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ส่วนที่ 1 หน้าที่ 1 

ส่วนท่ี 1 

บริษัทที่ออกหลกัทรัพย ์
 

1.  ข้อมูลทั่วไป  
 

บริษทัที่ออกหลักทรัพย ์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจ การธนาคารพาณิชย ์
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ เลขที่ 333  ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107536000374 (เดิมเลขที่ บมจ. 111) 
เว็บไซต์ http://www.bangkokbank.com 
โทรศัพท์ 0-2231-4333 
โทรสาร 0-2231-4890 

 
หลักทรัพยข์องบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

ทุนจดทะเบียนของธนาคาร จ านวน 40,000,000,000 บาท แบ่งเป็น 
หุ้นสามัญ จ านวน 3,998,345,000  หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
หุ้นบุริมสิทธิ จ านวน 1,655,000  หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 

ทุนที่เรียกช าระแล้วของธนาคาร จ านวน 19,088,428,940 บาท โดยเป็น 
หุ้นสามัญ จ านวน 1,908,842,894  หุน้ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 

   
บุคคลอ้างอิงอื่นๆ  

 นายทะเบียนหลักทรัพย ์
   บริษทั ศูนย์รบัฝากหลักทรัพย์  (ประเทศไทย) จ ากัด 
   62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ช้ัน 4) 
   ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 
        โทรศัพท์ 0-2229-2800 
 
 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ - ไม่ม ี
   
 ผู้สอบบัญชี 
   นายเพิ่มศักดิ ์  วงศ์พัชรปกรณ์ 
  ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต เลขทะเบยีน 3427 
  บริษทั ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 
  183 อาคารรัจนาการ ช้ัน 25  ถนนสาทรใต้  เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120 
               โทรศัพท์ 0-2676-5700   โทรสาร 0-2676-5757 
 
 

http://www.bangkokbank.com/


   

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 2 

 ที่ปรึกษากฎหมาย 
  นายประดษิฐ์  เอกมณี              โทรศัพท์  0-2230-2643 
  นายชูชาต ิ ศรีแสง              โทรศัพท์  0-2230-2969 
  นายวัชระ  กาญจนวิโรจน์  โทรศัพท์  0-2230-2731 
 
 นักลงทุนสัมพันธ์ 
  นายไชยฤทธ์ิ อนุชิตวรวงศ์        ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ ่

  นางชลิกา  แสงอุดมเลิศ        VP นักลงทุนสมัพันธ ์
  E-mail : ir@bbl.co.th  

 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นในกจิการต่างๆ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  
 

 
ล าดับ 

 
ชื่อบริษัท 

 
ประเภทธุรกิจ 

 
ประเภทหุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือ 

(หุ้น) 

อัตราร้อยละของ
จ านวนหุ้นท่ี

จ าหน่ายได้แล้ว
ท้ังหมดของบริษัท 

1 บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด 
105 Jalan Tun H.S.Lee 50000 Kuala Lumpur, Malaysia 
 P.O. Box 10734, 50923 
Tel. (603) 2031-9711  Fax. (603) 2031-9733 

ธนาคาร สามัญ 400,000,000 100.00 

2 บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ากัด 
C/O Maples and Calder, P.O. Box 309 GT, Ugland House, 
South Church Street, George Town, Grand  Cayman, Cayman  Islands 
Tel. 1(345) 949-8066  Fax. 1 (345) 949-8080 

การเงิน สามัญ 100,000 100.00 

3 ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ากัด * 
No. 7, Zhongshan Road (East-1), Huangpu District, Shanghai 200002 
The People's Republic of China 
Tel. (86-21) 2329-0100   Fax. (86-21) 2329-0101 
* ทางการประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่ได้ระบุประเภทหุ้นและ 
   จ านวนหุ้น 

ธนาคาร - - 100.00 

4 บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จ ากัด 
323 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น 30  ถนนสีลม 
แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500   
โทร. 0-2635-5001-3  โทรสาร  0-2635-5004 

บริหารสินทรัพย์ สามัญ 24,999,996 100.00 

5 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์  ชั้น 7 ชั้น 21  และ ช้ัน 26      
 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 0-2674-6488  โทรสาร 0-2679-5995-6 

จัดการ 
กองทุนรวม 

สามัญ 749,995 75.00 

6 บริษัท ไทยพรีซีชั่น แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด 
226 หมู่ท่ี 3 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี 20230 

ผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ 

สามัญ 2,401,522 59.77 

7 บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ช้ัน 29 ถนนสีลม แขวงสีลม   
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 0-2618-1000, 0-2231-3777  
โทรสาร 0-2231-3951, 0-2618-1001 

หลักทรัพย์ สามัญ 152,113,987 56.34 

 

mailto:ir@bbl.co.th


   

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 3 

 
ล าดับ 

 
ชื่อบริษัท 

 
ประเภทธุรกิจ 

 
ประเภทหุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือ 

(หุ้น) 

อัตราร้อยละของ
จ านวนหุ้นท่ี

จ าหน่ายได้แล้ว
ท้ังหมดของบริษัท 

8 บริษัท บีเอสแอล ลีสซ่ิง จ ากัด 
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ช้ัน 19 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 0-2670-4700  โทรสาร 0-2679-6160 

เช่าซ้ือ สามัญ 358,750                     35.88  

9 บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ากัด 
142  อาคารธนาคารกสิกรไทย ช้ัน 4 ห้อง 3 ถนนสีลม  
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 0-2237-6330-4  โทรสาร 0-2634-3231 

บริการ 
 ด้านคอมพิวเตอร์ 

สามัญ 149,985                     30.00  

10 บริษัท  เนชั่นแนล  ไอทีเอ็มเอ็กซ์  จ ากัด 
93/1 อาคารจีพีเอฟวิทยุ ช้ัน 17-18 อาคารเอ ถนนวิทยุ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 0-2650-6800  โทรสาร 0-2650-6808 

ผู้ให้บริการ
สวิตช์ช่ิงในการ
ช าระเงินหลาย
ระบบและการ
ให้บริการหัก

บัญชี 

สามัญ 110,050   22.01  

11 บริษัท ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย) จ ากัด 
313  อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์  ถนนสีลม 
แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 0-2699-1609  โทรสาร 0-2643-1881 

ซ้ือ-ขาย สินค้า สามัญ 249                     24.90  

12 บริษัท อุตสาหกรรมท่อสตีมเหล็กกล้า จ ากัด 
36/4 หมู่ท่ี 2 ซอยวัดมหาวงษ์ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย 
ต าบลส าโรง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

ผลิตและ
จ าหน่าย       

ท่อเหล็กกล้า 

สามัญ 95,603                   19.12  

13 บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จ ากัด (มหาชน) 
26/56  อาคารทีพีไอ ชั้น 19 ถนนจันทน์ตัดใหม ่
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 0-2678-6500-4, 0-2678-6555 โทรสาร 0-2678-6511 

ผลิตเหล็ก สามัญ 55,000,000                     13.03  

14 บริษัท  อัลฟาเทค อีเล็คโทรนิคส์  จ ากัด (มหาชน) 
889  อาคารไทยซีซี  ชั้น 14 ห้อง 141 ถนนสาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 0-2210-0593-6  โทรสาร 0-2210-0597 

ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ 

สามัญ 326                     12.34  

15 บริษัท ควอลิตี้ อินน์ จ ากัด 
137/10 สุขุมวิท 9 (ซอยรื่นจิต) ถนนสุขุมวทิ  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 0-2255-4661-4  โทรสาร 0-2255-4660 

โรงแรม สามัญ 200,000                     10.00  

16 บริษัท โกลเด้นท์ริเวอร์ อินเวสท์เมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล         
คอร์ปอร์เรชั่น จ ากัด    
Beaufort House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola,  British 
Virgin Islands 
Tel. 886-2-2528-6906   Fax.  886-2-2528-6912 

จัดการกองทุน สามัญ 1,166,971                    10.00  

17 บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์  จ ากัด (มหาชน) 
55  ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 
โทร. 0-2721-8888  โทรสาร 0-2721-9444 

ให้เช่าพื้นท่ี 
อาคาร ร้านค้า 

สามัญ 574,000                     10.00  

 
 

     



   

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 4 

 
ล าดับ 

 
ชื่อบริษัท 

 
ประเภทธุรกิจ 

 
ประเภทหุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือ 

(หุ้น) 

อัตราร้อยละของ
จ านวนหุ้นท่ี

จ าหน่ายได้แล้ว
ท้ังหมดของบริษัท 

18 บริษัท โตโยต้า ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด 
990 ชั้น 18-19 ถนนพระราม 4 
แขวงสีลม เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500 
โทร.  0-2634-6400, 0-2634-6391  โทรสาร 0-2636-1380 

เช่าซ้ือ สามัญ 2,300,000                     10.00  

19 บริษัท ไทยน าศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จ ากัด 
889 ชั้น 25 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ห้องเลขท่ี 259  
ถนนสาทรใต้  แขวงยานนาวา  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 0-2210-0789  โทรสาร 0-2210-0778 

ส่ิงทอ สามัญ 1,000,000                    10.00  

20 บริษัท ธนาเทพการพิมพ์ จ ากัด 
1017/5  ถนนประชาพัฒนา  แขวงทับยาว  
เขตลาดกระบัง  กรุงเทพฯ 10520 
โทร. 0-2360-7914-7  โทรสาร 0-2360-7918 

การพิมพ ์ สามัญ 10,000                    10.00  

21 บริษัท นันทวัน จ ากัด 
161  ถนนราชด าริ  แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 0-2252-5200  โทรสาร 0-2252-5381 

ก่อสร้างและ 
ส านักงานให้เช่า 

สามัญ 2,000                    10.00  

22 บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จ ากัด 
139  อาคารเศรษฐีวรรณ ชั้น 8 
ถนนป้ัน  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 0-2266-6040  โทรสาร 0-2266-6190, 0-2237-4492 

เช่าซ้ือ สามัญ 60,000                  10.00  

23 บริษัท บางกอก บีทีเอ็มยู จ ากัด 
54  อาคารหะรินธร ชั้น 4 ยูนิต เอ ถนนสาทรเหนือ 
แขวงสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 0-2266-3075  โทรสาร 0-2266-3059 

ให้กู้ยืมและ 
การลงทุน 

สามัญ 200,000                   10.00  

24 บริษัท บางกอก เอสเอ็มบีซี คอนซัลติ้ง จ ากัด 
1  อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ช้ัน 10 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 0-2677-7270-5  โทรสาร 0-2677-7279 

