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TMB Digital Banking: 
ให้คณุใช้ชีวิตเตม็ท่ีในแบบของคณุ 

 



  ผลการด าเนินงานของธนาคาร ปี 2558   
   
 

 

 



  เงนิฝากเตบิโต 13%   

• เงนิฝาก No fixed & ME ขยายตัว 30% หรือเพิ่มขึน้ 53,000 ล้านบาท 
• เงนิฝากเพื่อการท าธุรกรรมเตบิโต 10% หรือ 23,000 ล้านบาทเม่ือเปรียบเทยีบกับปีที่ผ่านมา โดยมาจาก 

– บัญชีเงนิฝากเพื่อการท าธุรกรรมส าหรับลูกค้าธุรกิจ เพิ่มขึน้ 13% หรือ 17,000 ล้านบาท  
– บัญชีเงนิฝากเพื่อการท าธุรกรรมส าหรับลูกค้ารายย่อย เพิ่มขึน้ 6% หรือ 5,000 ล้านบาท 



  

  สินเชื่อเตบิโต 10% สอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้ 
  

  สินเชื่อขยายตัว 10% จากปีก่อนหน้า โดยมาจากสินเช่ือในทุกกลุ่มลูกค้า 
 กลุ่ม SME เตบิโตขึน้ 12.6% หรือ 25,000 ล้านบาท จากสินเช่ือผู้ประกอบการธุรกจิขนาดกลาง   
 กลุ่มลูกค้ารายย่อยเตบิโตขึน้ 18.1% หรือ 17,000 ล้านบาท จากสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลัก (+27%) 
 กลุ่มลูกค้าธุรกจิขนาดใหญ่ เตบิโตขึน้ 3.4% หรือ 8,000 ล้านบาท 

 

 

 



  

  รายได้รวมเพิ่มขึน้ 12% มาที่ 33,450 ล้านบาท 

รายได้รวมเพิ่มขึน้ 12% มาอยู่ที่ 33,450 ล้านบาท 
 
 รายได้ดอกเบีย้สทุธิเพิ่มขึน้ 8% จากปีก่อน จากการที่ธนาคารสามารถรักษาสว่นตา่งดอกเบีย้ (NIM) ได้ดีท่ี 3.0%

และการเติบโตของสนิเช่ือคณุภาพ (Performing loan) ท่ี 9% 
 

 รายได้ท่ีไมใ่ช่ดอกเบีย้เพิ่มขึน้ 22% ทัง้จากกลุม่ลกูค้าธุรกิจและกลุม่ลกูค้ารายยอ่ย  

 กลุม่ลกูค้าธุรกิจ (+1,300 ล้านบาท) สว่นใหญ่มาคา่ธรรมเนียมสนิเช่ือ ผลติภณัฑ์ Bancassurance ส าหรับผู้
ประกอบธุรกิจ และตลาดทนุ  

 กลุม่ลกูค้ารายยอ่ย (+660 ล้านบาท) จากรายได้คา่ธรรมเนียมการขายกองทนุรวม (46%) ในรูปแบบ  
Open-Architecture และผลิตภณัฑ์ Bancassurance ซึง่ธนาคารน าเสนอผลติภณัฑ์ Bancassurance ใหมท่ี่
ลกูค้า Middle Income สามารถเข้าถึงได้ 

 

 

 



  ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึน้ 4% มาอยู่ที่ 16,467 ล้านบาท 

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเป็นไปตามแผนธุรกิจ โดยเพิ่มขึน้เพยีงร้อยละ 4, หรือเพิ่มแค่ 1 ใน 3 ของอัตราการ
ขยายตัวของรายได้    

 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้อยู่ที่ 49% ลดลงจาก 53% ในปี 2557 

+12% 



 

 

 

 

 

 
 

PPOP เพิ่มขึน้ 20% และตัง้ส ารองมากขึน้เพื่อรองรับความเส่ียง 

 PPOP เพิ่มขึน้ 20% จากรายได้รวมที่เพิ่มขึน้ 12% แต่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้เพียง 4% 

