278-5241, 278-2555, 278-2556

280-0260, 282-3451, 282-3452, 281-6180

389-5917, 389-5918, 389-5895, 389-5896, 
389-5919, 387-0307

129-4585, 129-4586, 129-4587, 129-4588

658-1752, 658-1753, 251-2232, 252-6049

990-3134

516-8551

692-3109

280-0107

252-6967

973-0745

519-3581

869-0915

739-1820

370-3170

530-1891

513-8112

439-1064

585-2652

221-5124-5

243-0664

411-3552

ทุกหม�ยเลข

143-8314

270-0252

282-6099

389-5897

129-4587

252-5856

02

02

02

02

02

02

02
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สวนจตุจักร

สะพ�นคว�ย

สะพ�นนนทบุรี

สะพ�นเหลือง

สะพ�นใหม่ ดอนเมือง

ส�ธุประดิษฐ์

สี่แยกซอยอ่อนนุช ถนนศรีนครินทร์

สี่แยกถนนบ�งขุนเทียน ถนนพระร�มที่ 2

สีลม

สุขุมวิท 11

สุขุมวิท 31

สุขุมวิท 71

สุขุมวิท กม.28 สมุทรปร�ก�ร

สุรวงศ์

สุวรรณภูมิ อ�ค�รปฏิบัติง�น ทอท.

เสน�นิคม

หนองจอก

ห้วยขว�ง

หัวหม�ก

อโศก

อ่อนนุช

ออล ซีซั่นส์ เพลส

อ�ค�รญ�ด� สีลม

272-4415, 272-4416, 272-4233

278-2090, 278-2091, 278-2092, 278-2122, 
279-2268, 618-4756

976-5500, 976-5501, 976-5502, 976-5503, 
976-5504, 976-5505

216-9650, 216-9651, 216-9652, 216-2527

521-3007, 521-3008, 971-1107

294-3487, 294-5510, 295-4217, 295-4218

321-6924, 321-6925, 321-6926, 321-6927

415-0151, 415-0152, 415-0153

236-4452, 236-4453, 236-4432, 236-4824, 
236-9500, 236-0213

254-1330, 254-1331, 254-1332, 253-0334, 
651-0243

662-3546, 662-3547

711-3080, 711-3081, 711-3082, 711-3083

702-3418, 702-3419, 702-3420

266-5230, 266-5231, 266-5232, 266-5233, 
634-0208

134-1845, 134-1846, 134-1847

570-1386, 570-1387, 570-1710

543-1344, 543-1345, 988-2852

274-3200, 274-3201, 274-3202, 274-3203, 
274-3204, 274-3205

318-0503, 318-0504, 318-0505

259-3312, 259-3313, 259-3314, 261-6653, 
261-6655

333-0395, 333-0396, 742-1724

654-0135, 654-0136

652-5165, 652-5166, 652-5175, 652-5176, 
236-3915

271-4499

279-0413

ทุกหม�ยเลข

216-2527

971-1106

294-4021

322-6093

415-0154

236-4410

651-0242

662-1933

392-0312

702-3426

236-3651

134-1875

570-0874

543-1344-6

274-3206

718-8057-8

261-6654

333-0399

654-0137

652-5167

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02
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อ�ค�รพหลโยธิน เพลส

อ�ค�รฟอร์จูนท�วน์

อ�ค�รยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ สีลม

อ�ค�รลิเบอร์ตี้ สแควร์ สีลม

อ�ค�รวอเตอร์เกท พ�วิลเลี่ยน ประตูน้ำ�

อ�ค�รส�ทร ซิตี้

อ�ค�รอ�คเนย์ประกันภัย (ME)

อ�ค�รเอ็มไพร์ ท�วเวอร์

อินทร� ประตูน้ำ�

อินทร�รักษ์

อิมพีเรียล เวิลด์ สำ�โรง

อุดมสุข

เอกมัย

เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์

เอสพละน�ด รัชด� (ME)

ไอ เรสซิเดนท์ ถนนนร�ธิว�สร�ชนครินทร์

278-1906, 278-1907

642-0051, 642-0052

631-0072, 631-0073

631-0117, 631-0118

649-4550, 649-4551

648-3290, 648-3291, 648-3292

231-3251

670-2200, 670-2201

208-0981, 208-0982, 208-0978

374-0291, 374-0292

384-4661, 384-0352, 384-0353

383-9224, 383-9225, 383-9226

381-7088, 381-7089, 381-7090

936-0314, 936-0315

660-9176, 660-9344

636-6094, 636-6095

278-1908

642-0053

631-0074

631-0119

649-4552

648-3295

–

670-2202

208-0906

374-0293

384-0353

383-9227

381-7092

936-0316

–

636-6096

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02
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ที่ตั้งสาขาในเขตภูมิภาค

สาขา รหัส โทรศัพท์ โทรสาร

จังหวัดกาญจนบุรี  
 
ก�ญจนบุรี  

ท่�เรือ 

จังหวัดกระบี่ 

กระบี่ 

ปล�ยพระย� 

ลำ�ทับ 

จังหวัดกำาแพงเพชร 

กำ�แพงเพชร 

จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก�ฬสินธุ์ 

จังหวัดขอนแก่น 

ขอนแก่น  

ชุมแพ 

เซ็นทรัลพล�ซ� ขอนแก่น 

บ้�นไผ่ 

เมืองพล 

แฟรี่พล�ซ่� ขอนแก่น 

จังหวัดจันทบุรี 

จันทบุรี 

ถนนเบญจมร�ชูทิศ-จันทบุรี 

หนองคล้� 

โรบินสัน จันทบุรี 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ถนนมห�จักรพรรดิ์-ฉะเชิงเทร� 