ให้บริการ 
ท่ีปรึกษา 

ด้านการลงทุน 

สามัญ 2,000                     10.00  

25 บริษัท  บ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  จ ากัด 
33 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองเตยเหนือ   เขตวฒันา  กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 0-2667-1260   โทรสาร 0-2667-1299 

ลงทุนในธุรกิจให้
การรักษาพยาบาล   
โดยร่วมลงทุนกับผู้
ร่วมทุนในประเทศ
น้ัน  ๆ  พร้อมกับ
ให้การบริการเป็น
ที่ปรึกษา และ
บริหารจัดการ 

สามัญ 1,176,000   10.00  

26 บริษัท ยูไนเต็ดไซโลแอนด์เซอร์วิส จ ากัด 
177 ชั้น 9 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ  
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 
โทร. 0-2225-0200  โทรสาร 0-2224-5670 

บริการ สามัญ 200,000                     10.00  

27 บริษัท เอเซีย อินชัวรันซ์ (ฟิลิปปินส์) คอร์ปอเรชั่น  

15th Floor, Tytana Plaza Building, Plaza Lorenzo Ruiz, Binondo  
Manila, Philippines 1006  
Tel. (632) 241-52-01   Fax. (632) 241-62-57 

ประกันภัย สามัญ 300,000                     10.00  
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ล าดับ 

 
ชื่อบริษัท 

 
ประเภทธุรกิจ 

 
ประเภทหุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือ 

(หุ้น) 

อัตราร้อยละของ
จ านวนหุ้นท่ี

จ าหน่ายได้แล้ว
ท้ังหมดของบริษัท 

28 บริษัท เอเซียอุตสาหกรรมหลอดไฟ จ ากัด 
199 หมู่ 2 ถนนพุทธรักษา ต าบลท้ายบ้าน อ าเภอเมือง 
จังหวดัสมุทรปราการ 10280 
โทร. 0-2702-9467-8  โทรสาร  0-2702-9470 

ผลิตและ
จ าหน่าย 

หลอดไฟฟ้า 

สามัญ 700,000                     10.00  

29 บริษัท แอสแพค จ ากัด 
717  สุขุมวิท  55 (ซอยทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 0-2185-1375-80  โทรสาร 0-2185-1394 

พาณิชย ์ สามัญ 26,000                     10.00  

30 บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ ากัด (มหาชน) 
72/9 หมู่ 7 ซอยพูลเฉลย ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล 
แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 
โทร. 0-2895-4139-58, 0-2416-5568-9 
โทรสาร 0-2416-5534, 0-2895-4163 

ผลิตและ
จ าหน่ายถังแก๊ส
ปิโตรเลียมเหลว 

สามัญ 3,747,592                     10.00  

31 บริษัท ยู เอ็ม ซี เม็ททอล จ ากัด 
 32/40 อาคารชิโน-ไทย ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 16 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา  กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 0-2259-2942-5  โทรสาร 0-2259-2946 

ผลิตและ
จ าหน่ายเหล็ก 

สามัญ 14,500,000                     10.00  

32 บริษัท วงศ์ไพฑูรย์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
686 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10110 

ผลิตและ
ส่งออก 

รองเท้ากีฬา 

สามัญ 86,826,816                    10.00  

33 บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จ ากัด 
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ช้ัน 19 ถนนวิภาวด-ีรังสิต 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0-2617-8338 โทรสาร 0-2617-8339 

ให้บริการ
เก่ียวกับเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

สามัญ 400,000                    10.00  

34 FUCHS CAPITAL PARTNERS PTE., LTD. 
8 Cross Street#11-0 PWC Building, Singapore 048424  
Tel. (65) 6576-5551  Fax. (65) 6576-5591 

Alternative 
Investment 

Management 
Company 

Class B 
Shares 

400,000                    10.00  

35 TRG MANAGEMENT L.P. 
280 Park Avenue, 27th Floor New York, NY 10017  
Tel. (212) 984-2900  Fax. (212) 682-9777 

Investment 
Manager and 

Operating 
Company of 

Funds 

สามัญ 1,672.50                    10.00  

36 TRG ALLOCATION LLC 
280 Park Avenue, 27th Floor New York, NY 10017  
Tel. (212) 984-2900  Fax. (212) 682-9777 

Vehicle for 
Allocation of 

Profits of 
Funds 

สามัญ 1,672.50                    10.00  
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2. ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเส่ียง  

ธนาคารตระหนักดีว่าการบริหารความเส่ียงเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการประกอบธุรกิจของธนาคาร โดยได้มี
การก าหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้าน  เพื่อให้แน่ใจได้ว่าธนาคารมีกลไกก ากับดูแลการบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ  ส าหรับช่วงเวลาที่ผ่านมา ธนาคารได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยแห่งความเส่ียงส าคัญที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการประกอบธุรกิจการเงิน  และน ามาปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ตลอดจนกระบวนการบริหารความเส่ียงด้านต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้ระบบการบริหารความเส่ียงของธนาคารมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเทียบเคียงระดับ
สากล  และรองรับการบริหารความเส่ียงตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ Basel II 
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้มีการศึกษาและเตรียมการเพื่อรองรับส าหรับอนาคตในการบังคับใช้หลักเกณฑ์ Basel III ซ่ึง 
Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ ครอบคลุมถึงเรื่องการด ารง
เงินกองทุน การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และการเพิ่มมาตรการก ากับดูแลสถาบันการเงินที่มีความส าคัญต่อ
ระบบการเงินโลก  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง มีบทบาทส าคัญในการก าหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย  และระบบการบริหารความเส่ียง ก าหนดกลยุทธ์
ในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนดูแลและติดตามความเสี่ยงของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคารที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร 

กระบวนการบริหารความเส่ียงของธนาคารประกอบด้วย การระบุความเส่ียงส าคัญซ่ึงจะส่งผลอย่างมี
นัยส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของธนาคาร  การประเมินความเส่ียงแต่ละประเภท การติดตามและควบคุมความเส่ียงให้
อยู่ภายในระดับที่เหมาะสม และการรายงานความเส่ียงประเภทต่างๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อให้สามารถบริหาร
และ/หรือจัดการความเสี่ยงได้ทันต่อเหตุการณ์     

หลักการส าคัญของการบริหารความเส่ียงตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ให้หน่วยงานธุรกิจ ซ่ึงด าเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิด
ความเส่ียง มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อการบริหารความเส่ียงต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความเส่ียงอยู่ในระดับที่ได้
อนุมัติ ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายความเส่ียงโดยรวมของธนาคารที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร 
โดยหน่วยงานบริหารความเสี่ยงท าหน้าที่ติดตามและควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

ความเสีย่งส าคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของธนาคาร  ได้แก่  ความเสี่ยงด้านเครดิต  ความเส่ียง
ด้านตลาด  ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ความเส่ียงด้านความเพียงพอของเงินกองทุน และความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 
ทั้งนี้ธนาคารมีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละด้าน ดังนี้ 

 
 การบริหารความเส่ียงด้านเครดิต  

ความเสี่ยงด้านเครดิต  หมายถึง  ความเส่ียงที่ลูกหนี้หรือคู่สัญญาของธนาคารไม่สามารถปฏิบัติได้ตาม
สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเช่ือ การลงทุน และการก่อภาระผูกพัน เช่น ลูกหนี้ไม่สามารถช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ย
ตามที่ตกลงไว้กับธนาคารได้ เป็นต้น 

ปัจจัยความเสี่ยงด้านเครดิต  ได้แก่ ประเด็นความเส่ียงต่างๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การช าระคืนอย่างครบถ้วนของลูกหนี้ รวมถึงปัจจัยอื่นอันอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแก้ปัญหาหนี้ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคาร 
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เศรษฐกิจโลกในระยะต่อไป มีแนวโน้มผันผวนตามปัจจัยเส่ียงทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่พัฒนา
แล้ว ซ่ึงสะสมปัญหามาตั้งแต่เกิดวิกฤตทางการเงินปี 2550 แม้ว่ากลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว จะได้มีความพยายามแก้ไข
ด้วยมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่มีสัญญาณของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ซ่ึงก็เนื่องมาจากปัญหา
พื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข เช่น ปัญหาความตกต่ าของภาคอสังหาริมทรัพย์ ปัญหาหนี้สาธารณะของ
ภาครัฐ ปัญหาหนี้สินของภาคครัวเรือน และภาวะการว่างงาน เป็นต้น 

ส่วนเศรษฐกิจของประเทศก าลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ยังคงมีอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระดับที่ดี และก าลังเข้าสู่วัฏจักรการลงทุนรอบใหม่ ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้ามายังประเทศ
เหล่านี้ ก่อให้เกิดความเส่ียงด้านเครดิตที่มีปัจจัยมาจากภาวะการผลิตล้นตลาด (Oversupply) และการเก็งก าไรใน
สินทรัพย์ในหลายประเทศ  

ส าหรับเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปมีแนวโน้มผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจ
ที่ส าคัญคือ ภาคการส่งออกอาจได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้ว ทั้งผ่านจากยอดการส่งออก
ที่อาจลดลง และจากความผันผวนของตลาด ประกอบกับการที่เศรษฐกิจไทยยังอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น
ในช่วงปีที่ผ่านมา ลูกหนี้หรือคู่สัญญาของธนาคารอาจมีความเส่ียงด้านเครดิตสูงขึ้น ซ่ึงธนาคารจึงต้องติดตามอย่าง
ใกล้ชิดต่อไป 

การบริหารความเส่ียงด้านเครดิต  ธนาคารได้ก าหนดกระบวนการอ านวยสินเช่ือโดยครอบคลุมถึงการ
ก าหนดนโยบายสินเช่ือ  การจัดระดับความเส่ียงด้านสินเช่ือของลูกค้า  ตลอดจนก าหนดเงื่อนไขและอ านาจในการ
อนุมัติสินเช่ือตามระดับต่างๆ  ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและ/หรือขนาดของวงเงิน  เป็นต้น ในการพิจารณาสินเช่ือธุรกิจ
โดยทั่วไป  ธนาคารจะพิจารณาวัตถุประสงค์ในการขอกู้  ประเมินความสามารถในการช าระคืนเงินกู้จากกระแสเงินสด
จากการด าเนินงาน    ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ  ความสามารถของผู้บริหาร  ตลอดจนหลักทรัพย์ค้ าประกัน  และจัดให้
มีการทบทวนสินเช่ือ รวมถึงระดับความเส่ียงของสินเช่ือเป็นประจ า  โดยธนาคารได้จัดตั้งสายงานเพื่อติดตามดูแล 
และบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