 

 

 

 

 

ก าไรจากการด าเนินงาน 



 

 

 

 

 

 
 

  ก าไรสุทธิลดลงเล็กน้อย 2% ในขณะที่ ROE ยังอยู่ที่ 13% 

 ในปี 2558 ธนาคารมีการตัง้ส ารองเป็นจ านวน 5,479 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,042 ล้านบาท (59%) จาก 3,437 ล้าน
บาทในปีก่อนหน้า 

 ท าให้ก าไรสุทธิมีจ านวน 9,333 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 2% เม่ือเทยีบกับปีก่อนหน้า และ ROE อยู่ที่ 13%  

 

 

  

 

 

 



  อัตราส่วนสินเช่ือด้อยคุณภาพ (NPL Ratio) อยู่ที่ 2.99% ซึ่งเป็นไปตามคาดการณ์  

คุณภาพสินทรัพย์อยู่ในระดบัที่จัดการได้  
NPL อยู่ท่ี 20,473 ล้านบาท และ NPL RATIO เพิ่มขึน้เลก็น้อยจาก 2.85% มาอยูท่ี่ 2.99% ซึง่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกบัสถานการณ์เศรษฐกิจและระบบธนาคารพาณิชย์ไทย โดยมีสดัสว่นส ารองตอ่ NPL ยงัอยู่ในระดบัสงูท่ี 142%  

 



 

 

 

 

 

 
 

   สถานะเงนิกองทุนแข็งแกร่งตามเกณฑ์ Basel III 

CAR และ Tier I 
• ธนาคารด ารงสถานะเงินกองทนุ
อย่างพอเพียงและแข็งแกร่ง 
เป็นไปตามเกณฑ์ Basel III  

• CAR หรือ ความเพียงพอของ
เงินกองทนุรวมอยู่ท่ี 16.7% สงู
กว่าเกณฑ์ขัน้ต ่าของธนาคารแหง่
ประเทศไทยที่ 8.5% 

• Tier 1 หรือ อตัราสว่นเงินกองทนุ
ชัน้ท่ี 1 อยู่ท่ี 11.3% สงูกว่าเกณฑ์
ขัน้ต ่าของธนาคารแหง่ประเทศ
ไทยท่ี 6.0% 

 



 

 

 

 

 

 
 

เป้าหมายทางการเงนิในปี 2559 

• เงนิรับฝากเตบิโต  8-10% : โดยยงัมุ่งเน้นความเป็นเลศิทางธุรกรรมทางการเงิน (Transactional Banking) 

• สินเช่ือเตบิโต 8-10% : มีการเติบโตในทกุกลุม่ธุรกิจ พร้อมเน้นมาตราการในการดแูลคณุภาพสนิทรัพย์ 

• รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้เตบิโต 25-30% 

• ROE 13%-14% : เพื่อการเติบโตอย่างยัง่ยืน   

• NPL ratio : ให้อยูใ่นระดบัคงตวัท่ี 3% และคงอตัราส ารองตอ่ NPL ในระดบัสงู 140-150% 

           ทัง้นี ้เป้าหมายดงักล่าวอยู่ภายใตค้าดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจที ่3.5%  

 

 

 



  ความแข็งแกร่งของแบรนด์ TMB  
  ในปี  2558 
 

 

 



 
ภาพยนตร์โฆษณา “ความต้องการที่คุณไม่เคยรู้” 60 วิ. สื่อความเข้าใจในปรัชญา  

Make THE Difference ของทีเอ็มบี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เปล่ียนชีวิตให้ดีขึน้  
 

ผลการส ารวจจาก Post Survey Brand Campaign Launch 242 คน : MonkeySurvey Online Dec 2558 
Social Media Listening by OBVOX – Nov 2558 