บ�งคล้� 

บ�งวัว 

512-441, 512-442, 511-677, 521-101, 521-102

561-745, 561-822, 562-046

612-718, 612-719, 612-720

687-018, 687-019

643-595, 643-596, 643-598 

713-801, 713-802

812-133, 812-135, 821-848

241-497, 241-498, 241-499, 243-681, 243-682, 
244-115, 243-767, 243-458

311-170, 311-270, 386-387

288-034, 288-035

272-750, 272-790

414-060, 414-061

226-203, 226-204

311-799, 321-215, 350-440, 350-441

322-150, 322-151, 322-152

395-471, 395-472, 395-473

322-823, 322-824, 322-825

512-390, 511-912, 514-322

541-123, 827-231

538-255, 538-277, 539-003, 539-004

ทุกเลขหม�ย

ทุกเลขหม�ย

630-086

687-019

643-599

713-803

812-134

334-419

312-470

288-036

272-733

414-762

226-205

311-777

322-053

395-474

322-886

512-549

541-689

840-909

034

034

075

075

075

055

043

043

043

043

043

043

043

039

039

039

039

038

038

038
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แปลงย�ว 

พนมส�รค�ม 

ถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทร� 

จังหวัดชัยนาท 

ชัยน�ท 

จังหวัดชลบุรี 

ชลบุรี  

จอมเทียน 

เซ็นทรัลพล�ซ� ชลบุรี 

เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทย�บีช 

ถนนทัพพระย� พัทย� 

หนองมน 

บ�งละมุง 

บ้�นสวน-ชลบุรี 

บิ๊กซี บ้�นบึง-ชลบุรี 

ป�กร่วม บ่อวิน 

พัทย�กล�ง 

พนัสนิคม 

พัทย� 

โรงพย�บ�ลสมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ สัตหีบ 

โรบินสัน ศรีร�ช� 

เทสโก้ โลตัส แหลมฉบัง 

ศรีร�ช� 

เทสโก้ โลตัส ชลบุรี 

สัตหีบ 

หัวกุญแจ-บ้�นบึง 

อ่�วอุดม 

589-132, 589-133, 575-230, 851-215

836-516, 836-517, 836-518

823-795, 823-796, 823-797

411-118, 412-394, 412-382, 411-564, 412-356

272-984, 272-985, 274-088

232-079, 232-080, 232-973, 232-086, 076-845, 
076-846

003-240, 003-241, 003-242, 003-244

003-644, 003-645, 003-646

303-778, 303-779, 303-780, 303-877

392-066, 392-067

367-749, 367-750, 367-751

799-301, 799-302, 799-303

486-539, 486-540

337-949, 337-950

411-935, 411-936, 424-641, 424-552

787-699, 787-700, 473-168

429-501, 429-502, 422-966, 421-002

244-022, 244-555

314-356, 314-357, 314-358, 314-359

768-442, 768-923, 768-924

313-239, 313-240, 311-824

282-091, 282-093

437-123, 437-339, 437-678, 438-561

201-211, 201-026

351-642, 351-644

851-214

836-519

823-794

412-372

274-089

ทุกเลขหม�ย

003-243

003-647

ทุกเลขหม�ย

392-065

367-752

799-304

486-541

337-951

411-937

473-169

421-005

244-114

314-360

768-280

ทุกเลขหม�ย

282-096

ทุกเลขหม�ย

201-212

351-643

038

038

038

056

038

038

038

038

038

038

038

038

038

038

038

038

038

038

038

038

038

038

038

038

038
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จังหวัดชุมพร 

ชุมพร 

ทุ่งตะโก 

หลังสวน 

จังหวัดเชียงใหม่ 

เชียงใหม่  

ถนนช้�งคล�น เชียงใหม่ 

เซ็นทรัลพล�ซ� เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

ถนนช้�งเผือก เชียงใหม่ 

ตล�ดหนองหอย-เชียงใหม่ 

ฝ�ง 

เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ 

สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่ 

หน้�โรงพย�บ�ลมห�ร�ช เชียงใหม่ 

สันป่�ข่อย-เชียงใหม่ 

ถนนห้วยแก้ว-เชียงใหม่ 

ฮอด 

จังหวัดชัยภูมิ 

ชัยภูมิ 

จังหวัดเชียงราย 

เชียงร�ย 

ดอยแม่สลอง 

เทิง 

ถนนพหลโยธิน-เชียงร�ย  

แม่ส�ย 

ห้วยไคร้ 

เซ็นทรัลพล�ซ� เชียงร�ย 

502-545, 504-960, 504-961

536-902, 585-209, 585-210, 536-007

541-233, 541-894

251-058, 251-059, 251-060, 251-061

903-630, 903-631, 903-632

201-843, 201-844, 201-845

211-061, 211-062, 222-966, 218-901

140-123, 140-124, 140-125

451-154, 451-002

288-816, 288-817

410-980, 410-981, 410-982

808-307, 808-308

249-858, 249-859, 249-595

404-042, 404-043, 404-044

461-055, 461-056, 831-333

811-659, 811-666, 822-123

711-100, 711-101, 714-822

765-159, 765-160

795-001, 795-003, 795-040

714-886, 714-887, 600-716, 600-717

733-146, 640-351, 640-352

667-350, 667-351, 667-352

179-792, 179-793

502-544

585-209

541-333

233-159

903-535

ทุกเลขหม�ย

221-545

801-456

453-507

288-818

410-983

808-309

249-861

404-128

831-334

811-666

713-590

ทุกหม�ยเลข

795-002

714-890

733-145

763-001

179-794

077

077

077

053

053

053

053

053

053

053

053

053

053

053

053

044

053

053

053

053

053

053

053
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จังหวัดตาก 

ต�ก 

แม่สอด 

จังหวัดตรัง 

ตรัง  

คลองป�ง 

ห้วยยอด 

จังหวัดตราด 

ตร�ด 

บ่อไร่ 

จังหวัดหนองคาย 

หนองค�ย 

โพนพิสัย 

จังหวัดนครปฐม 

นครปฐม 

กำ�แพงแสน 

นครชัยศรี 

พระปฐมเจดีย์ 

มห�วิทย�ลัยศิลป�กร-
พระร�ชวังสน�มจันทร์ 

ส�มพร�น นครปฐม 

อ้อมใหญ่ 

บิ๊กซี นครปฐม 

จังหวัดนราธิวาส 

นร�ธิว�ส 

สุไหงโก-ลก 

512-093, 512-094

533-038, 533-039, 533-040

210-811, 210-812, 214-026

286-066

271-147, 271-425, 235-562

520-636, 520-638

591-042

420-562, 420-563

471-266, 471-267, 405-552, 472-087

219-731, 219-732, 219-733, 219-734

351-020, 351-021, 351-022

228-338, 228-339, 228-340, 228-341

250-750, 256-116, 256-137

250-823, 250-824, 250-825

322-885, 322-886, 322-887, 225-155, 225-498, 
225-499, 225-564, 225-565

810-3325, 810-3326, 810-3327

211-130, 211-131

512-273, 512-274, 512-275

611-555, 611-556, 615-234

515-451

533-383

218-344

286-055

271-148

520-637

591-041 

420-564

ทุกเลขหม�ย

219-736

281-103

228-342

250-751

250-826

321-990

810-3329

211-132

ทุกเลขหม�ย

611-587

055

055

075

075

075

039

039

042

042

034

034

034

034

034

034

02

034

073

073
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จังหวัดน่าน 

น่�น 

ท่�วังผ� 

จังหวัดนครพนม 

นครพนม  

จังหวัดหนองบัวลำาภู 

หนองบัวลำ�ภู  

จังหวัดนครราชสีมา 

นครร�ชสีม�  

ค่�ยสุรน�รี-นครร�ชสีม� 

ด่�นขุนทด 

เดอะมอลล์ นครร�ชสีม� 

ปักธงชัย 

ประท�ย 

ถนนประจักษ์-แยกศ�ลหลักเมือง 

ป�กช่อง 

พิม�ย 

ถนนพิบูลละเอียด-นครร�ชสีม� 

เมืองคง 

สูงเนิน 

เทสโก้ โลตัส โคร�ช 2 

จังหวัดนครนายก 

นครน�ยก  

จังหวัดนครสวรรค์ 

ชุมแสง 

ต�คลี  

พยุหะคิรี  

710-455, 771-971, 772-818

799-679, 799-138, 799-634

511-023, 511-322, 512-234

360-547, 360-548, 360-549

252-505, 252-545, 257-680

341-872, 341-873, 341-875

389-101, 389-102

393-750, 393-751

441-019, 441-641

479-511, 479-128

255-567, 255-568, 267-471, 255-191

315-996, 315-997, 315-998

471-334, 287-407, 287-408