 สายบริหารความเสี่ยง ท าหน้าที่วิเคราะห์และรายงานสถานะความเส่ียงของธนาคารในด้านต่างๆ 
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงนโยบายด้านความเส่ียงโดยรวมของธนาคาร และเพื่อ
รองรับกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ  รวมทั้งมาตรฐานสากล ตลอดจนดูแลการบริหารความเส่ียงด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 สายบริหารสินเช่ือ ท าหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านเครดิต  โดยก ากับดูแลและติดตามการอ านวยสินเช่ือ      
ให้เป็นไปตามนโยบายสินเช่ือของธนาคาร   สายงานนี้ประกอบด้วย หน่วยงานต่างๆ  คือ หน่วยงานนโยบายสินเช่ือ  
หน่วยงานกล่ันกรองสินเช่ือ  หน่วยงานบริหาร Portfolio  หน่วยงานสอบทานสินทรัพย์เสี่ยง   หน่วยงานบริหารสินเช่ือ
พิเศษ   หน่วยงานประนอมหนี้และกฎหมาย  และหน่วยงานทรัพย์สิน ซ่ึงแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบ 
สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 หน่วยงานนโยบายสินเช่ือ  มีหน้าที่ดูแลโครงสร้างนโยบายสินเช่ือ  ประสานงานในการปรับปรุง  
เปลี่ยนแปลง และเผยแพร่นโยบาย  มาตรฐาน และกระบวนการสินเช่ือ  ติดตามดูแลกรณีไม่เข้าเกณฑ์
ของนโยบายสินเช่ือ  และรวบรวมความคิดเห็นต่างๆ เพื่อน ามาพิจารณาปรับปรุงนโยบายสินเช่ือ 

 หน่วยงานกลั่นกรองสินเช่ือ มีหน้าที่กล่ันกรองสินเช่ือที่น าเสนอโดยสายธุรกิจต่างๆ ดูแลให้การอ านวย
สินเช่ือเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการพิจารณาสินเช่ือ มีโครงสร้างสินเชื่อที่เหมาะสม  ทบทวน
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ผลการจัดระดับความเส่ียงสินเช่ือของลูกค้า รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมสินเช่ือที่ดี และ
กระบวนการอ านวยสินเช่ือมีระบบและเช่ือถือได้ 

 หน่วยงานบริหาร Portfolio มีหน้าที่วิเคราะห์และเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ Portfolio     
การก าหนดสัดส่วนที่เหมาะสมของ Portfolio และการตั้งส ารองหนี้สูญในระดับ Portfolio พัฒนาและ
ดูแลเครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการบริหารความเส่ียงด้าน สินเช่ือ  สร้างฐานข้อมูลด้านสินเช่ือ  
ตลอดจนควบคุมดูแลมาตรฐานการจัดการที่เกี่ยวข้อง 

 หน่วยงานสอบทานสินทรัพย์เส่ียง มีหน้าที่สอบทานกระบวนการบริหารสินเช่ือและคุณภาพสินเช่ือ   
ประเมินความเพียงพอของการตั้งส ารองหนี้สูญ  และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ 
และมาตรฐานการพิจารณาสินเช่ือ 

 หน่วยงานบริหารสินเช่ือพิเศษ มีหน้าที่ดูแลบริหารจัดการหนี้ด้อยคุณภาพ  ก าหนดกลยุทธ์พร้อมทั้ง
ด าเนินการแก้ไขและการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 

 หน่วยงานประนอมหนี้และกฎหมาย มีหน้าที่ด าเนินการให้มีการฟ้องร้องหรือประนีประนอมยอมความ
หรือยึดทรัพย์ขายทอดตลาด 

 หน่วยงานทรัพย์สิน ท าหน้าที่บริหารและขายทรัพย์สินรอการขายที่ได้รับมาจากกระบวนการประนอมหนี้ 
และการฟ้องร้อง 

นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการจัดท านโยบายการบริหารความเส่ียงในการท าธุรกรรมระหว่างกันภายใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ1  เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่มที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยก าหนด ซ่ึงนโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึงการก าหนดหลักเกณฑ์และข้อจ ากัดในการท าธุรกรรมระหว่างกันภายใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงในการท าธุรกรรมระหว่างกันภายในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินธนาคารกรุงเทพ โดยก าหนดให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพมีการบริหาร ควบคุม ติดตามปริมาณ
ธุรกรรมให้อยู่ในเกณฑ์ที่ธนาคารกรุงเทพ (ในฐานะบริษัทแม่) ก าหนด และสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย และ/หรือหน่วยงานก ากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้องก าหนด  โดยบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพมีการ
จัดท ารายงานข้อมูลการท าธุรกรรมระหว่างกันต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินและ
คณะกรรมการธนาคารอย่างสม่ าเสมอ เพื่อสามารถติดตามแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะเกิดความเสียหาย
ร้ายแรงขึ้น 

 

 การบริหารความเส่ียงด้านตลาด  

ความเส่ียงด้านตลาด หมายถึง ความเส่ียงที่ธนาคารอาจได้รับความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน และภาระผูกพัน อันเกิดจากความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย ราคาตราสารทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 

                                                           
1กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกรุงเทพ ประกอบด้วย 8 บริษัท ดังนี้ 1) ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทแม่  2) บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด 
(BBB)  3) ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ากัด (BBC)  4) บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จ ากัด (STAM) 5) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง 
จ ากัด (BBLAM)  6) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) (BLS) 7) บีบีแอล โนมินี (เท็มพาตัน) เบอร์ฮาด และ 8) บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ากัด 
(BBL Cayman)  
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ความเสี่ยงด้านตลาดที่ส าคัญของธนาคาร ได้แก่ ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และความเส่ียงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน 

 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย  

การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยส่งผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ และรายจ่ายดอกเบี้ย
จากหนี้สิน ซ่ึงเป็นองค์ประกอบส าคัญของผลการด าเนินงานของธนาคาร ดังนั้น ธนาคารจึงมีความเส่ียงจากการที่
สินทรัพย์และหนี้สินมีรอบระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ยหรือการครบก าหนดสัญญาไม่ตรงกัน หรือเมื่ออัตรา
ดอกเบี้ยอ้างอิงของสินทรัพย์และหนี้สินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่สอดคล้องกัน  ซ่ึงท าให้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิมีความ
ผันผวน  นอกจากนั้น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยยังส่งผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของฐานะบางประเภท เช่น 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ของธนาคารด้วย 

ปัจจัยความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย  ได้แก่ การด าเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย 
และธนาคารกลางของประเทศส าคัญทั่วโลก นอกจากนั้น การแข่งขันเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของธนาคารพาณิชย์
ในด้านเงินฝาก และในด้านสินเช่ือมีผลให้ส่วนต่างดอกเบี้ยแคบลงด้วย 

 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน  

ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นผลจากการที่ธนาคารมีการท าธุรกรรมที่
เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ  ซ่ึงอาจก่อให้เกิดฐานะเกินดุลหรือขาดดุลในเงินตราต่างประเทศสกุลใดสกุลหนึ่ง  
เช่น  การท าธุรกรรมปริวรรตเงินตรา  การลงทุน  การให้สินเช่ือ  การกู้ยืม  การก่อภาระผูกพัน รวมถึงการใช้อนุพันธ์
ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น  เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง จึงอาจกระทบต่อผลก าไร
หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ 

ปัจจัยความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ได้แก่ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีแนวโน้มสูงขึ้น        
จากปัจจัยต่างๆ เช่น ความไม่สมดุลของการค้าโลก อัตราและปริมาณการเคลื่อนย้ายของเงินทุนระหว่ างประเทศ 
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความเปราะบางต่อการฟื้นตัวอยู่มาก สภาวะความตึงตัวในตลาดการเงินต่างประเทศ
จากปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรป  และสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ เป็นต้น 

การบริหารความเส่ียงด้านตลาด   วัตถุประสงค์หลักในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคาร คือ     
การจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยตลาดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับนโยบาย
ความเส่ียงรวมของธนาคาร   ธนาคารมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงและมีการก าหนดมาตรวัดและเพดานความ
เสี่ยงด้านตลาดให้เหมาะสมกับลักษณะและความซับซ้อนของธุรกรรมทางการเงิน    คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์
และหนี้สิน สายบริหารการเงิน และหน่วยงานบริหารความเส่ียงด้านตลาด เป็นผู้มีบทบาทหลักในการบริหาร ติดตาม 
และควบคุมความเสี่ยงตามนโยบายที่ก าหนด  

 คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน   มีหน้าที่ก าหนดแนวทางการบริหารสินทรัพย์และ
หนี้สิน   ตลอดจนติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านตลาดและความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคารให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ มีความผันผวนน้อยที่สุด และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการ
ธนาคารก าหนด   

 สายบริหารการเงิน  ท าหน้าที่ควบคุมดูแลธุรกรรมการซ้ือขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ประจ าวัน ตลอดจนเป็นผู้ด าเนินการบริหารสภาพคล่องของธนาคารตามนโยบาย  
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หน่วยงานความเสี่ยงด้านตลาด สายบริหารความเสี่ยง เป็นผู้บ่งช้ี ประเมิน ติดตา มรายงาน และควบคุม      
ความเส่ียงให้อยู่ภายใต้เพดานความเส่ียงที่ก าหนด  โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินเป็น
ประจ า ตลอดจนน าเสนอการปรับปรุงนโยบาย มาตรวัด และเพดานความเส่ียงให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ แผนธุรกิจ 
และความซับซ้อนของธุรกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 

ในการบริหารความเส่ียงด้านตลาด ธนาคารอาจพิจารณาท าธุรกรรมเกี่ยวกับอนุพันธ์ทางการเงินด้าน
อัตราดอกเบี้ยและ/หรือสกุลเงิน  เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากฐานะอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย  หรือเพื่อเป็นการ
ให้บริการอนุพันธ์ทางการเงินในขอบเขตที่จ ากัดแก่ลูกค้าธุรกิจและ/หรือสถาบันการเงินในประเทศและตา่งประเทศทีม่ี
ความรู้ ความเข้าใจในเครื่องมือดังกล่าว  เครื่องมืออนุพันธ์ทางการเงินดังกล่าวข้างต้นครอบคลุมถึงสัญญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Exchange Forward) สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน (Cross Currency 
and Interest Rate Swap) สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) เป็นต้น 