88%  
เข้าใจจุดมุ่งหมายที่ภาพยนตร์ต้องการส่ือสาร 

79%  
เข้าใจปรัชญา Make THE Difference 

79%  
เสียงช่ืนชอบตอบรับจากโซเชียลมีเดีย 

83%  
เช่ือว่า TMB จะช่วยให้ชีวติการเงนิลูกค้าดี

ขึน้ และสร้างแรงบันดาลใจในการ
เปล่ียนแปลงชีวิตให้ดีขึน้ 



MakeTHEDifference.org Platform 
 เพ่ือการตัง้เป้าหมาย สร้างแรงบนัดาลใจ เพื่อเปลี่ยนให้ชีวิตดีขึน้ 

สมาชิกปัจจุบัน 100,000 คน  
จ านวน 56,000 เป้าหมาย 



  การด าเนินงานของ “ไฟ ฟ้า”   
  CSR  ในปี  2558 
 

 

 



16 

อาสาสมคัร = พลงั 
Together…We Can Make THE Difference 

จ านวนอาสาสมคัร TMB  
ท่ีร่วมกนัท างานเพื่อชมุชนทัว่ประเทศ 

เพิ่มขึน้จาก 491 คน เป็น 2,127 คน ในปี 2558 



FAI-FAH | เพิ่ม ไฟ ฟ้า บางกอกน้อย เป็นศูนย์ที่ 4 ใน ปี 2558   
FAI-FAH Pradipat  FAI-FAH Prachauthit 

FAI-FAH Chan FAI-FAH BangkokNoi New! 



  ทศิทางการด าเนินงานของธนาคาร 
  ปี 2559   
   
 

 

 



  ลูกค้าธุรกจิขนาดใหญ่ 
 

 

 

TMB Wholesale Banking 



ความส าเร็จลูกค้าธุรกจิ 2558 
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รายได้ +15% 

รายได้ค่าธรรมเนียม +26% 

สินเชื่อ +11% 

เงนิฝากเพื่อการท าธุรกรรม  +10% 

ปริมาณธุรกรรมต่างประเทศ +5% 



ปี  2559 
•เพิ่มความแข็งแกร่งของ Supply chain โดยพฒันา  Standardized 
Supply chain เพ่ือง่ายตอ่ลกูค้าธุรกิจในการใช้บริการ และน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสทิธิภาพในการท างานของ value chain 
• เพิ่มความสะดวกแก่ value  chain โดยการผสมผสาน Supply 
chain กับ การบริหารจัดการทางการเงนิให้แก่คู่ค้า 

ปี 2559   
• เพิ่มประสิทธิภาพให้ลกูค้าในการประมลูงานภาครัฐผ่านระบบ  
E-Guarantee เพ่ือตอกย า้ความเป็นผู้น าในการให้บริการ  
•เปิดประสบการณ์ใหมก่บัธุรกรรม Digital ภายใต้ CLICK เดียว โดย
ครอบคลมุทกุผลติภณัฑ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของ
ลกูค้า 

Digitalization Supply chain 

ปี 2558 
• หนึ่งใน ธนาคารแรกที่น าเสนอ E-Guarantee ให้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 
•พฒันาระบบ CRM พร้อมช่องทางการเข้าถงึข้อมูลผ่าน Mobile 
application  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้า 
 

ปี 2558   : Supply chain growth  44% 
•ตอกย า้ความเป็นผู้น าในการให้บริการ Supply chain แก่ลกูค้าธรุกิจ
ด้วยจ านวนฐานลกูค้าธุรกิจรายใหญ่ท่ีเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง และขยาย
ขอบเขตการให้บริการไปสู่ร้านค้าซาป้ัว 
• ตอกย า้ความเป็นสดุยอดด้าน Supply chain ด้วยรางวลั “ The 
Best Financial Supply Chain Management in Thailand 2015” 
จากนิตยสาร The Asian Banker 

ทศิทางกลยุทธ์ลูกค้าธุรกจิขนาดใหญ่ 
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ปี 2559 
• พฒันาผลิตภณัฑ์เพ่ือตอบสนองความต้องการทางการเงินให้แก่
กลุ่มธุรกิจตัง้แต่ต้นน า้ถงึปลายน า้เพ่ือรองรับการขยายตวัของ
การลงทนุภาครัฐ 
•ขยายฐานลกูค้า E-Guarantee แก่ลกูค้าธรุกิจอ่ืนๆเพ่ือสอดคล้อง
กบันโยบายของภาครัฐ 