275-200, 275-201, 275-202, 275-204

459-234, 459-266

419-241, 419-865, 419-588

264-118, 264-119

312-348, 312-349, 312-350, 312-346

282-498, 282-499

261-537, 261-538

341-498, 316-699

710-477

ทุกเลขหม�ย

512-614

360-551 

257-681

341-874

389-279

393-752

441-100

489-537

256-202

ทุกเลขหม�ย

471-335

275-203

459-235

ทุกเลขหม�ย

264-120

312-588

282-699

262-155

341-497

054

054

042

042

044

044

044

044

044

044

044

044

044

044

044

044

044

037

056

056

056
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แฟรี่แลนด์ นครสวรรค์ 

ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมร�ช 

จันดี 

ตล�ดหัวอิฐ-นครศรีธรรมร�ช 

ทุ่งสง 

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครศรีธรรมร�ช 

จังหวัดบุรีรัมย์ 

บุรีรัมย์ 

หนองกี่ 

น�งรอง 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ประจวบคีรีขันธ์ 

ปร�ณบุรี 

หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ 

หัวหิน ม�ร์เก็ตวิลเลจ  

จังหวัดปราจีนบุรี 

ปร�จีนบุรี 

ประจันตค�ม 

จังหวัดปัตตานี 

ปัตต�นี 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

อยุธย� 

บ�งบ�ล 

เทสโก้ โลตัส บ�งปะอิน
 
วังน้อย  

222-913, 222-672, 221-782, 313-056

228-223, 228-225

356-801, 345-616, 342-893

486-185, 486-304, 486-305

316-164, 316-165, 316-166, 316-167

412-446, 412-447, 412-448

392-116, 392-117

613-441, 613-442

641-111

631-457, 622-722

601-547, 601-548, 611-919

621-989, 621-990, 621-829, 544-557

512-205, 512-500, 532-151, 515-735, 532-372, 
512-425

526-314, 526-315

211-655, 211-355, 211-356

291-252, 291-509

332-677, 332-678, 332-679

241-417, 241-418

307-942, 307-943

742-030

215-649, 215-650

227-414

228-224

356-979

486-184

316-168

ทุกเลขหม�ย

392-118

613-443

641-112

631-456

611-918

621-991

512-347

526-316

ทุกเลขหม�ย

291-251

331-038

242-417

307-944

742-092

215-652

056

056

075

075

075

075

075

044

044

044

032

032

032

032

037

037

073

035

035

035

035
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อยุธย� พ�ร์ค 

อุทัย-อยุธย� 

จังหวัดพังงา 

พังง� 

เข�หลัก พังง� 

จังหวัดพิจิตร 

พิจิตร 

เข�ทร�ย 

ตะพ�นหิน  

ส�มง่�ม  

ส�กเหล็ก  

จังหวัดเพชรบูรณ์ 

เพชรบูรณ์ 

หล่มสัก 

จังหวัดพัทลุง 
 
พัทลุง 
 
จังหวัดเพชรบุรี 
 
เพชรบุรี 
 
บิ๊กซี เพชรบุรี 
 
จังหวัดพะเยา 

พะเย� 

จังหวัดแพร่ 

แพร่ 
 
สูงเม่น 

จังหวัดพิษณุโลก 

พิษณุโลก  

เซ็นทรัลพล�ซ� พิษณุโลก 

213-061, 213-062

335-417, 335-418, 213-623, 213-624

411-626, 411-627

443-445, 443-446, 443-447

651-331, 613-558, 612-219

649-111

621-194, 621-325

691-210, 691-211

699-266, 699-367

711-386, 721-250

701-044, 746-270, 701-579, 701-708

613-305, 613-313, 626-801 

426-005, 426-115

454-074, 454-075

481-720, 481-721, 482-329

511-655, 621-327

541-231, 542-001

245-770, 245-771, 245-772

215-460, 215-461

213-008

ทุกเลขหม�ย

411-555

443-448

612-216

649-060

621-477

665-511

699-267

721-290

746-269

611-965

427-165

454-076

482-330

511-646

541-360

245-544

215-462

035

035

076

076

056

056

056

056

056

056

056

074

032

032

054

054

054

055

055
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โคกมะตูม-พิษณุโลก  

ทรัพย์ไพรวัลย์  

จังหวัดภูเก็ต 

ภูเก็ต 

เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต 

ถล�ง 

ถนนพระบ�รมี ห�ดป่�ตอง 

ถนนมนตรี-ภูเก็ต 

โรงพย�บ�ลกรุงเทพ-ภูเก็ต 

โรงพย�บ�ลวชิระ-ภูเก็ต  

จังหวัดมหาสารคาม 

เสริมไทย คอมเพล็กซ์ มห�ส�รค�ม 

มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม 

จังหวัดมุกดาหาร 
 
มุกด�ห�ร 

จังหวัดยะลา 

ยะล� 

จังหวัดยโสธร 

ยโสธร 

จังหวัดระนอง 

ระนอง 

กระบุรี 

จังหวัดราชบุรี 

ร�ชบุรี  

ดำ�เนินสะดวก 

ถนนคฑ�ธร ร�ชบุรี 

บ้�นโป่ง 

212-432, 212-434, 212-435

293-076

212-123, 212-978, 213-488

248-509, 248-510

311-366, 311-367, 311-484, 311-500, 311-777

343-455, 343-456, 343-457

225-486, 230-104, 225-178

210-059, 210-065, 210-140

237-238, 237-239, 237-240

970-841, 970-842

754-141, 754-142

611-520, 611-855, 631-451, 631-452

214-029, 214-384, 211-587, 214-231

712-301, 712-302, 720-602, 720-603

823-028, 823-029

891-027, 891-028

321-808, 322-048, 310-410

253-348, 253-349

315-645, 315-646, 315-647, 315-651

200-383, 344-767, 344-768

212-436

293-077

213-487

248-511

311-501

343-458

230-102

210-140

237-241

970-843

754-143

611-892

215-380

712-303

823-030

891-294

322-047

253-701

315-817

200-382

055

055

076

076

076

076

076

076

076

043

043

042

073

045

077

077

032

032

032

032
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โพธ�ร�ม 

จังหวัดระยอง 

ระยอง 

แกลง 

เนินเข�ดิน 

บ้�นค่�ย  

บ้�นฉ�ง 

ศูนย์ก�รค้�แหลมทอง ระยอง 

จังหวัดร้อยเอ็ด 

ร้อยเอ็ด 

จังหวัดลพบุรี 

ลพบุรี 

บิ๊กซี ลพบุรี 2 

วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี 

จังหวัดลำาปาง 

ลำ�ป�ง  

ง�ว 

เซ็นทรัลพล�ซ� ลำ�ป�ง 

ห้�งฉัตร  

จังหวัดลำาพูน 

ลำ�พูน 

บิ๊กซี ลำ�พูน 

จังหวัดเลย 

เลย 

จังหวัดศรีสะเกษ 

ศรีสะเกษ 

354-047, 354-048, 231-637, 231-062

617-470, 617-471, 617-472, 617-473, 617-474

884-595, 884-596, 884-597

669-498, 669-500

641-002, 641-003

880-585, 880-586, 880-587, 603-955

610-229, 610-230, 610-231, 610-232, 610-238

511-369, 511-612

411-945, 422-931, 421-570

612-480, 612-481

412-729, 413-369

224-154, 226-223, 226-522, 322-455

261-193, 261-194

811-933, 811-934

269-206, 269-207

561-460, 561-461, 510-461, 510-462, 510-463

552-088, 552-089

812-122, 812-133, 845-118, 833-567

612-518, 612-519

ทุกเลขหม�ย

617-475

884-463

669-499

641-001

880-588

ทุกเลขหม�ย

512-449

412-093

612-482

422-915

226-155

261-007

811-935

269-208

510-460

552-090

833-568

612-520

032

038

038

038

038

038

038

043

036

036

036

054

054

054

054

053

053

042

045
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จังหวัดสระแก้ว 

สระแก้ว  

อรัญประเทศ  

จังหวัดสงขลา 

สงขล� 

ควนเนียง 

ถนนจุติอนุสรณ์ ห�ดใหญ่ 

ถนนเพชรเกษม-ห�ดใหญ่ 

ระโนด 

ถนนรัถก�ร-ห�ดใหญ่ 

เซ็นทรัลเฟสติวัล ห�ดใหญ่ 

ห�ดใหญ่  

บิ๊กซี ห�ดใหญ่ 

จังหวัดสมุทรสาคร 

สมุทรส�คร 

กระทุ่มแบน 

ถนนเศรษฐกิจ 1-สมุทรส�คร 

อ้อมน้อย 

พอร์โต้ ชิโน่ ถนนพระร�ม 2 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สุร�ษฎร์ธ�นี 