 
 การบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  หมายถึง  ความเส่ียงที่เกิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถช าระหนี้สินและ
ภาระผูกพันตามสัญญา วัตถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของธนาคารคือ การมีเงินทุนที่
เหมาะสมและเพียงพอที่จะช าระภาระผูกพันทั้งในปัจจุบันและอนาคต   ในขณะเดียวกัน ยังสามารถน าเงินทุนไป
บริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมในภาวะที่ตลาดเอื้ออ านวยด้วย 

ปัจจัยความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ที่ส าคัญของธนาคาร ได้แก่ โครงสร้างของแหล่งเงินทุนและการใช้ไป
ของเงินทุนของธนาคาร การแข่งขันระหว่างธนาคารพาณิชย์เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดด้านเงินฝาก และเพื่อที่จะใช้
รองรับความต้องการสินเช่ือที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น สถานการณ์การเมืองในประเทศ และสภาวะความตึงตัวในตลาด
การเงินในต่างประเทศ อันเนื่องมาจากวิกฤตหนี้ยูโรโซนที่ยังไม่คลี่คลายอาจมีผลต่อต้นทุนและความสามารถในการ
จัดหาสภาพคล่องสกุลเงินตราต่างประเทศเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของธนาคาร  

การบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  ธนาคารบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องตามนโยบายและหลักการ      
ที่คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินเป็นผู้ก าหนด และสอดคล้องกับเกณฑ์การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องและ
กฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของทางการ โดยมีสายบริหารการเงินเป็นหน่วยงานหลักท าหน้าที่บริหารสภาพคล่องตาม
นโยบายดังกล่าว และหน่วยงานความเส่ียงด้านตลาด สายบริหารความเส่ียงเป็นผู้บ่งช้ี ประเมิน ติดตาม ร ายงาน และ
ควบคุมความเส่ียงให้อยู่ภายใต้เพดานความเส่ียงที่ก าหนด โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
เป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละครั้ง 

ธนาคารจัดให้มีแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย โดยแหล่งเงินทุนหลักของธนาคารมาจากเงินรับฝากจาก
ลูกค้า ซ่ึงมีการกระจายตัวในแต่ละประเภทเงินรับฝากและอายุครบก าหนด นอกจากนี้ ธนาคารบริหารสภาพคล่องผ่าน
ตลาดเงินและตลาดทุนภายในประเทศซ่ึงรวมถึงตลาดซื้อขายล่วงหน้าและตลาดซื้อคืน (Swap and Repurchase Market) 
และมีการบริหารสภาพคล่องผ่านตลาดเงินและตลาดทุนต่างประเทศ โดยอาจด าเนินการระดมเงินทุน หรือลงทุนใน
สกุลเงินหลัก เช่น สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และสกุลเงินยูโร เป็นต้น  ธนาคารมุ่งด าเนินการให้มีต้นทุนและมีความ
เสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เหมาะสมตามสภาพตลาดและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการบริหารฐานะสภาพคล่องอย่าง
ใกล้ชิดทั้งในระยะส้ันและระยะยาว  ซ่ึงรวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมในการกู้ยืมเงินระยะส้ันและระยะยาวจาก
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ต่างประเทศ เพื่อใช้ในการอ านวยสินเช่ือสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้าของธนาคารทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ตลอดจนวางแผนการระดมเงินทุนระยะยาวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด 

นอกจากแหล่งเงินทุนที่หลากหลายแล้ว ธนาคารจัดให้มีสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงและพร้อมจะ
เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เมื่อต้องการ เพื่อที่จะสามารถรองรับการจ่ายคืนหนี้สินและภาระผูกพันและด าเนินธุรกิจได้อย่าง
ราบรื่นทั้งในภาวะปกติและในกรณีเกิดวิกฤต โดยธนาคารด ารงอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องตามข้อก าหนดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้ก ากับดูแลในแต่ละประเทศที่ประกอบการ และตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหนี้สินก าหนด 

ธนาคารประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยใช้มาตรวัดประเภทต่างๆ เช่น 
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเ งินฝาก ฐานะสภาพคล่องสุทธิทั้งในภาวะ
ปกติและภาวะวิกฤต เป็นต้น ธนาคารมีการทดสอบภาวะวิกฤตสภาพคล่อง (Liquidity Risk Stress Test) โดยก าหนด
สถานการณ์จ าลองภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ซ่ึงแบ่งออกได้เป็น 3 กรณี ได้แก่ (1) 
ภาวะวิกฤตที่เกิดกับธนาคารเอง (2) ภาวะวิกฤตที่เกิดกับระบบสถาบันการเงินและส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของ
ธนาคาร และ (3) ภาวะวิกฤตที่เกิดจากทั้ง 2 ปัจจัยข้างต้นพร้อมกัน ในแต่ละสถานการณ์จ าลองจะมีการสมมติให้
กระแสเงินสดรับ-จ่ายมีความแตกต่างจากภาวะปกติ เช่น ลูกค้าถอนเงินฝากหรือมีการเบิกใช้วงเงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคารมากกว่าปกติ ธนาคารไม่สามารถเข้าถึงตลาดเงิน สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องในภาวะปกติมีสภาพคล่องลดลง 
ท าให้ต้องขายในราคาต่ ากว่าราคาตลาด เป็นต้น จากผลการทดสอบภาวะวิกฤตสภาพคล่องในปี 2554 แสดงให้เห็นว่า
ธนาคารยังมีสภาพคล่องส่วนเกินเพียงพอที่จะรองรับภาวะวิกฤตสภาพคล่องได้ทั้ง 3 กรณี นอกจากนั้น ธนาคารบริหาร
สภาพคล่องโดยค านึงถึงภาระในการสนับสนุนบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารในสภาวะที่บริษัทฯ มีความ
ต้องการสภาพคล่องฉุกเฉิน และมีการจัดท าแผนรองรับภาวะฉุกเฉินเพื่อรองรับในกรณีเกิดวิกฤตสภาพคล่อง 
(Liquidity Contingency Plan) ที่ก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนขั้นตอนการด าเนินการเพื่อที่จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที และประสบความส าเร็จใน
การแก้ไขสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติ 

 
 การบริหารความเส่ียงด้านความเพียงพอของเงินกองทุน  

ความเส่ียงด้านความเพียงพอของเงินกองทุน หมายถึง  ความเส่ียงที่ธนาคารไม่มีเงินกองทุนส ารอง
เพียงพอในการประกอบธุรกิจรวมถึงเพื่อการรองรับผลขาดทุนที่มิได้คาดหมาย ทั้งจากความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด
และด้านปฏิบัติการ     

ปัจจัยความเสี่ยงด้านความเพียงพอของเงินกองทุน  ได้แก่ ปริมาณและคุณภาพของสินทรัพย์เส่ียง และ
ความสามารถในการหารายได้ของธนาคาร ซ่ึงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอาจท าให้ธนาคารมีสินทรัพย์รวมถึงเงินลงทุนที่มี
คุณภาพลดลง และ/หรือมูลค่าของสินทรัพย์ เงินลงทุน และ/หรือ หลักประกันลดต่ าลง ท าให้สินทรัพย์เส่ียงของ
ธนาคารเพิ่มขึ้น ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลก าไรของธนาคาร และท าให้เงินกองทุนของธนาคารลดลง อันจะน าไปสู่
ระดับของเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียงที่ลดลงด้วย   
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การบริหารความเส่ียงด้านความเพียงพอของเงินกองทุน  เป้าหมายของนโยบายการบริหารเงินกองทุน
ของธนาคารคือ  การด ารงฐานะของเงินกองทุนในระดับเพียงพอที่จะสนับสนุนยุทธศาสตร์การขยายธุรกิจภายใต้กรอบ     
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของธนาคาร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางการ  ตลอดจนความคาดหวังของตลาด   

กระบวนการบริหารเงินกองทุนของธนาคารเป็นไปตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ 
(Basel II - หลักการที่ 2) โดยมีการประเมินความเส่ียงและความเพียงพอของเงินกองทุนภายใต้กระบวนการ ICAAP 
(Internal Capital Adequacy Assessment Process) ซ่ึงเป็นการประเมินความเส่ียงทั้งหมดที่มีนัยส าคัญแบบมองไป
ข้างหน้า ทั้งภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต เพื่อให้ธนาคารสามารถบริหารความเส่ียงและพิจารณาระดับของ
เงินกองทุนที่เพียงพอและสอดคล้องกับความเส่ียงของธนาคารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ ธนาคารได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเพียงพอของเงินกองทุนไว้ในเว็บไซต์ของ
ธนาคารภายใต้หัวข้อ Basel II - หลักการที่ 3 

 

 การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ  

ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ หมายถึง  ความเส่ียงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากความไม่
เพียงพอหรือความบกพร่องของกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร และระบบงานของธนาคาร หรือจาก
เหตุการณ์ความเส่ียงภายนอกธนาคาร และรวมไปถึงความเส่ียงด้านกฎหมาย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 
และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง   

ปัจจัยความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ที่ส าคัญของธนาคารประกอบด้วยปัจจัยทั้งภายในและภายนอก
ธนาคาร 

ปัจจัยภายในธนาคาร ได้แก่ 

 ประสิทธิภาพของกระบวนการต่างๆ ภายในองค์กรและระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)        
ซ่ึงรวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจ และกระบวนการในการดูแล
บุคลากรของธนาคาร 

 บุคลากรของธนาคาร ทั้งในส่วนของความเพียงพอของจ านวนบุคลากร  คุณสมบัติ  และ
ประสิทธิภาพของบุคลากร 

 ระบบงานต่างๆ ของธนาคาร  ทั้งในส่วนของความสามารถของระบบงานในการรองรับการด าเนิน
ธุรกิจของธนาคาร  ความซับซ้อนซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเส่ียงได้  รวมถึงการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูล  ด้านความถูกต้องแม่นย าของการประมวลผล  และการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ต่างๆ เป็นต้น 

ปัจจัยภายนอกธนาคาร ได้แก่ 

 พฤติกรรมของบุคคลภายนอก เช่น การโจรกรรมหรือฉ้อโกงทรัพย์สินหรือข้อมูลของธนาคาร เป็นต้น 