ปี 2559 
•  เป็นผู้น าในการให้ค าปรึกษาเก่ียวกับธุรกรรมต่างประเทศและ
การบริหารจดัการความเสี่ยงท่ีเหมาะสมตามความต้องการของลกูค้า 
• พัฒนากระบวนการในการท าธุรกรรมต่างประเทศสะดวก รวดเร็ว
ตามความต้องการของลกูค้า 

ปี 2558   
•  มุ่งเน้นการขยายฐานลกูค้าไปสูอ่ตุสาหกรรมท่ีหลากหลาย 
•  เพิม่ชอ่งทางในการท าธรุกรรมตา่งประเทศและการบริหารจดัการ
อตัราแลกปลี่ยนผ่านระบบ Electronic เช่น  Packing Credit  และ 
L/C ผ่านระบบ online 
•  ขยายศูนย์บริการธุรกจิต่างประเทศ เพ่ือคลอบคลมุการ
ให้บริการธรุกรรมตา่งประเทศแก่ลกูค้าทัว่ประเทศ 
 

ปี 2558 
• ขยายฐานลกูค้าในอตุสาหกรรมหลกัท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุของ
ภาครัฐไมว่า่จะเป็น Infrastructure project หรือ การลงทนุใน
ระบบ 4G 
•น าเสนอ E-Guarantee ให้แก่ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการลงทุนของรัฐบาล เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการติดตอ่
กบัหน่วยงานของรัฐ 

ทศิทางกลยุทธ์ลูกค้าธุรกจิขนาดใหญ่ 
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Trade finance Infrastructure 



  ลูกค้า SME 
 

 

 

TMB SME Banking 



ความส าเร็จปี 2558 
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รายได้ +11% 

รายได้ค่าธรรมเนียม +48% 

สินเช่ือ +12% 

เงนิฝาก (CASA) +12% 

ปริมาณธุรกรรมการค้า
ระหว่างประเทศ +20% 



ความส าเร็จปี 2558 
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ขยายฐานลูกค้า SME ผ่านการ
ยกระดับความรู้ธุรกรรมระหว่าง

ประเทศ 

 อ านวยความสะดวกให้ SME ด้วย
หนังสือค า้ประกันทางอิเลกทรอ

นิคส์ 

สนับสนุนสินเช่ือให้ SME อย่าง
ต่อเน่ืองด้วยสินเชื่อ SME 3 เท่า 

Plus 

พัฒนาศักยภาพ SME  
ด้วยโครงการ Lean 

Supply Chain by TMB 

ผลิตภณัฑ์ประกันใหม่ที่ตอบโจทย์
ชีวิตของ SME 

ขยายฐานลกูค้าผู้น าเข้าสง่ออก ผา่นการ
ยกระดบัความรู้ธุรกรรมการค้าระหวา่ง
ประเทศ โดยมีผู้ เช่ียวชาญให้ค าปรึกษา
โดยเฉพาะ ร่วมกบัผู้จดัการธุรกิจสมัพนัธ์  

พฒันาระบบในการย่ืนหนงัสือค า้ประกนัผ่าน
ช่องทางอิเลคทรอนิคส์เป็นท่ีแรก เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้ SME สง่ผลให้รายได้
คา่ธรรมเนียมเติบโตขึน้ 57% 

ช่วยให้ SME ท่ีเข้าร่วมโครงการเพิ่มรายได้และ
ลดคา่ใช้จ่ายรวมกวา่ 200 ล้านบาท จาก 32 
โครงการ 

วงเงินสงูสดุ 3 เท่าของหลกัทรัพย์ค า้ประกนั 
พร้อมวงเงินหมนุเวียนเพิ่ม 50% และให้วงเงิน
เพิ่มส ารองสนิค้าอีก 30 วนั ระยะเวลาผ่อนช าระ
คืนสงูสดุ 3 ปี 