น�ส�ร 

หน้�โรงพย�บ�ลสุร�ษฎร์ธ�นี 

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสุร�ษฎร์ธ�นี 

เก�ะสมุย 

เซ็นทรัลพล�ซ� สุร�ษฎร์ธ�นี 

บิ๊กซี สุร�ษฎร์ธ�นี 

242-688, 242-689, 242-690

231-280, 231-290

311-333, 312-001, 324-373

386-572, 386-573

230-883, 230-884

236-403, 236-404, 239-830

391-030, 391-031

238-800, 238-801, 238-802

230-576, 351-611, 351-612, 351-613

231-141, 231-142, 231-143, 355-311, 355-313, 
220-914

427-660, 427-661

412-333, 422-245, 425-992

848-977, 848-978, 848-979

815-609, 815-610, 815-611

431-0975, 431-0976, 431-0977

110-841, 110-842

272-753, 272-754, 281-009, 210-283, 210-284

341-037, 341-038

283-459, 283-460

355-162, 355-234

421-137, 420-360, 420-361

489-866, 489-867

224-201, 224-324, 224-809

242-692

232-601

314-803

386-574

231-289

236-405

392-555

238-501

230-575

355-312

427-662

425-993

848-977-9

815-608

420-2347

110-843

281-010

341-538

283-461

355-483

421-143

489-868

ทุกเลขหม�ย                           

037

037

074

074

074

074

074

074

074

074

074

034

034

034

02

034

077

077

077

077

077

077

077
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บ้�นส้อง สุร�ษฎร์ธ�นี  

บ่อผุด เก�ะสมุย  

จังหวัดสตูล 

สตูล 

จังหวัดสุโขทัย 

สุโขทัย 

บ้�นด่�นล�นหอย  

สวรรคโลก  

จังหวัดสกลนคร 

สกลนคร 

จังหวัดสระบุรี 

สระบุรี 

พระพุทธบ�ท 

ถนนพหลโยธิน-สระบุรี  

มวกเหล็ก 

วิห�รแดง 

วังม่วง 

โรบินสัน สระบุรี 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

สุพรรณบุรี 

อู่ทอง 

โรบินสัน สุพรรณบุรี 

จังหวัดสุรินทร์ 

โรบินสัน สุรินทร์ 

จังหวัดสมุทรสงคราม 

สมุทรสงคร�ม 

257-093, 257-127

246-225, 246-226

721-219, 721-220

614-358, 614-359, 611-590, 611-147

689-110

642-317, 642-381

711-393, 711-993, 712-195, 714-691, 714-692

222-430, 222-431, 221-429, 211-039

266-744, 266-745, 267-799

318-271, 318-272, 318-273, 212-023, 212-024

341-990, 341-017
 
377-258, 377-259
 
359-211, 359-212

351-509, 351-510      
 

522-356, 522-358

552-007, 552-009

454-391, 454-392

514-250, 514-251

715-454, 715-455, 714-018, 714-019, 711-682, 
740-123

ทุกเลขหม�ย

246-227

721-221

611-995

689-070

641-124

713-403

221-229

267-800

318-270

341-024

377-725

359-213

351-511

522-360

552-020

454-393

514-252

715-456

077

077

074

055

055

055

042

036

036

036

036

036

036

036

035

035

035

044

034
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จังหวัดสิงห์บุรี 

สิงห์บุรี 

จังหวัดอำานาจเจริญ 

อำ�น�จเจริญ 

จังหวัดอุดรธานี 

อุดรธ�นี  

เซ็นทรัลพล�ซ� อุดรธ�นี 

บ้�นผือ 

ถนนโพศรี-อุดรธ�นี 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

อุตรดิตถ์ 

จังหวัดอ่างทอง 

อ่�งทอง 

จังหวัดอุทัยธานี 

อุทัยธ�นี 

บ้�นไร่  

จังหวัดอุบลราชธานี 

อุบลร�ชธ�นี  

ตระก�รพืชผล 

ถนนพรหมร�ช-อุบลร�ชธ�นี 

เซ็นทรัลพล�ซ� อุบลร�ชธ�นี

511-326, 512-803, 522-640, 522-641, 522-642, 
522-643, 512-804

511-590, 511-591, 511-594

241-130, 241-594, 244-776, 244-777, 244-778
 
921-281, 921-282

281-264

249-551, 249-552, 249-553

411-655, 411-800  

611-262, 612-418, 625-130 

511-187, 511-122, 524-942
  
539-002, 539-003 

241-313, 254-308, 254-890

481-111

240-215, 240-216, 240-217

422-458, 422-459

512-276

511-592

244-391

921-283

281-265

249-554

412-380

625-131

511-613

539-004

254-307

481-015

240-214

422-460

036

045

042

042

042

042

055

035

056

056

045

045

045

045
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สาขาในต่างประเทศ

สาขานครหลวงเวียงจันทน์ 

ที่อยู่ไปรษณีย์
TMB Bank Public Company Limited 
034/2 Samsenthai Road, Chanthabouly, Vientiane
Laos P.D.R

ที่อยู่จดทะเบียน
TMB Bank Public Company Limited 
034/2 Samsenthai Road, Chanthabouly, Vientiane
Laos P.D.R

สาขาหมู่เกาะเคย์แมน

ที่อยู่ไปรษณีย์
TMB Bank Pcl., Cayman Islands Branch
3000 Phahon Yothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

ที่อยู่จดทะเบียน
Intertrust Bank (Cayman) Limited
P.O. Box 1034, 103 South Church Street, Harbour Place
4th Floor, George Town, Grand Cayman
Cayman Islands KY1-1102

ผู้จัดก�รส�ข�
Mr Louchai Louchaisa (คุณลือชัย ลือชัยส�)

โทรศัพท์
856-21-216486

โทรส�ร
856-21-214726

อีเมล
louchai.lou@tmbbank.com

ผู้จัดก�รส�ข�
Ms Soontaree Cheevaphat (คุณสุนทรี ชีวะพัฒน์)

โทรศัพท์
662-299-1180

โทรส�ร
662-242-3139

อีเมล
soontaree.che@tmbbank.com

สาขา ติดต่อ
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สำานักงานแลกเปลี่ยนเงิน

กรุงเทพมหานคร

จตุจักร ประตู 2

จตุจักร ประตู 3

ชิบูญ่� ประตูน้ำ�

เซ็นทรัลเวิลด์

ถนนข้�วส�ร (โรงเรียนพิม�นวิทย์)

ท่�เรือส�ทร

พันธุ์ทิพย์พล�ซ่� ประตูน้ำ�

แพลทินัม ประตูน้ำ� 

แพลทินัม ประตูน้ำ� 2

ม�บุญครองเซ็นเตอร์

โรงพย�บ�ลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย

สถ�นีรถไฟฟ้�พร้อมพงษ์

สถ�นีรถไฟฟ้�สน�มกีฬ�แห่งช�ติ

ห้องโถงผู้โดยส�รข�เข้� ชั้น 1, 
ท่�อ�ก�ศย�นกรุงเทพ (AH)

ห้องโถงผู้โดยส�รข�ออก ชั้น 3, 
ท่�อ�ก�ศย�นกรุงเทพ (DH)

อ�ค�รญ�ด� (สีลม)