 สาธารณภัยและภัยธรรมชาติต่างๆ หรือเหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆ ที่อาจมีผลท าให้ทรัพย์สินของ
ธนาคารเสียหายได้ 
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ธนาคารตระหนักดีว่า การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการที่ดี  เป็นส่ิงส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจให้
บรรลุผลส าเร็จได้อย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะในสถานการณ์แวดล้อมปัจจุบันทั้งภายในและภายนอกประเทศซ่ึงมีความไม่
แน่นอน  ธนาคารจึงให้ความส าคัญต่อการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมการ
ด าเนินงานทั่วทั้งธนาคารอย่างเพียงพอ  และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดดังกล่าวได้อย่าง
ทันกาล   

นอกจากนั้น ธนาคารยังให้ความส าคัญกับความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริตต่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญ เช่น 
บัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม และบริการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์และบริการต่อ
ลูกค้าของธนาคาร  รวมถึงการวิเคราะห์  ประเมิน และควบคุมความเส่ียงส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่า ความ
เสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีกระบวนการควบคุมที่เหมาะสมก่อนการเสนอให้บริการต่อลูกค้า 

การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการของธนาคาร ครอบคลุมถึงการนิยามความเสี่ยง  การประเมินความ
เส่ียง  การดูแลติดตามความเส่ียง  ตลอดจนการบริหารและควบคุมความเส่ียง โดยทุกหน่วยงานมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการของหน่วยงานตนเอง และก าหนดมาตรการบริหารและ
ควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ก าหนด โดยการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และสร้างวัฒนธรรมการบริหาร
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการภายในธนาคาร 

หลักการส าคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคารเริ่มจากการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการแก่พนักงานของธนาคารให้เข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง  เพื่อให้สามารถระบุความเส่ียง
ด้านปฏิบัติการได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง  และสามารถประเมินความส าคัญของแต่ละความเส่ียง  ตลอดจนวิเคราะห์
รายละเอียดเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยง  และด าเนินการลดความเส่ียงตามแนวทางที่เลือกแล้ว โดย
มีการติดตามความคืบหน้าและระดับความเส่ียงอย่างเป็นระบบ  พร้อมทั้งทบทวนกระบวนการทั้งหมดดังกล่าว             
อย่างสม่ าเสมอ   

ธนาคารมีหน่วยงานความเส่ียงด้านปฏิบัติการ สังกัดสายบริหารความเส่ียง เพื่อดูแลการบริหารความ
เสี่ยงด้านปฏิบัติการให้ธนาคารมีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการตามมาตรฐานทัดเทียมกับระดับสากล  เช่น       
การติดตามและสนับสนุนทุกหน่วยงานให้ด าเนินการตามระบบการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการภายในหน่วยงาน
ของตน   การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการในระดับภาพรวมองค์กร   การพิจารณาแนวทางการบริหารความเส่ียง
ด้านปฏิบัติการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ  การค านวณการด ารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเส่ียงด้าน
ปฏิบัติการที่เพียงพอตามแนวทาง Basel II   การดูแลระบบและวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดจากความ
เสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Loss Data) เป็นต้น 

ธนาคารมีการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ ก ากับดูแล และสาย
ตรวจสอบและควบคุมในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมกันวิเคราะห์ และก าหนดแนวทางการบริหารควบคุม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการควบคุมภายในของธนาคาร 

ธนาคารมีการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) เพื่อช่วยลดผลกระทบ
และรองรับเหตุการณ์ความเส่ียงด้านปฏิบัติการที่เกิดจากปัจจัยเส่ียงภายนอก โดยมีนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจซ่ึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร อีกทั้งมีการพิจารณาทบทวนและจัดท าแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) อย่างสม่ าเสมอและมีการฝึกซ้อมเป็นประจ า 
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3.   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

3.1 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญ     

3.1.1 ประวัติความเป็นมา 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เปิดด าเนินการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2487 และเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2518  ตามข้อมูลที่ได้มีการรายงานให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2554 ธนาคารเป็นธนาคารพาณิชย์ช้ันน าของประเทศ โดยธนาคารมีสินทรัพย์รวม 2,034.0 พันล้านบาท  
เงินให้สินเช่ือรวม 1,428.1 พันล้านบาท  เงินรับฝากรวม 1,524.8 พันล้านบาท  ส่วนของเจ้าของ 241.0 พันล้านบาท  
เงินกองทุนตามกฎหมาย 231.5 พันล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) จ านวน 293.0 
พันล้านบาท  

ในปี 2554 ธนาคารได้รับการเลือกให้เป็นธนาคารแห่งปีจากวารสารการเงินธนาคาร (5 ปีต่อเนื่อง)   
ธนาคารยอดเยี่ยมในประเทศไทยจากวารสารเดอะแบงก์เกอร์ (2 ปีต่อเนื่อง) ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการรับฝาก
หลักทรัพย์จากวารสารโกลเบิลไฟแนนซ์ (4 ปีต่อเนื่อง)   ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการเพื่อธุรกิจส่งออกและน าเข้า (4 ปี
ต่อเนื่อง) และธนาคารยอดเยี่ยมในประเทศไทยด้านบริการส าหรับเอสเอ็มอี (2 ปีต่อเนื่อง) จากวารสารอัลฟ่าเซาท์อีส
เอเชีย นอกจากนี้ ธนาคารยังได้รับรางวลั Deal of the Year 2010 จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (8 ปีต่อเนื่อง) 

 
3.1.2 พัฒนาการที่ส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

ในปี 2552 - นายวิระ  รมยะรูป ลาออกจากกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2552 

 - มีการเปลี่ยนสถานะสาขา 4 แห่งของธนาคารในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ได้แก่ สาขาเซ่ียงไฮ้ สาขาปักกิ่ง สาขาเซียะเหมิน และสาขาเส่ินเจิ้น เป็น 
Bangkok Bank (China) Co., Ltd. มีสถานะเป็นบริษัทย่อยที่ธนาคารถือหุ้น
ร้อยละ 100 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552  

 - มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง คือ นายปิติ  สิทธิอ านวย ลาออกจากการเป็น
กรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหารร่วม เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

ในปี 2553 - มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง คือ นายธีระ  อภัยวงศ์ ลาออกจากการเป็น
กรรมการธนาคารและกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 

- ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันในต่างประเทศ จ านวน 
1,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคม 2553  

 - นายทวีลาภ  ฤทธาภิรมย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 23 
ธันวาคม 2553   

ในปี 2554 - มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง คือ นายประสงค์  อุทัยแสงชัย  ลาออกจาก
กรรมการธนาคารและกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 

 
 

- นายชาญศักดิ์  เฟื่องฟู ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 29 
ธันวาคม 2554   
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3.2   ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท  

3.2.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของธนาคาร 

ธนาคารให้บริการทางการเงินหลากหลายรูปแบบและครบวงจรให้แก่ลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคล 
ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการที่ส าคัญ เช่น บริการสินเช่ือธุรกิจการค้า บริการสินเช่ือ
ปัจเจก บริการเงินฝาก บริการธุรกิจการค้าต่างประเทศ บริการโอนช าระและแลกเปลี่ยนเงิน บริการจัดการเงินสด 
บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ บริการบัตรเครดิต  บริการผู้ดูแลทรัพย์สิน เป็นต้น  ธุรกิจหลักของธนาคารด าเนินการ
ผ่านหน่วยงานธุรกิจ (Business Unit) หลัก 5 หน่วยงาน คือ สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง สายลูกค้า
ธุรกิจรายปลีก สายลูกค้าบุคคล และกิจการธนาคารต่างประเทศ   นอกจากนี้ ธนาคารด าเนินธุรกิจด้านการเป็นที่ปรึกษา
ทางการเงิน และการประกอบธุรกิจด้านหลักทรัพย์ด้วย   ในขณะเดียวกันธนาคารยังมีการร่วมมือกับบริษัทในเครือและ
พันธมิตรทางการค้าน าเสนอบริการเพิ่มเติม ซ่ึงรวมถึงการออมเงินโดยการลงทุนในตราสารอื่นๆ  เช่น กองทุนรวม 
พันธบัตรออมทรัพย ์และหุ้นกู้ภาคเอกชน  ตลอดจนการเสนอบริการออมเงินควบประกันชีวิต  ส าหรับกิจการธนาคาร
ต่างประเทศด าเนินธุรกิจให้บริการและสนับสนุนลูกค้าในต่างประเทศ และลูกค้าในประเทศที่ต้องการขยายกิจการและ
การลงทุนสู่ต่างประเทศที่มีสาขาของธนาคารตั้งอยู่  

ธนาคารมีเครือข่ายสาขาที่กว้างขวางในประเทศ โดยมีจ านวนสาขาในประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2554 จ านวน 1,039 สาขา ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดของประเทศ  และเป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชยไ์ทยที่มีเครือข่ายสาขา
กว้างขวางที่สุดในประเทศ   ธนาคารมีฐานลูกค้าบัญชีเงินฝาก ซ่ึงประกอบด้วยบัญชีเงินฝากในประเทศเกือบ 17 ล้าน
บัญชีและเป็นผู้น าตลาดในด้านยอดเงินฝากรวม  นอกจากนี้ ธนาคารยังมีสาขาต่างประเทศอีก 24 สาขา ซ่ึงตั้งอยู่ในเขต
เศรษฐกิจส าคัญของโลก เช่น ประเทศญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และลาว โดยเป็นเครือข่ายสาขาต่างประเทศที่กว้างขวางที่สุดในบรรดาธนาคารพาณิชย์ไทย และ
เป็นธนาคารพาณิชย์ช้ันน าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    อย่างไรก็ตาม แม้ว่าธนาคารได้ขยายกิจการใน
ต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง และยังจะด าเนินการต่อไปอีกในช่วง 2-3 ปีข้างหน้านี้ รายได้หลักของธนาคารยังคงเกิดขึ้น
จากกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศเป็นส่วนใหญ่ 

ธนาคารกรุงเทพเป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ไทยที่ริเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการใหม่ๆ และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ทาง
ธุรกิจของธนาคาร   ในปี 2513 ธนาคารเริ่มให้บริการออนไลน์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และในปี 2531 ธนาคารเริ่ม
ให้บริการบัตรเครดิตแก่ลูกค้าในประเทศไทย  นอกจากนี้ ยังเป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ไทยที่ริเริ่มให้บริการเอทีเอ็ม 
โดยมีเครือข่ายเอทีเอ็มซ่ึงให้บริการอัตโนมัติเต็มรูปแบบตลอด 24 ช่ัวโมงที่กว้างขวางที่สุดในอันดับแรกๆ  ในปัจจุบัน 
บริการอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารยังครอบคลุมถึงบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและ
บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ 