ทีเอ็มบ ีคุ้มครอง 99/8 ตอบโจทย์ SME ท่ีห่วง
บตุรหลาน และคนท่ีรัก ด้วยการคุ้มครองชีวิต
ถึงอาย ุ99 ปี แตจ่า่ยเบีย้เพียง 8 ปี 



ทศิทางการด าเนินงาน ปี 2559 

มุ่งสู่การเป็นธนาคารหลักของ SME ในการด าเนินธุรกจิ 1 

พฒันาสู่การเป็นธนาคารเพื่อการค้า 
ระหว่างประเทศส าหรับ SME  2 

ยกระดับขีดความสามารถของบุคคลากร 3 

มุ่งเน้นการพฒันา Digital Banking  
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง 4 



มุ่งเน้นการพัฒนา Digital Banking (Digitalizing SME Banking)  

27 

ยกระดับการเข้าถึง e-commerce เพื่อ SME ไทย  

ยกระดับช่องทางการให้บริการ 

ร่วมมือกบัพนัธมิตรทัง้ในประเทศและตา่งประเทศเพ่ือพฒันา
ช่องทางท่ีง่ายและสะดวก รวมถงึให้เงินทนุเพ่ือสนบัสนนุ SME 
เข้าสู ่e-commerce ระหว่างประเทศ   

ทัง้การท าธรุกรรมด้านสนิเช่ือ และธุรกรรมซือ้ ขาย รับ จ่าย 
(transaction) ท่ีง่าย สะดวก รวดเร็ว ทัง้ช่องทางอินเตอร์เนต 
และ mobile device 

เข้าใจลูกค้า SME เพ่ือพฒันาแผนและระบบ Digital Banking 

เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าอย่างตอ่เน่ือง มุ่งเน้นการพัฒนา Digital Banking  



  ลูกค้าบุคคล 
 

 

 

TMB Retail Banking 



ความส าเร็จปี 2558 | 2015 Achievement Highlights 
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Deposit 
ME & No Fixed 

+30% 

Bancassurance +36% 

Credit Card +31% 

Mutual Fund +46% 

Home loan +27% 



ความส าเร็จปี 2558 (Key success factors/products) 
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ตอบโจทย์ทกุการใช้จ่ายของลกูค้า  

ไมว่า่จะ กด จา่ย ถอน โอน  
ไมเ่สียคา่ธรรมเนียม  

(TMB All Free) 
 

ตอบโจทย์ความสะดวก  
ให้ลกูค้าท าธรุกรรมได้  

ทกุท่ี ทกุเวลา 
(TMB Touch) 

ตอบโจทย์การออมของลกูค้า 
(TMB No Fixed และ 

MebyTMB)  

 
+92% 

transactional accounts 

 

+738% 
new MIB users 

+30% 
Deposit 



ความส าเร็จปี 2558 | 2015 Success Key Contributors 
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ตอบโจทย์ความคุ้มครอง 

 พร้อมออมทรัพย์ 
(Life Saver 15/9) 

 

ตอบโจทย์ความสะดวก 
ในการลงทนุ  

(TMB Open Architecture) 

 

+36% 
BA 

 

 

+46% 
MF 

 



ผู้ใช้ TMB digital banking รายใหม่เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง 

18,587 23,100 27,573 31,723 
35,559 

40,010 43,865 47,825 51,388 
54,998 58,399 61,389 

64,201 

16,367 

27,303 

44,355 

57,861 

71,642 

88,592 

103,181 

118,903 

133,251 

148,580 

173,597 

204,950 

228,645 

Dec'14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 

Accum Total # Activate Touch  Accum Total # Activate Direct  

จ านวนผู้ใช้งานรายใหม่ (TMB new digital banking new users on the rise) 
TMB Touch และ TMB Direct Internet Banking  ปี 2558 (2015) 
 