อินทร�-ประตูน้ำ�

อินทร�สแควร์

ฟู้ดแลนด์ สุขุมวิท ซอย 5

ท�งเข้�-ออก ประตู 2 กองอำ�นวยก�รตล�ดนัด ถนนกำ�แพงเพชร 2 แขวงล�ดย�ว 
เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมห�นคร

ท�งเข้�-ออก ประตู 3 กองอำ�นวยก�รตล�ดนัด ถนนกำ�แพงเพชร 2 แขวงล�ดย�ว 
เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมห�นคร

919 อ�ค�รชิบูญ่� 19 ถนนเพชรบุรี แขวงพญ�ไท เขตร�ชเทวี 
จังหวัดกรุงเทพมห�นคร

ภ�ยในอ�ค�รศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 2 พื้นที่ K-B 205 เลขที่ K2-10/2 
ถนนพระร�มที่ 1 เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมห�นคร

212 โรงเรียนพิม�นวิทย์ ถนนข้�วส�ร เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมห�นคร

ท่�เรือส�ทร แขวงบ�งรัก เขตบ�งรัก จังหวัดกรุงเทพมห�นคร

604/3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตร�ชเทวี จังหวัดกรุงเทพมห�นคร

เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ เลขที่ 222 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตร�ชเทวี 
จังหวัดกรุงเทพมห�นคร

ด้�นหน้�อ�ค�ร เดอะแพลทินัมแฟชั่นมอลล์ เลขที่ 222/226 ถนนเพชรบุรี 
เขตร�ชเทวี จังหวัดกรุงเทพมห�นคร

444 ศูนย์ก�รค้�ม�บุญครองเซ็นเตอร์ ถนนพญ�ไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
จังหวัดกรุงเทพมห�นคร

ภ�ยในอ�ค�ร Inter Nation บริเวณโรงพย�บ�ลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย 
แขวงบ�งกะปิ เขตห้วยขว�ง จังหวัดกรุงเทพมห�นคร

สถ�นีรถไฟฟ้�พร้อมพงษ์ E5-10/1 A  ถนนสุขุมวิท 24 เขตคลองเตย 
จังหวัดกรุงเทพมห�นคร

สถ�นีรถไฟฟ้�สน�มกีฬ�แห่งช�ติ W1-29 ถนนพระร�ม 1 แขวงวังใหม่ 
เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมห�นคร

222 ถนนวิภ�วดีรังสิต เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมห�นคร

222 ถนนวิภ�วดีรังสิต เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมห�นคร

56 อ�ค�รญ�ด� ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบ�งรัก จังหวัดกรุงเทพมห�นคร

120/67 ซอยอินทร�ถนน แขวงพญ�ไท เขตร�ชเทวี จังหวัดกรุงเทพมห�นคร

120/126 ถนนร�ชปร�รภ แขวงพญ�ไท เขตร�ชเทวี จังหวัดกรุงเทพมห�นคร

87 อ�ค�รน�ยเลิศ สุขุมวิท 5 (ซอยเลิศสิน 1) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒน� จังหวัดกรุงเทพมห�นคร

0-2272-4715-6

0-2272-4105-6

0-2169-7617

0-2646-1326

0-2629-0579

0-2212-1885-6

0-2256-0412

0-2121-9404

0-2121-9493

0-2686-3690

0-2318-9770

0-2663-7485

0-2612-3132

0-2535-3172

0-2535-3171

0-2267-0969

0-2208-0978

0-2631-9457-9

02-255-1660

สำานักงานแลกเปลี่ยน ที่อยู่ โทรศัพท์
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ชลบุรี

โรงแรมซีซ�ร์ พ�เลซ

ถนนทัพพระย� (พัทย�)

จอมเทียน

ช�ยห�ดพัทย�

ซันไชน์ พัทย�

ถนนพัทย�ส�ย 2 (อัลค�ซ�ร์)

ทัพพระย�

นอติคอล อินน์

พัทย�

โรงแรม แอล เค ดิเอมเพลส

โรงแรมเชอรี่ พัทย�

โรงแรมม�ร์คแลนด์

โรงแรมเม�ท์เท้นบีช พัทย�

โรงแรมวินด์ มิลล์ รีสอร์ท พัทย�

ห�ดดงต�ล, พัทย�

พังงา

ส�ข�เข�หลัก, พังง�

ภูเก็ต

ซ�บ�น่�รีสอร์ท

เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต

ดีว�น่�

ท่�อ�ก�ศย�นภูเก็ต

บ้�นไทย

โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต วินเทจ พ�ร์ค

382/34 ม.9 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบ�งละมุง จังหวัดชลบุรี

315/297 ม.12 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบ�งละมุง จังหวัดชลบุรี

334/1-2 ม.12 ถนนช�ยห�ดจอมเทียน ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบ�งละมุง  
จังหวัดชลบุรี

ถนนเลียบช�ยห�ด ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบ�งละมุง จังหวัดชลบุรี

240/12 ม.5 ถนนพัทย�-น�เกลือ ตำ�บลน�เกลือ อำ�เภอบ�งละมุง จังหวัดชลบุรี

โรงแรมไทยพ�เลซ เลขที่ 212 ม.9 ถนนพัทย�ส�ย 2 ตำ�บลหนองปรือ  
อำ�เภอบ�งละมุง จังหวัดชลบุรี

ถนนทัพพระย� ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบ�งละมุง จังหวัดชลบุรี

262/1หมู่ 10 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบ�งละมุง จังหวัดชลบุรี

325/67-70 ถนนพัทย�ส�ยกล�ง ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบ�งละมุง จังหวัดชลบุรี

66/33 หมู่ 9  ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบ�งละมุง จังหวัดชลบุรี

โรงแรมเชอรี่ พัทย� เลขที่ 270/3 ม.10 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบ�งละมุง  
จังหวัดชลบุรี

436/541 ม.9 ถนนเลียบช�ยห�ด ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบ�งละมุง จังหวัดชลบุรี

378/24  ม.12 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบ�งละมุง จังหวัดชลบุรี

ภ�ยในโรงแรมวินด์มิลล์ รีสอร์ท พัทย� เลขที่ 665 ม.5 ถนนพัทย�-น�เกลือ  
เขตบ�งละมุง จังหวัดชลบุรี

เลขที่ดิน 69 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบ�งละมุง จังหวัดชลบุรี

19/4-5 ม.6 ตำ�บลคึกคัก อำ�เภอตะกั่วป่� จังหวัดพังง�

14/53 หมู่ที่ 1 ตำ�บลร�ไวย์ อำ�เภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

74-75 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต ชั้น 2 ม.5 ตำ�บลวิชิต  
อำ�เภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

49/145 ถนนร�ษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำ�บลป่�ตอง อำ�เภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

222 ม.6 ตำ�บลไม้ข�ว อำ�เภอถล�ง จังหวัดภูเก็ต

94 ถนนทวีวงศ์ ตำ�บลป่�ตอง อำ�เภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต

89  ถนนร�ษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำ�บลป่�ตอง อำ�เภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

0-3842-9215-6

0-3830-3778

0-3823-2079

0-3841-0747

0-3837-1440-2

0-3841-5302

0-3825-1449

0-3842-5088

0-3842-6107

0-3842-2267

0-3871-0994   
0-3871-0974

0-3841-5294

0-3825-2993-4

0-3837-1590  
0-3837-1593

0-3823-3734-5

0-7644-3445-7

0-7638-8445

0-7624-8514

0-7634-0035

0-7632-8383-5

0-7634-0618

0-7634-0698

สำานักงานแลกเปลี่ยน ที่อยู่ โทรศัพท์

245 สำานักงานแลกเปลี่ยนเงิน



โรงแรมป่�ตอง เมอร์ลิน 1(ภูเก็ต)
 