ธนาคารยึดมั่นในเจตนารมณ์ของการเป็น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” ซ่ึงถือเป็นปรัชญาในการด าเนิน
ธุรกิจตลอดมา  และด้วยปรัชญาทางธุรกิจที่เน้นส่งเสริมแนวคิดการร่วมมือกันเป็นพันธมิตรดังกล่าว ธนาคารสามารถ
พัฒนาสายสัมพันธ์ที่ยืนนานและเช่ือถือได้กับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย และได้รับการสานต่อตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา   
ธนาคารมีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งซ่ึงมีความเชื่อม่ันต่อธนาคารอย่างสูง อันเป็นปัจจัยส าคัญที่ผลักดันการเจริญเติบโตและ
เอื้ออ านวยให้ธนาคารสามารถขยายธุรกิจคู่ขนานไปกับความต้องการทางการเงินที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า กลุ่มลูกค้าหลัก
ของธนาคารประกอบด้วยบริษัทชั้นน าของไทยและบริษัทต่างประเทศ   ความมุ่งมั่นของธนาคารในการรักษาความเป็น
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พันธมิตรที่ยืนนานและเช่ือถือได้ของลูกค้าได้แทรกซึมอยู่ในทุกองค์ประกอบของการด าเนินธุรกิจของธนาคาร   กรณี
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรครั้งส าคัญในปี 2548 เพื่อจัดสรรบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
ธุรกิจหลัก (สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก สายลูกค้าบุคคล และกิจการ
ธนาคารต่างประเทศ) เพื่อให้ธนาคารยังคงด าเนินตามยุทธศาสตร์ที่มุ่งน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการเฉพาะเจาะจงของลูกค้าแต่ละกลุ่ม 

ธนาคารได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงินโลกในปี 2551-2552 ที่ผ่านมาเช่นเดียวกับ
ธนาคารพาณิชย์ไทยทุกแห่ง  แต่ธนาคารยังสามารถรักษาระดับผลการด าเนินงานไว้ได้ โดยในปี 2554 ก าไรสุทธิของ
ธนาคารและบริษัทย่อยมีจ านวน 27.3 พันล้านบาท   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารมีเงินกองทุนตามเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยจ านวน 231.5 พันล้านบาท โดยอัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 และอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ิน
ต่อสินทรัพย์เส่ียงร้อยละ 12.2 และ 15.4 ตามล าดับ   หากนับรวมก าไรสุทธิในงวดหลังของปี 2554 ด้วย ธนาคารจะมี
อัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 และอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพย์เส่ียงในระดับร้อยละ 13.2 และ 16.3 
ตามล าดับ   ธนาคารจะใช้เงินทุนดังกล่าวในการด าเนินการปกติและขยายธุรกิจของธนาคาร  

3.2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

จากการที่ธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ที่มีความหลากหลายและสลับซับซ้อนมากขึ้น และมีการด าเนิน
ธุรกิจที่เป็นแบบเครือข่ายเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงให้กับระบบสถาบันการเงินโดยรวม 
และเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงินต่อสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงมีแนวนโยบายที่จะยกระดับการ
ก ากับดูแลจากการก ากับดูแลเฉพาะสถาบันการเงินเป็นการก ากับแบบรวมทั้งกลุ่ม โดยได้ก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับ
แบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) ขึ้นเมื่อ 12 กรกฎาคม 2549 ให้ธนาคารพาณิชย์จัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินขึ้น 
ซ่ึงเปิดโอกาสให้ธนาคารขยายขอบเขตการด าเนินงานไปยังธุรกิจการเงินอื่น แต่มีข้อก าหนดให้ธนาคารต้องบริหารกลยุทธ์ 
และบริหารความเส่ียงของบริษัทในกลุ่มให้สอดคล้องกัน และเป็นไปตามข้อก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย 
โดยเฉพาะในเรื่องการด ารงเงินกองทุน   

บริษัทที่จะอยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารได้นั้น ธนาคารต้องถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 
หรือมีอ านาจควบคุมกิจการ และบริษัทดังกล่าวจะต้องด าเนินธุรกิจการเงิน หรือธุรกิจสนับสนุน ได้แก่ ธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า ธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโฮลดิ้งที่ลงทุนในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของตนเอง ธุรกิจการให้เช่าซ้ือ ธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิง ธุรกิจแฟ็กเตอริง ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเช่ือ
ส่วนบุคคล ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน ธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์ ธุรกิจเกี่ยวกับการช าระเงินและโอนเงิน ธุรกิจเกี่ยวกับการให้กู้ยืม  ธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) 
ธุรกิจเป็นทรัสตีตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจวิจัย
ข้อมูล ธุรกิจกฎหมาย ธุรกิจประเมินราคาสินทรัพย์ และธุรกิจอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะประกาศก าหนดเพิ่มเติม 

ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2554 กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง 
จ ากัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด  บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จ ากัด  บางกอก แบงค์ 
เบอร์ฮาด  บริษัท BBL Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd.  บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ากัด และ ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) 
จ ากัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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3.2.2.1 กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 
ณ 31 ธันวาคม 2554 

ชื่อบริษัท  ประเภทธุรกิจ เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จ านวนหุ้นท่ีถือ 
(ล้านหุ้น) 

การถือหุ้นของ 
ธนาคาร (ร้อยละ) 

บางกอก แบงค ์เบอร์ฮาด บริษัทย่อย ธนาคาร 4,113 400.000     100.00  
บริษัท BBL Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd. บริษัทย่อย สนับสนุนการด าเนินงานของ

บางกอก แบงค ์เบอร์ฮาด 
- 0.010 100.001 

บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จ ากัด บริษัทย่อย บริหารสินทรัพย์ 2,500 25.000 100.00  
บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ากัด บริษัทย่อย การเงิน 2 0.100        100.00  
ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ากัด * บริษัทย่อย ธนาคาร 19,585 - 100.00 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด บริษัทย่อย จัดการกองทุนรวม 87 0.750 75.00 
บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย หลักทรัพย์ 571 152.114 56.34 

* ทางการประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่ได้ระบุประเภทหุ้นและจ านวนหุ้น 

หมายเหตุ   1  เป็นการถือหุ้นทางอ้อม 

 

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการลงทุนในบริษัทร่วมอีก 6 บริษัท และถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ตั้งแต่ร้อยละ 10 
อีกจ านวน 26 บริษัท รายละเอียดจ าแนกการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่มตามลักษณะของธุรกิจ ดังนี้ 

3.2.2.2 การลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจสนับสนุนการด าเนินงานของธนาคาร 
ณ 31 ธันวาคม 2554 

ชื่อบริษัท  ประเภทธุรกิจ เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จ านวนหุ้นท่ีถือ 
(ล้านหุ้น) 

การถือหุ้นของ 
ธนาคาร (ร้อยละ) 

บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ ากัด บริษัทร่วม บริการประมวลผลด้าน
คอมพิวเตอร์ 

15            0.150   30.00 

บริษัท พีซีซี แคปปิตอล จ ากัด บริษัทร่วม บริการด้านข้อมูล - -  30.821 
บริษัท ไทยดิจิตัล ไอดี จ ากัด บริษัทร่วม บริการด้านข้อมูล - -  30.821 
บริษัท ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัทร่วม บริการ 0         0.0002   24.90  
บริษัท เนชั่นแนลไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ากัด บริษัทร่วม ผู้ให้บริการสวิตช์ชิ่งในการช าระ

เงินหลายระบบและการ
ให้บริการหักบัญชี  

11 0.110  22.01 

หมายเหตุ   1  เป็นการถือหุ้นทางอ้อม  

3.2.2.3 การลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการเงิน 
ณ 31 ธันวาคม 2554 

ชื่อบริษัท  ประเภทธุรกิจ เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จ านวนหุ้นท่ีถือ 
(ล้านหุ้น) 

การถือหุ้นของ 
ธนาคาร (ร้อยละ) 

บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ ากัด บริษัทร่วม เช่าซื้อ 43 0.359      35.88  
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด  เช่าซื้อ 675 2.300      10.00  
บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จ ากัด  ให้บริการเกี่ยวกับเงินทาง

อิเล็คทรอนิกส์ 
40 0.400      10.00  

บริษัท เอเซีย อินชัวร์รันซ์ (ฟิลิปปินส์) คอร์ปอเรชั่น  ประกันภัย 19 0.300      10.00  
บริษัท บางกอก บีทีเอ็มยู จ ากัด  ให้กู้ยืมและการลงทุน 20 0.200      10.00  
บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จ ากัด   เช่าซื้อ 6 0.060      10.00  
บริษัท บางกอก เอสเอ็มบีซี คอนซัลติ้ง จ ากัด  ให้บริการท่ีปรึกษาด้านการลงทุน 0.5 0.002      10.00  
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   3.2.2.4 การลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรก ิจอื่นๆ 
     ณ 31 ธันวาคม 2554 

ชื่อบริษัท  ประเภทธุรกิจ เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จ านวนหุ้นท่ีถือ 
(ล้านหุ้น) 

การถือหุ้นของ 
ธนาคาร (ร้อยละ) 

บริษัท บ ารุงราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

 

ลงทุนในธุรกจิให้การรกัษาพยาบาล  
โดยร่วมลงทุนกับผู้ร่วมทนุใน

ประเทศนั้นๆ พร้อมกับให้การบริการ
เป็นทีป่รึกษา และบริหารจัดการ 

155 1.176  10.00 

บริษัท โกลเด้นท์ริเวอร์ อินเวสท์เมนท์ อินเตอร์เนชั่น
แนลคอร์ปอร์เรชั่น จ ากัด 

 จัดการกองทุน 22 1.167  10.00 

บริษัท เอเซยีอุตสาหกรรมหลอดไฟ จ ากัด   ผลิตและจ าหน่ายหลอดไฟฟ้า 11 0.700                 10.00 
บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)  ให้เช่าพื้นท่ีอาคาร ร้านค้า 186           0.574   10.00 
FUCHS CAPITAL PARTNERS PTE.  LTD. 