34,954 

292,846 TMB Touch  TMB Direct Internet Banking  



  อัตราการเตบิโตของจ านวนผู้ใช้ TMB digital banking 

91 84 78 76 74 75 71 68 70 68 64 
54 52 

11 18 30 37 44 
55 61 70 

80 87 101 
112 122 24 

33 
43 

47 
54 

61 63 
59 

66 
67 

78 82 

86 

Dec-14 Jan ' 15 Feb ' 15 Mar ' 15 Apr ' 15 May ' 15 Jun ' 15 Jul ' 15 Aug ' 15 Sep ' 15 Oct ' 15 Nov ' 15 Dec ' 15 

Internet Mobile Internet + Mobile 

Growth of TMB digital banking users (Dec 2014 – Dec 2015) 
ธค 57 – ธค 58 
ผู้ที่ใช้เฉพาะ TMB Touch mobile app:  +1009% 
ผู้ที่ใช้เฉพาะ TMB Direct Internet Banking: - 43% 
ผู้ที่ใช้ทัง้ 2 อย่าง (both): +258% 



เปรียบเทยีบการท าธุรกรรมผ่านช่องทางต่างๆ (2557-2558) 

0.00 
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0.40 

0.60 
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2.00 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

Transactions made on different channels in 2015 compared to 2014 

2014 2015 
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• ขยายฐานลูกค้าที่มีคุณภาพ 
 
• ด้วยส่วนแบ่งกระเป๋าเงนิที่เพิ่มขึน้ (share of wallet)… 

 
• ...โดยเพิ่มความพงึพอใจของลูกค้า... 

 
• ...ในต้นทุนที่เหมาะสม  

• ขยายฐานประกันชีวติ – ตอ่ยอดความส าเร็จของผลิตภณัฑ์ Life Saver 
15/9 ภายใต้แนวคิด ประกนัท างา่ย ใครก็มีได้ 

 
• โตสินเช่ือบ้าน – เน้นกระบวนการขอสินเช่ือที่งา่ย และอตัราดอกเบีย้ที่
ดงึดดูใจ  
 

• ผลักดันให้กองทุนรวมเตบิโตต่อไป – สานตอ่ประโยชน์ของ Open 
Architecture ที่มีตอ่ลกูค้า  
 

• เน้นความเป็นผู้น าด้านดจิติอล – ทัง้การขาย การท าการตลาด และ
การให้บริการ 
 

• ขยายขีดความสามารถของศูนย์บริการลูกค้า – ทัง้การขายและการ
ให้บริการ  

 
 

• เพื่อมอบประสบการณ์การท าธุรกรรมทางการเงนิที่ง่าย
ที่สุดและค าแนะน าทางการเงนิที่เหมาะสมที่สุด ผ่าน
ช่องทางที่เป็นหน่ึงเดียว 
 
 

ทศิทางการด าเนินงาน 2559 (การปฎิรูปและนวตักรรมหลกั)   
การปฎรูิป  

(Retail Banking Transformation ) 

นวัตกรรมหลัก (Key Initiatives) 
ผลที่คาดหวัง (Expected Results) 



ME by TMB ธนาคารดจิติอลแห่งแรกของประเทศไทย 

 มอบประโยชน์ให้ลูกค้า 
         Elements 

                         ประสบการณ์ของลูกค้า 
                          Customer Experience 

ด้านการเข้าถงึบริการ 
Increase Accessibility 

>  สะดวก: ทุกที่ ทุกเวลา 
    Convenience. Anytime, Anywhere 

ด้านกระบวนการ 
Process 

>  การท าธุรกรรมที่ปลอดภยั ม่ันใจ 
    Secure transactions. Reliable 

ด้านการบรรลุเป้าหมาย 
Fulfillment 

> ท าธุรกรรมด้วยตนเอง พร้อมรับดอกเบีย้สูง  
   DIY, with extra benefits (high interest rate) 

ด้านช่องทางการบริการ 
Channels 

>  ท าธุรกรรมในบัญชีโดยไม่ต้องไปเข้าคิวรอที่สาขา หรือ ATM  
    No need to queue up at branch or ATM to do transaction 