โรงแรมอมตะ รีสอร์ท

โรงแรมฮอลลิเดย์ อิน รีสอร์ท

วงเวียนกะรน

ส�ข�ถนนพระบ�รมี ห�ดป่�ตอง

ห้องโถงผู้โดยส�รข�เข้� ชั้น1,  ท่�อ�ก�ศย�นภูเก็ต

ห�ดกะตะ

ห�ดกะรน

อันด�มันพรอม�น�ด ภูเก็ต

ฟรีดอม สตรีท บ�งล�

สมุทรปราการ

ห้องโถงผู้โดยส�รข�เข้� 1 ชั้น 2, 
ท่�อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิ (AH1)

ห้องโถงผู้โดยส�รข�เข้� 2 ชั้น 2, 
ท่�อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิ (AH2)

ห้องโถงผู้โดยส�รข�เข้� 3 ชั้น 2,  
ท่�อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิ (AH3)

 ห้องโถงผู้โดยส�รข�เข้� 4 ชั้น 2,  
ท่�อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิ (AH4)

ห้องพักผู้โดยส�รข�เข้� 1 ชั้น 2, 
ท่�อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิ (AL1)

ห้องพักผู้โดยส�รข�เข้� 2 ชั้น 2,  
ท่�อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิ (AL2)

ห้องพักผู้โดยส�รข�เข้� 3 ชั้น 2,   
ท่�อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิ (AL3)

ห้องพักผู้โดยส�รข�เข้� 4 ชั้น 2,   
ท่�อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิ (AL4)

ห้องโถงผู้โดยส�รข�ออก 1 ชั้น 4 , 
ท่�อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิ (DH1)

ห้องโถงผู้โดยส�รข�ออก 2 ชั้น 4, 
ท่�อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิ (DH2)

หน้�โรงแรมป่�ตอง เมอร์ลิน ถนนทวีวงศ์ ตำ�บลป่�ตอง อำ�เภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต

189/29 ถนนร�ษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำ�บลป่�ตอง อำ�เภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

52 ถนนทวีวงศ์ ตำ�บลป่�ตอง อำ�เภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต

240 ถนนกะรน ตำ�บลกะรน อำ�เภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

256, 256/3 ถนนพระบ�รมี ตำ�บลป่�ตอง อำ�เภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

222 ม.6 ตำ�บลไม้ข�ว อำ�เภอถล�ง จังหวัดภูเก็ต

ศูนย์รวมสรรพสินค้�คอร์เนอร์พล�ซ่� 112/3  ถนนท้�ยน� ตำ�บลกะรน  
อำ�เภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

643 ถนนปฎัก ตำ�บลกะรน อำ�เภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

คลับอันด�มัน ระหว่�งห้องที่ 120/10-11 ถนนร�ษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำ�บลป่�ตอง 
อำ�เภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

13-13/13, 15-15/14 ถนนบ�งล� ตำ�บลป่�ตอง อำ�เภอกระทู้  
จังหวัดกรุงเทพมห�นคร

999 ม.1 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบ�งพลี จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

999 ม.1 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบ�งพลี จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

999 ม.1 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบ�งพลี จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

999 ม.1 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบ�งพลี จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

999 ม.1 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบ�งพลี จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

999 ม.1 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบ�งพลี จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

999 ม.1 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบ�งพลี จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

999 ม.1 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบ�งพลี จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

999 ม.1 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบ�งพลี จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

999 ม.1 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบ�งพลี จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

0-7634-1048

0-7634-0532

0-7634-9698

0-7639-6088

0-7634-3454-61

0-7632-6737

0-7633-0088

0-7639-6978

0-7634-1357,
0-7634-1387

0-7634-0291

0-2134-1813-4

0-2134-1813-4

0-2134-1813-4

0-2134-1813-4

0-2134-1813-4

0-2134-1813-4

0-2134-1813-4

0-2134-1813-4

0-2134-1813-4

0-2134-1813-4
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สำานักงานแลกเปลี่ยน ที่อยู่ โทรศัพท์

ห้องโถงผู้โดยส�รข�ออก 3 ชั้น 4, 
ท่�อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิ (DH3)

ห้องโถงผู้โดยส�รข�ออก 4 ชั้น 4, 
ท่�อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิ (DH4)

ห้องโถงผู้โดยส�รข�ออก 5 ชั้น 4, 
ท่�อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิ (DH5)

ห้องพักผู้โดยส�รข�ออก 2, 
ท่�อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิ (DL2)

ห้องโถงรอรับกระเป๋�ภ�ยในประเทศข�เข้�  
ชั้น 2  (DB)

ห้องโถงเชื่อมอ�ค�รจอดรถชั้น 3 ,  
ท่�อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิ (GL1)

ห้องโถงรอรับกระเป๋�ต่�งประเทศข�เข้�ชั้น 2,   
ท่�อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิ (IB)

ห้องโถงรอรับกระเป๋�ต่�งประเทศข�เข้�ชั้น 2,  
ท่�อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิ (IB2)

ห้องโถงรอรับกระเป๋�ต่�งประเทศข�เข้�ชั้น 2,  
ท่�อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิ (IB3)

จุดตรวจลงตร�ข�เข้�ชั้น 2

สุราษฎร์ธานี

ส�ข�บ่อผุด 

ส�ข�เก�ะสมุย

999 ม.1 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบ�งพลี จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

999 ม.1 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบ�งพลี จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

999 ม.1 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบ�งพลี จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

999 ม.1 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบ�งพลี จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

999 ม.1 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบ�งพลี จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

999 ม.1 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบ�งพลี จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

999 ม.1 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบ�งพลี จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

999 ม.1 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบ�งพลี จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

999 ม.1 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบ�งพลี จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

999 ม.1 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบ�งพลี จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

25/21-22 ม.6 ตำ�บลบ่อผุด อำ�เภอเก�ะสมุย จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี

67/12-13 ม.3 ตำ�บลอ่�งทอง อำ�เภอเก�ะสมุย จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี

0-2134-1813-4

0-2134-1813-4

0-2134-1813-4

0-2134-1813-4

0-2134-1813-4

0-2134-1813-4

0-2134-1813-4

0-2134-1813-4

0-2134-1813-4

0-2134-1813-4

0-7724-6225-7

0-7742-0360-2
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ศูนย์ปฏิบัติธุรกิจ

ศูนย์ธุรกิจช่องนนทรี

ศุนย์ธุรกิจอโศก

ศูนย์ธุรกิจกรุงเกษม 

ศูนย์ธุรกิจรังสิต-ปทุมธานี

ศูนย์ธุรกิจบรมราชชนนี

ศูนย์ธุรกิจสมุทรปราการ

ศูนย์ธุรกิจสมุทรสาคร

ศูนย์ธุรกิจสีลม

ศูนย์ธุรกิจพหลโยธิน

เชียงใหม่

เชียงราย

ลำาปาง

พิษณุโลก

นครราชสีมา

อุบลราชธานี

ขอนแก่น

อุดรธานี

สระบุรี

นครสวรรค์

360/16-19 ถ.พระร�ม 3 แขวงช่องนนทรี เขตย�นน�ว� 
กรุงเทพฯ 10120

189/1 อ�ค�รแกรนด์พ�ร์ควิว ชั้น 2 ถ.อโศก (สุขุมวิท 21) แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒน� กรุงเทพฯ  10110