ด้านการส่ือสาร 
Communications 

>  รู้ความเคล่ือนไหวของบัญชี ฟรี SMS  
    Account updates by free SMS 

2559 (What next in 2016?) > พฒันาต่อเน่ืองเพื่อประโยชน์ของลูกค้า  
   More exciting development to come in ‘16  

ME by TMB: First digital bank in Thailand 



การเตบิโตของ…...........................digital banking 



  Digital banking | มีโอกาสเตบิโตสูงในประเทศไทย 
   อัตราผู้ใช้ digital banking ในเอเชีย(1) (2557) 
   Percent (%) 

Digital consumers” represent more than 700 million customers across Asia 

(1)“Digital banking” penetration is defined as the number of users of internet or smartphone banking divided by total banking consumers in each country; 

only urban consumers are included 

SOURCE: McKinsey Asia Personal Financial Services Survey, 2014 



TMB’s focus is on creating a digital platform  
that has a human touch providing customers with added value and enabling 

them to maximize their lives 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

ทศิทาง digital banking ของ TMB ในปี 2559  
ลูกค้าธุรกจิ 

 อพัเกรดเวอร์ชัน่ใหม่ ของ  
Business Click  

 SME mobile app 

ลูกค้าบุคคล 
 ME mobile app 

 บริการ กองทนุรวม  
“Open Architecture” และ  
Bancassurance บน TMB Touch    

      

ภาพรวม 
 สร้างประสบการณ์ท่ีดีของลกูค้า ในทกุช่องทางการบริการ โดยเน้นท่ีนวตักรรมเคร่ืองมือทางการเงินที่มี

ความสามารถหลากหลายเพื่อให้ลกูค้าบริหารจดัการบญัชีธนาคารได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ทกุท่ีทกุเวลา และมีความ
ปลอดภยัสงู 

 เสริมความแข็งแกร่งการด าเนินงานด้าน IT Securities โดยการก ากบัดแูลที่เข้มงวดและกระบวนการท างานที่มี
ประสทิธิภาพ 



  ภาวะเศรษฐกจิไทยในปี 2559 
 

 

 

ศนูย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี 

TMB Analytics 
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เศรษฐกิจทยอยฟ้ืนตัวต่อในปี 2559 

Source: NESDB and TMB Analytics 

 เศรษฐกิจไทยเผชิญกบัหลากหลายความท้าทายในปี 2558 
อย่างไรก็ตาม คาดเศรษฐกิจไทยจะขยายตวัร้อยละ 2.7 โดย
ได้แรงขบัเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐและการทอ่งเท่ียว 

 

 ในปี 2559 เศรษฐกิจมีแนวโน้มฟืน้ตวัอย่างคอ่ยเป็นคอ่ยไป 
โดยเคร่ืองยนต์เศรษฐกิจหลายตวักลบัมาท างานได้ดีขึน้ 

 

 เคร่ืองยนต์หลกัมาจากการลงทนุภาครัฐ ในขณะท่ีการลงทนุ
ภาคเอกชนจะคอ่ยๆเร่งตวัขึน้ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2559 

 

 การทอ่งเท่ียวยงัคงเป็นปัจจยัสนบัสนนุส าคญัในปีนี ้

 

 โดยรวมแล้วเศรษฐกิจมีแนวโน้มแข็งแกร่งขึน้ในชว่งคร่ึงหลงั
ของปี 2559 ในขณะท่ีคร่ึงปีแรกเป็นการทยอยปรับตวัดีขึน้ 
โดยได้อานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของปีท่ีผ่านมา 

1.7 

1.3 

0.8 

-2.4 

2.7 

2.3 

2.5 

2.8 

2.9 

4.0 

6.5 

3.5 

2559F 2558E 

การลงทนุภาครัฐ 

การใชจ้า่ยภาครฐั 

การลงทนุภาคเอกชน 

น าเข้า 

การบริโภค
ภาคเอกชน 

สง่ออก 

GDP 
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 จดัสรรงบลงทนุเพิ่มขึน้แตะระดบั 5 แสนล้าน
บาท หรือร้อยละ 20 ของงบประมาณทัง้หมด 

 เม็ดเงินประมาณ 1.5 แสนล้านบาทจะถกูน ามา
ลงทนุในโครงการโครงสร้างพืน้ฐานในปี 2559 

บรรยากาศการลงทุนปรับดีขึน้ 

  
 รัฐบาลมีแนวโน้มออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจเพิ่มเติม เพ่ือเร่งการฟืน้ตวัของอปุสงค์
ในประเทศ  

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ 

  
 ความเช่ือมัน่ผู้บริโภคและภาคธรุกิจมี
แนวโน้มปรับสงูขึน้ จากนโยบายกระตุ้นของ
รัฐบาล  

เป็นปัจจยัสนบัสนนุการบริโภคและการลงทนุ 
ซึง่จะช่วยสนบัสนนุการขยายตวัท่ีมีฐานกว้าง
ขึน้ในระยะถดัไป 

ความเช่ือม่ันปรับสูงขึน้ 

Source: TMB Analytics 

  
 สถานการณ์ภยัแล้งอาจทวีความรุนแรงขึน้ในปี 
2559 สง่ผลกระทบตอ่รายได้ของเกษตรกร และ
กระทบตอ่การฟืน้ตวัของการบริโภค 

ภยัแล้ง 

  
 การชะลอตวัลงของเศรษฐกิจจีนจะสง่ผลกระทบใน
เชิงลบตอ่การสง่ออกและราคาสินค้าโภคภณัฑ์  

การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน 

   ความผนัผวนในตลาดหุ้นของจีน และการ
คาดการณ์การด าเนินนโยบายของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ จะกระทบตอ่เงินทนุเคลื่อนย้ายในตลาดเกิด
ใหม่  

ความผันผวนในตลาดการเงนิ
สูงขึน้ 

ปัจ
จัย

บว
ก ปัจจัยลบ 

การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจจะเร่งขึน้ในคร่ึงหลังของปี 



ปี 2559 
• พฒันาผลิตภณัฑ์เพ่ือตอบสนองความต้องการทางการเงินให้แก่
กลุม่ธุรกิจตัง้แต่ต้นน า้ถึงปลายน า้เพ่ือรองรับการขยายตวัของการ
ลงทนุภาครัฐ 
•ขยายฐานลกูค้า  E-Guarantee แก่ลกูค้าธรุกิจอ่ืนๆเพ่ือสอดคล้อง
กบันโยบาย Digital Economy ของภาครัฐ 

ปี 2559 
•  เป็นผู้น าในการให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัธุรกรรมตา่งประเทศและการ
บริหารจดัการความเสี่ยงท่ีเหมาะสมตามความต้องการของลกูค้า 
• พฒันากระบวนการในการท าธุรกรรมตา่งประเทศสะดวก รวดเร็วตาม
ความต้องการของลกูค้า 

ปี 2558   
•  มุ่งเน้นการขยายฐานลกูค้าไปสูอ่ตุสาหกรรมท่ีหลากหลาย 
•  เพิม่ชอ่งทางในการท าธรุกรรมตา่งประเทศและการบริหารจดัการ
อตัราแลกปลี่ยนผ่านระบบ Electronic เช่น  Packing Credit  และ 
L/C ผา่นระบบ online 
•  ขยายศนูย์บริการธรุกิจตา่งประเทศ เพ่ือคลอบคลมุการให้บริการ
ธรุกรรมตา่งประเทศแก่ลกูค้าทัว่ประเทศ 
 

ปี 2558 
• ขยายฐานลกูค้าในอตุสาหกรรมหลกัท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุของ
ภาครัฐไมว่า่จะเป็น Infrastructure project หรือ การลงทนุใน
ระบบ 4G 
•น าเสนอ E-Guarantee ให้แก่ภาคธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการ
ลงทนุของรัฐบาล เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการติดตอ่กบั
หน่วยงานของรัฐ 

ทศิทางกลยุทธ์ลูกค้าธุรกจิขนาดใหญ่ 
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Trade finance Infrastructure 