1514 ถ.กรุงเกษม แขวงเทพศิรินทร์ เขตป้อมปร�บ  
กรุงเทพฯ 10100

42 ซอยรังสิต-ปทุมธ�นี 4 ถ.รังสิต-ปทุมธ�นี  
ต.ประช�ธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธ�นี 12130

906, 908, 910 ถ.บรมร�ชชนนี แขวงบ�งบำ�หรุ  
เขตบ�งพลัด กรุงเทพฯ 10700

88 หมู่ 3 ถ.เทพ�รักษ์ ต.เทพ�รักษ์ อ.เมือง  
จ.สมุทรปร�ก�ร 10270

824/48-52 ถ.นรสิงห์ ต.มห�ชัย อ.เมือง  
จ.สมุทรส�คร 74000

149/9-1 ถ.สุรวงศ์ สุริยวงศ์ เขตบ�งรัก กรุงเทพฯ 10500

3000 ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
10900

275/5 ส�ข�สี่แยกช่วงสิงห์-เชียงใหม่  ชั้น 2-3 ถ.ช้�งเผือก  
ต.ช้�งเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

143/2 ถ.ธน�ลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงร�ย 57000

173-175 ถ.บุญว�ทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำ�ป�ง 52100

90-93 ถ.บรมไตรโลกน�รถ ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.พิษณุโลก 65000

319 ถ.มิตรภ�พ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครร�ชสีม� 30000

130 ถ.ชย�งกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลร�ชธ�นี 34000

127/12 ถ.ประช�สโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

81/1 ถ.อุดรดุษฎี ต.หม�กแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธ�นี 41000

591/14 ถ.พหลโยธิน ต.ป�กเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

1319/4 หมู่10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

02-285-3875

02-204-2726

02-221-1275

02-567-5662

02-434-1756

02-753-3602

034-811-418

02-235-80011

02-242-3505

053-410-909

053-745-108

054-323-661

055-248-800

044-258-767

045-254-307

043-332-664

042-243-288

036-318-541

056-312-766

02-285-3874

02-204-2723-5

02-221-1085, 
02-226-1598

02-567-5646

02-886-5435-6

02-753-3600-1

034-811-419-20

02-235-8009-10

02-299-1429, 
02-299-3231, 
02-299-1422, 
02-299-1449, 
02-299-1111 
ต่อ 5210, 
02-242-3708

053-410-102

053-719-373

054-322-723

055-249-145

044-263-620-1

045-284-473-5

043-332-663-4

042-344-266 
ต่อ 31

036-213-237

056-312-393

ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจ สถานที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจ โทรสารโทรศัพท์
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ชลบุรี

พัทยา

ระยอง

นครปฐม

ราชบุรี

สุราษฎร์ธานี

ปัตตานี

ตรัง

ภูเก็ต

หาดใหญ่

690 ถ.สุขุมวิท ต.บ�งปล�สร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

579 หมู่ 5 ต.น�เกลือ อ.บ�งละมุง จ.ชลบุรี 20150

139/1 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000

124/10 ถ.ร�ชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

319/1 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้�มเอง อ.เมือง จ.ร�ชบุรี 70000

57/68 ถ.ศรีวิชัย ต.มะข�มเตี้ย อ.เมือง จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 84000

72 ถ.พิพิธ ต.อ�เน�ะรู อ.เมือง จ.ปัตต�นี 94000

78/1 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเทียง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

37/53 ถ.มนตรี-ภูเก็ต ต.ตล�ดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

160 ถ.นิพัทธิ์อุทิศ 2 ต.ห�ดใหญ่ อ.ห�ดใหญ่ จ.สงขล� 90110

038-283-652

038-367-536

038-800-402

034-256-697

032-311-218

077-264-228

073-318-205, 
073-310-896

075-223-687

076-230-084

074-354-491

038-270-794, 
038-283-526

038-368-126

038-800-401, 
038-800-404

034-256-682

032-311-096

077-221-823

073-311-204

075-223-686

076-230-083

074-355-750, 
074-354-749

ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจ สถานที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจ โทรสารโทรศัพท์
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ธนาคารตัวแทน

ออสเตรเลีย

แคนาดา

จีน

เดนมาร์ก

อังกฤษ

ฟินแลนด์

ฝรั่งเศส

เยอรมนี

ฮ่องกง

อินเดีย

อิสราเอล

ญี่ปุ่น

เกาหลี

มาเลเซีย

เนเธอร์แลนด์

ฟิลิปปินส์

สิงคโปร์

สวีเดน

สวิตเซอร์แลนด์

ไทย

สหราชอาณาจักร

สหรัฐอเมริกา

เวียดนาม

Australia and New Zealand Banking Group Limited, Commonwealth Bank of Australia, 
Westpac Banking Corp., Sydney

Bank of Nova Scotia, Toronto

Bank of China, China Construction Bank China, Bank of Communications, 
Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, Qingdao

Danske Bank AS

Lloyds TSB Bank

Nordea Bank Finland

BNP Paribas, Credit Agricole CIB, NATIXIS, Societe Generale

Commerz Bank AG, Deutsche Bank AG, Unicredit Bank AG

Hong Kong and Shanghai Banking Corporation

State Bank of India, India

Bank Hapoalim B.M., Bank Leumi Le Israel

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Japan,
The Towa Bank Ltd., Japan (Head Office)

Korea Exchange Bank

CIMB

ING Bank N.V.

Asian Development Bank, Philippines

DBS Bank Ltd., Oversea-Chinese Bank Corporation Ltd., United Overseas Bank Ltd.

Skandaviska Enskida Banken

Credit Suisse AG, UBS AG, Zurich (Head Office)

Bangkok Bank PLC, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperative, Bank of Ayudhya PLC, 
Bank of Thailand, Export-Import Bank of Thailand, Government Savings Bank, 
Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Ltd., Kasikornbank PLC, Kiatnakin Bank PLC, 
Krung Thai Bank PLC, Land & House Retail Bank PCL, Siam Commercial Bank PLC, 
Standard Chartered Bank (Thai) PLC, Thanachart Bank PLC, The Government Housing Bank, 
TISCO Bank PLC.

Barclays Bank Ltd., Royal Bank of Scotland PLC, Standard Chartered Bank

Bank of America N.A. San Francisco, CA US, Bank of New York Mellon N.A., Bank of the West, 
CITIBANK N.A., JP Morgan Chase Bank N.A, Wells Fargo Bank N.A.

Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Vietnam, Asia Commercial Bank – ACB

ประเทศ ธนาคารตัวแทน
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เอกสารแนบ 1 

เลขานุการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556

ดร.เอกพล  ณ สงขลา

43 ปี

เลขานุการบริษัท

ปริญญ�เอก System Science, Tokyo Institute 
of Technology
ปริญญ�โท วิศวกรรมระบบ, Tokyo Institute of 
Technology
ปริญญ�ตรี วิศวกรรมไฟฟ้�  
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
Company Secretary Program,  
Anti-Corruption for Executive Program, 
Company Secretary Forum 2013, Working 
Models for Governance, Board 
Leadership Evolution สม�คมส่งเสริมสถ�บัน
กรรมก�รบริษัทไทย หลักสูตรพื้นฐ�นกฎหม�ยและ
กฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน  
สม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย
Strategic Risk Management, Financial 
Risk Management and Operational Risk 
Management ธน�ค�รทห�รไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ตุล�คม 2556 – ปัจจุบัน
เลข�นุก�รบริษัท  
ธน�ค�รทห�รไทย จำ�กัด (มห�ชน)
2555 – ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่  หัวหน้�เจ้�หน้�ที่
บริห�รกลยุทธ์องค์กร และบรรษัทภิบ�ล  
ธน�ค�รทห�รไทย จำ�กัด (มห�ชน)
2554 – 2555
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่  หัวหน้�เจ้�หน้�ที่
บริห�รกลยุทธ์องค์กร และทรัพย�กรบุคคล 
ธน�ค�รทห�รไทย จำ�กัด (มห�ชน)
2549 – 2554
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่  
เจ้�หน้�ที่บริห�ร ส�ยง�นกลยุทธ์องค์กร  
ธน�ค�รทห�รไทย จำ�กัด (มห�ชน)

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556

นางสาวธนวรรณ  ฑีฆาอุตมากร

49 ปี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
บริหารตรวจสอบ

ปริญญ�ตรีบัญชี
มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย
ปริญญ�โทก�รจัดก�รทั่วไป
มห�วิทย�ลัยมหิดล
ก�รธน�ค�ร โดยสม�คมธน�ค�รไทย
วุฒิบัตรก�รตรวจสอบภ�ยใน สภ�วิช�ชีพบัญชี
ก�รอบรมสัมน�วิช�ชีพ ม�ตรฐ�นก�รบัญชีไทย 
ม�ตรฐ�นก�รบัญชีส�กล
ก�รบัญชีธน�ค�ร และคว�มรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ธน�ค�ร
ก�รบัญชีบริห�ร และ ก�รบัญชีก�รเงิน
ก�รบัญชีเกี่ยวกับตร�ส�รอนุพันธ์  
และ Treasury Finance แนวท�งก�รบริห�ร 
คว�มเสี่ยง Basel II และ III
คว�มรู้เกี่ยวกับ ภ�ษีธุรกิจเฉพ�ะ, ภ�ษีเงินได้
นิติบุคคล,ภ�ษีมูลค่�เพิ่ม และภ�ษีหัก ณ ที่จ่�ย

มกร�คม 2556 – ปัจจุบัน
หัวหน้�เจ้�หน้�ที่บริห�รตรวจสอบ 
ธน�ค�รทห�รไทย จำ�กัด (มห�ชน)
กรกฎ�คม 2555– มกร�คม 2556
ผู้บริห�รทีมที่ปรึกษ� บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสุ 
ไชยยศ ที่ปรึกษ� จำ�กัด
เมษ�ยน 2551 – กรกฎ�คม 2555
เจ้�หน้�ที่บริห�รคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�ร,  
หัวหน้�ส่วนตรวจสอบ  
ธน�ค�รสแตนด�ร์ดช�ร์เตอร์ด 
สำ�นักง�นใหญ่ ส�ข�ประเทศไทย
มีน�คม 2550 – กุมภ�พันธ์ 2551
เจ้�หน้�ที่บริห�รก�รบัญชีและระบบบัญชีประจำ�
ภูมิภ�ค ธน�ค�รเอชเอสบีซี สำ�นักง�นใหญ ่
ภ�คพื้นเอเซีย ประเทศฮ่องกง
พฤศจิก�ยน 2548 – กุมภ�พันธ์ 2550
เจ้�หน้�ที่อ�วุโสโครงก�รพัฒน�และเปลี่ยนแปลง
ระบบบัญชีกล�ง ธน�ค�รเอชเอสบีซี  
สำ�นักง�นใหญ่ ประเทศอังกฤษ

หัวหน้ากำากับดูแลการปฏิบัติงาน
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556

ม.ล.อยุทธ์  ไชยันต์

56 ปี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
บริหารกำากับดูแลการปฏิบัติงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ:
กำ�กับดูแลบริห�รจัดก�รให้ธน�ค�รดำ�เนินธุรกิจ  
โดยปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ทั้งของท�งก�รที่เกี่ยวข้อง 
และภ�ยในธน�ค�ร โดยมีก�รพัฒน�ระบบก�รบริห�ร 
คว�มเสี่ยง  ให้คำ�ปรึกษ�กับหน่วยง�นต่�ง ๆ ภ�ยใน
ธน�ค�ร รวมถึงสอบท�นก�รปฏิบัติง�นต�ม 
กฎเกณฑ์ท�งก�ร นอกจ�กนี้ มีก�รร�ยง�นประเด็น
ต่�งๆ  รวมทั้งแนวท�งแก้ไข ต่อผู้บริห�รระดับสูง  
และคณะกรรมก�รธน�ค�ร

ปริญญ�โท : MBA (บัญชีและก�รเงิน)  University 
of Bridgeport, Connecticut, U.S.A.
ปริญญ�ตรี : บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
มห�วิทย�ลัยกรุงเทพ
Director Certification Program  : DCP
ของสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
(รุ่น 150)
ผู้กำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�นด้�นธุรกิจก�ร 
ธน�ค�รพ�ณิชย์  ของจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
คว�มรู้เกี่ยวกับก�รปฏิบัติง�นด้�นธุรกิจหลักทรัพย์ 
สำ�หรับผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยง�นกำ�กับดูแล
ก�รปฏิบัติง�น (รุ่น 1) ของสำ�นักง�น 
คณะกรรมก�รหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.)
Professional Banker’s program,  
The Wharton School of University of 
Pennsylvania, USA
Pacific Rim Banker’s Program, University of 
Washington, Seattle, USA

2555 – ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ หัวหน้�เจ้�หน้�ที่
บริห�รกำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�น 
2552 – 2555
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ หัวหน้�เจ้�หน้�ที่
บริห�รบรรษัทภิบ�ล
2550 – 2551
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ เจ้�หน้�ที่บริห�ร 
ส�ยง�นบรรษัทภิบ�ลและกำ�กับก�รปฏิบัติง�น

รายละเอียดเกี่ยวกับ เลขานุการบริษัท หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ากำากับดูแลการปฏิบัติงาน

ตำาแหน่ง ตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล

อายุ อายุ อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา และการฝึกอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา และการฝึกอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา และการฝึกอบรม

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี

251 เอกสารแนบ



เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556

1.   บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จำากัด
กรรมก�รของบริษัท มี  5  คน ต�มร�ยชื่อดังต่อไปนี้
นาย ยัน  อองรี แวน วาลเลน
นาย มาร์ติน อเลน เชอร์ล
นาย อนุพันธ์ ตั้งสง่า
นาย สมศักดิ์  วรวิจักษณ์
นางสาว สุปรียา พิพัฒน์มโนมัย

2. บริษัท เดซิกนี ฟอร์ อีทีเอ คอนแทรคท์ จำากัด
กรรมก�รบริษัทมี  2 คน ต�มร�ยชื่อดังต่อไปนี้
นางสาว สาวิตรี  ชัยชวลิต
นางสาว วรินทร  กาญจนปาลกุล

3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำากัด
กรรมก�รบริษัทมี  9 คน ต�มร�ยชื่อต่อไปนี้
นาย เบอร์นาร์ด คุ๊ก
นาย ประดิษฐ์  เลี่ยวศิริกุล
นาง กาญจนา  โรจวทัญญู
นางสาว อาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร
นาย พร้อมพงษ์ พัฒนธีระเดช
นาง ทามารา แวน เดน แบน
นาง มารี แรมลี
นาง ศิริจันทร์  พิพิทวิทยากุล
นาย สมจินต์  ศรไพศาล

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

252 ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556



หน้�นี้ปล่อยให้ว่�งโดยเจตน�

253 ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556



หน้�นี้ปล่อยให้ว่�งโดยเจตน�

254 ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) รายงานประจำาปี 2556





ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-299-1111
tmbbank.com