 
Alternative Investment 
Management Company 

79 0.400  10.00 

บริษัท ยูไนเต็ดไซโลแอนด์เซอร์วิส จ ากัด  บริการ 0         0.200   10.00 
บริษัท แอสแพค จ ากัด  พาณิชย์ 0          0.026   10.00 
บริษัท ธนาเทพการพิมพ์ จ ากัด  การพิมพ์ 1  0.010           

0.010  
 10.00 

บริษัท นันทวัน จ ากัด  ก่อสร้างและส านักงานให้เช่า 1            0.002   10.00 
TRG MANAGEMENT L.P. 

 
Investment Manager and 

Operating Company of Funds 
534 0.0016  10.00 

TRG ALLOCATION LLC. 
 

Vehicle for Allocation of Profits 
of Funds 

358 0.0016  10.00 

 3.2.2.5 การลงทุนในบริษัทอันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้    
          ณ 31 ธันวาคม 2554   

ชื่อบริษัท  ประเภทธุรกิจ เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จ านวนหุ้นท่ีถือ 
(ล้านหุ้น) 

การถือหุ้นของ 
ธนาคาร (ร้อยละ) 

บริษัท ไทยพรีซิชั่น แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด  ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ 0 2.402         59.77  
บริษัท อุตสาหกรรมท่อสตีมเหล็กกล้า จ ากัด  ผลิตและจ าหน่ายท่อเหล็กกล้า 0 0.096      19.12  
บริษัท อัลฟาเทค อีเล็คโทรนิคส์ จ ากัด (มหาชน)  ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ 0 0.0003                       12.34  
บริษัท วงศ์ไพฑูรย์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  ผลิตและส่งออกรองเท้ากีฬา 0 86.827 10.00  
บริษัท ยู เอ็ม ซี เม็ททอล จ ากัด  ผลิตและจ าหน่ายเหล็ก 0 14.500  10.00  
บริษัท ควอลิตี้ อินน์ จ ากัด  โรงแรม 0 0.200 10.00 

 3.2.2.6 การลงทุนในบริษัทที่เป็นการลงทุนทั่วไป และลงทุนจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ร่วมกัน                                               

 ณ 31 ธันวาคม 2554 
ชื่อบริษัท  ประเภทธุรกิจ เงินลงทุน 

(ล้านบาท) 
จ านวนหุ้นท่ีถือ 

(ล้านหุ้น) 
การถือหุ้นของ 

ธนาคาร (ร้อยละ) 
บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จ ากัด (มหาชน)  ผลิตเหล็ก 0 55.000 13.03 
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ ากัด (มหาชน)  ผลิตและจ าหน่ายถังแก๊ส 

ปิโตรเลียมเหลว 

37 3.748 10.00 

บริษัท ไทยน าศิริ  อินเตอร์เท็กซ์ จ ากัด  สิ่งทอ 70 1.000 10.00 
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3.3 โครงสร้างรายได ้    

โครงสร้างรายได้ของธนาคารและบริษทัย่อย จ าแนกไดเ้ปน็ 2 ประเภท คือ 
- รายได้ประเภทดอกเบี้ย ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.5 ของรายได้ทั้งหมด 
- รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.5 ของรายได้ทั้งหมด 

                 
รายละเอียดของโครงสร้างรายได้ของธนาคารและบริษัทย่อยในช่วง 3 ปี ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท ยกเว้นร้อยละ 

โครงสร้างรายได ้

ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2554 2553 2552 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
(ล้านบาท)  (ล้านบาท)  (ล้านบาท)  

รายได้ดอกเบ้ีย       
    เงินให้สินเชื่อ 67,734 60.8 53,205 56.7 53,565 60.8 
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 6,493 5.9 3,674 3.9 2,865 3.3 
    เงินลงทุนและอื่นๆ 7,600 6.8 6,783 7.2 7,580 8.6 
รวมรายได้ดอกเบ้ีย 81,827 73.5 63,662 67.8 64,010 72.7 
รายได้ที่มิใช่ดอกเบ้ีย  .     
    ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 18,128 16.3 17,284 18.4 16,283 18.5 

ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศ 

 
4,236 

 
3.8 

 
3,741 

 
4.0 

 
4,183 

 
4.7 

    ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 1,968 1.8 4,224 4.5 608 0.7 
    ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 86 0.1 91 0.1 196 0.2 
    ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 1,215 1.1 2,384 2.5 1,140 1.3 
    รายได้จากเงินปันผล 2,728 2.4 1,836 2.0 1,148 1.3 
    รายได้จากการด าเนินงานอื่น ๆ 1,177 1.0 699 0.7 541 0.6 
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบ้ีย 29,538 26.5 30,259 32.2 24,099 27.3 
รวมรายได้ทั้งหมด 111,365 100.0 93,921 100.0 88,109 100.0 
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4. การประกอบธรุกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 

4.1 ลักษณะบริการ 

ธนาคารจําแนกผลิตภัณฑ์หรือบรกิาร ดังนี้ 

4.1.1 กิจการธนาคารในประเทศ  (Domestic Banking)  

ธนาคารมุ่งเน้นการทําธุรกิจหลัก คือ การให้สินเช่ือเพื่อการพาณิชย์ สินเช่ือเพื่อการอุปโภคและ
บริโภค บริการเงินฝาก สินเช่ือประเภทต่างๆ บริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเอทีเอ็ม อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์และ
โทรศัพท์มือถือ บริการบัตรเครดิต บริการบัตรเดบิต และบริการทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทําธุรกิจผ่านเครือข่าย
สาขาในประเทศ 1,039 แห่ง เป็นสาขาเต็มรูปแบบ 672 แห่ง  สาขาไมโคร 367 แห่ง สํานักธุรกิจและสํานักธุรกิจย่อย 
234 แห่ง  โดยมียอดเงินให้สินเช่ือจํานวนร้อยละ 87.2 ของยอดเงินให้สินเช่ือรวม  ส่วนที่เหลือร้อยละ 12.8 เป็นเงินให้
สินเช่ือของกิจการธนาคารต่างประเทศ 

โครงสร้างการจัดการกิจการธนาคารในประเทศ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ  การเพิ่มสัดส่วนการตลาด  การขยายรายได้ค่าธรรมเนียม  การพัฒนา
ช่องทางการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และการเสนอขายบริการเป็นชุดผลิตภัณฑ์  ธนาคารได้จัดโครงสร้างการจัดการ
ของกิจการธนาคารในประเทศ โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าธนาคารเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่  ลูกค้าธุรกิจรายกลาง  
ลูกค้าธุรกิจรายปลีก และลูกค้าบุคคล และจัดตั้งสํานักธุรกิจสําหรับลูกค้ารายกลางและรายปลีก เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ใน
พื้นที่ที่ดูแลกลุ่มลูกค้าดังกล่าวเป็นการเฉพาะ  ในขณะที่กลุ่มลูกค้ารายใหญ่จะได้รับการดูแลโดยเจ้าหน้าที่ที่สํานักงานใหญ่   
นอกจากนี้ มีการรวมศูนย์งานกลั่นกรองและพิจารณาอนุมัติสินเช่ือไว้ที่สํานักงานใหญ่ และรวมงานด้านปฏิบัติการ
สนับสนุนมาไว้ที่ศูนย์ปฏิบัติการ 12 ศูนย์ เพื่อให้สาขามุ่งเน้นเฉพาะงานด้านการตลาดและการให้บริการลูกค้าได้อย่าง
เต็มที่   

การให้บรกิารส าหรับกลุ่มลูกค้าธรุกิจ     

ธนาคารให้บริการแก่ลูกค้าธุรกิจทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และรายปลีก โดยการให้สินเช่ือระยะส้ันและ
ระยะยาว สินเช่ือเพื่อการพาณิชย์  เงินทุนหมุนเวียน  เงินเบิกเกินบัญชี  การขายลดเช็ค  การให้เงินกู้ยืมระยะส้ัน  รวมทั้ง
บริการอื่น เช่น หนังสือค้ําประกันเพื่อการยื่นซองประกวดราคา (Bid Bond) เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา (Performance Bond) 
บริการด้านเงินฝาก การโอนเงิน การบริหารเงินสด และบริการธุรกรรมวานิชธนกิจ  

รายละเอียดของการให้บริการกลุ่มลูกค้าธุรกิจทั้ง 3 กลุ่ม สรุปได้ ดังนี้ 

- ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่   

สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ของธนาคารให้บริการทางการเงินแกบ่ริษัทไทยที่มีขนาดใหญ่หรือกลุ่มบริษัทใน
ภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศ รวมทั้งบริษัทข้ามชาติที่ดําเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์และบริการทาง
การเงินสําหรับลูกค้ากลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีความซับซ้อนและได้รับการจัดสรรขึ้นเป็นพิเศษสําหรับลูกค้าเฉพาะราย เช่น 
บริการจัดการเงินสด บริการชําระเงิน บริการสินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ และสินเช่ือสําหรับบริษัทขนาดใหญ่ 
โดยธนาคารได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ซ่ึงมีความเช่ียวชาญในแต่ละอุตสาหกรรมคอยให้การดูแลลูกค้าเพื่อที่จะได้เสนอ
บริการที่สอดคล้องกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงสําหรับลูกค้าแต่ละราย 
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- ลูกค้าธุรกิจรายกลาง    

สายลูกค้าธุรกิจรายกลางของธนาคารเป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่ลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง รวมถึงบริษัท
ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ในกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ซ่ึงลูกค้าของธนาคารกรุงเทพกลุ่มนี้ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมการ
ผลิต การค้าส่งและค้าปลีก ธุรกิจการเกษตรและแปรรูปอาหาร และธุรกิจบริการ ลูกค้ากลุ่มนี้ได้รับการดูแลโดย
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์จากสํานักธุรกิจและสํานักธุรกิจย่อยของธนาคารที่ตั้งอยู่ทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ  

- ลูกค้าธุรกิจรายปลีก    

ธนาคารกรุงเทพให้การสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อมตลอดมา ทั้งกิจการที่มีเจ้าของคนเดียว ธุรกิจครอบครัว 
ห้างหุ้นส่วนขนาดเล็ก และเอสเอ็มอีในกลุ่มที่มีขนาดย่อม ธนาคารได้มีส่วนสนับสนุนลูกค้าจํานวนไม่น้อยที่เริ่มต้นมา
จากกิจการเล็กๆ จนเจริญเติบโตเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในเวลาต่อมา โดยธนาคารได้จัดตั้งสายลูกค้าธุรกิจรายปลีกขึ้นมา
สนับสนุนกลุ่มลูกค้าสําคัญกลุ่มนี้เป็นการเฉพาะ บทบาทสําคัญของธนาคารกรุงเทพ ได้แก่ การจัดกิจกรรมให้ความรู้ ซ่ึง
มีทั้งการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการสนับสนุนด้านสินเช่ือ การสนับสนุน
ลูกค้าดังกล่าวเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สําคัญ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจของธนาคารในระยะยาว 

การให้บริการส าหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล  (Consumer Banking Services)    

ธนาคารกรุงเทพมีฐานลูกค้ากว้างขวางที่สุดในประเทศไทยด้วยบัญชีเงินฝากเกือบ 17 ล้านบัญชี อีกทั้งยังมี
สาขามากกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ พร้อมด้วยบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงประกอบด้วยเครื่องเอทีเอ็มและ
เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติมากกว่า 7,800 เครื่อง และธนาคารออนไลน์ เช่น บริการธนาคารทางโทรศัพท์และบริการ
ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตที่สะดวกและใช้งานง่าย บริการอื่นๆ เช่น บัญชีเงินฝาก สินเช่ือที่อยู่อาศัย บัตรเดบิต บัตรเครดิต 
บริการประกันชีวิตผ่านธนาคาร รวมถึงบริการทําธุรกรรมอื่นๆ เช่น บริการโอนเงินและชําระเงิน เป็นต้น นอกจากนี้ 
ธนาคารยังเสนอทางเลือกเพื่อการลงทุนที่หลากหลายสําหรับลูกค้าบุคคล เช่น กองทุนรวม กองทุนตราสารหนี้ พันธบัตร
รัฐบาล หุ้นกู้เอกชน และบริการให้คําแนะนําเกี่ยวกับการลงทุนจากพนักงานที่มีความรู้และได้รับอนุญาตจากทางราชการ 

เครือข่ายสาขาและช่องทางการให้บริการ    
ธนาคารมีช่องทางการให้บริการครอบคลุมและทันสมัยที่สุดในประเทศไทย  ธนาคารเป็นหนึ่งในผู้นําใน

ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ทั้งในด้านจํานวนสาขา เครือข่ายเอทีเอ็มและเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ โดยเฉพาะใน
ส่วนของจํานวนบัญชีเงินฝาก และปริมาณเงินฝากที่ธนาคารมีส่วนแบ่งการตลาดสูงที่สุดในระบบธนาคารพาณิชย์ 
นอกจากเครือข่ายการให้บริการหลักแล้ว  ธนาคารไดพ้ัฒนาช่องทางการให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย 
อันได้แก่ เครื่องเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ บริการธนาคารทางโทรศัพท์ และบริการธนาคารทาง
อินเทอร์เน็ต  รวมถึงการเปิดสํานักธุรกิจและสํานักธุรกิจย่อยจํานวนมากนอกเหนือจากสาขา เพื่อให้บริการและอํานวย
ความสะดวกแก่ลูกค้าธุรกิจ 

เครือข่ายสาขาและส านักธุรกิจ  

ธนาคารได้ริเริ่มพัฒนาเครือข่ายสาขาตั้งแต่ปี 2493  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารมีสาขาจํานวน 1,039 
สาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ  เพื่อให้บริการลูกค้าซ่ึงมีจํานวนบัญชีเงินฝากเกือบ 17 ล้านบัญชี   ธนาคารประเมินโอกาส
ทางธุรกิจและเสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อขออนุมัติการเปิดสาขาใหม่อย่างต่อเนื่อง  ธนาคารได้พัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการทํางานของสาขาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยรวบรวมงานด้านปฏิบัติการสนับสนุนต่างๆไว้ที่
ศูนย์ปฏิบัติการ 12 ศูนย์  และสามารถพัฒนางานด้านปฏิบัติการให้มีต้นทุนต่ํา  อีกทั้งทําให้สามารถปรับปรุงพื้นที่ของสาขา
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และเพิ่มการใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อเน้นใช้ประโยชน์ในการให้บริการลูกค้า เช่น แนะนํา
ผลิตภัณฑแ์ละบริการ ส่งเสริมการตลาด และการบริการลูกค้าได้เพิ่มขึ้น 

นอกเหนือจากเครือข่ายสาขาจํานวน 1,039 สาขา ธนาคารยังได้ให้บริการธนาคารให้แก่ลูกค้าธุรกิจรายกลาง
และรายปลีกผ่านสํานักธุรกิจและสํานักธุรกิจย่อยจํานวน 234 แห่งที่ตั้งกระจายอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ   สํานักธุรกิจมี
ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร   ในขณะที่สํานักธุรกิจย่อยมีขนาด
เล็กกว่า โดยให้บริการเช่นเดียวกับสํานักธุรกิจ ซ่ึงส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด 

ตารางแสดงจํานวนสาขาและสํานักธุรกิจ 
 ณ 31 ธันวาคม 2554 

 จํานวนสาขา 
สํานักธุรกิจ สํานักธุรกิจย่อย 

สาขาเต็มรูปแบบ สาขาไมโคร รวม 
นครหลวง 243 118 361 34 - 
ต่างจังหวัด 429 249 678 56 144 

รวมในประเทศ 672 367 1,039 90 144 

ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ รายกลาง รายปลีก และลูกค้าบุคคลสามารถใช้บริการที่สาขาในการทําธุรกรรมฝาก ถอน
เงิน และธุรกรรมอื่นๆ   นอกจากนั้น ธนาคารเสนอบริการซ่ึงเฉพาะเจาะจงเพื่อสอดคล้องกับความต้องการที่มีความ
ซับซ้อนสําหรับลูกค้าธุรกิจรายใหญ่แต่ละราย โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรมเป็นผู้
ให้บริการ   สําหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจรายกลางและรายปลีก  ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ที่ประจํา
อยู่ในสํานักธุรกิจจะอํานวยความสะดวกในการให้บริการกับกลุ่มลูกค้าธุรกิจซ่ึงอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ แม้ว่าธนาคารจะ
อํานวยสินเช่ือให้แก่ทุกกลุ่มลูกค้า  แต่สินเช่ือธุรกิจส่วนใหญ่ของธนาคารจะประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิชย์   ธนาคารจะขยายธุรกิจโดยเริ่มจากการอํานวยสินเช่ือให้แก่ลูกค้าธุรกิจรายกลางและรายปลีก และ
สนับสนุนลูกค้าธุรกิจที่มีศักยภาพให้เติบโตเป็นบริษัทขนาดใหญ่  ปัจจุบันธนาคารเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับบริษัท
ช้ันนําขนาดใหญ่ รวมถึงกลุ่มลูกค้าธุรกิจรายกลางและรายปลีกซ่ึงมีสํานักงานใหญ่ในเขตปริมณฑล  อุตสาหกรรมในกลุ่ม
ลูกค้าธุรกิจเหล่านี้ ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมเกี่ยวกับรถยนต์ อุตสาหกรรมซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง 
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม อุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องคอมพิวเตอร์  อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน  อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมพลาสติก 
และอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์   นอกจากนี้ ธนาคารยังให้บริการธนาคารเพื่อบุคคลครบวงจรสําหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล 
ตั้งแต่บริการเงินฝาก สินเช่ือที่อยู่อาศัย สินเช่ือบุคคล ผ่านช่องทางสาขา 

นอกจากสาขาในประเทศ  ธนาคารยังใหบ้ริการผ่านสาขาต่างประเทศจํานวน 24 แห่ง และสํานักงานตัวแทน 
1 แห่งใน 13 เขตเศรษฐกิจ (รายละเอียดอยู่ใน 4.1.2 กิจการธนาคารต่างประเทศ) 

จุดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

ธนาคารให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยมีจุดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 83 แห่งกระจายทั่ว
ประเทศ เพื่อให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  

ธนาคารได้ร่วมมือกับเวสเทิร์นยูเนี่ยนให้บริการโอนเงินผ่านเครือข่ายของเวสเทิร์นยูเนี่ยนที่ครอบคลุมจุด
บริการกว่า 420,000 แห่งในกว่า 200 ประเทศทั่วโลก โดยลูกค้าในประเทศไทยสามารถใช้บริการดังกล่าวได้ที่จุด
บริการของธนาคารกรุงเทพกว่า 900 แห่งทั่วประเทศ ทั้งที่สาขาและสํานักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
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เครือข่ายเอทีเอ็มและเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ   

ธนาคารเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการให้บริการธนาคารผ่านเครื่องเอทีเอ็ม  ธนาคารได้พัฒนาการให้บริการและ
ติดตั้งเครือข่ายเอทีเอ็มทั่วประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันเครือข่ายเอทีเอ็มของธนาคารเป็นเครือข่ายที่กว้างขวาง
ที่สุดอันหนึ่งในประเทศไทย    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารมีเครื่องเอทีเอ็มจํานวนกว่า 6,750 เครื่องให้บริการ 
24 ช่ัวโมงทุกวัน  ลูกค้าสามารถใช้บัตรเอทีเอ็มและบัตรบีเฟิสต์ในการทําธุรกรรมและบริการหลากหลายจากเครื่อง
เอทีเอ็มของธนาคาร เช่น การถอนเงินสด การโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากทั้งของธนาคารและต่างธนาคาร การชําระ
ค่าสินค้าและบริการ การชําระค่าซ้ือหน่วยลงทุน การลงทะเบียนเพื่อชําระเงินโดยการหักบัญชีโดยตรง  การกําหนดการ
แจ้งเตือนเมื่อมีการโอนเงินจากบัญชีของลูกค้า นอกจากนี้ เครื่องเอทีเอ็มยังสามารถให้บริการบัตรของธนาคารอื่นใน
เครือข่าย NITMX และบัตรที่มาจากต่างประเทศเช่น VISA Card / Master Card / China Union Pay / American Express 
/ Pongsawan Bank เป็นต้น รวมทั้งเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารยังสามารถรับบัตร Smart card ได้ ในด้านความปลอดภัย 
เครื่องเอทีเอ็มของธนาคารทุกเครื่องได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการคัดลอกข้อมูลบัตร (Anti Skimming Device) และ
ที่อุปกรณ์ PIN PAD ได้รับการพัฒนาและติดตั้งเป็นมาตรฐาน VISA / Master Card (Triple Data Encryption Standard 
cipher algorithm : TDES)  ธนาคารติดตั้งเครื่องเอทีเอ็มเพื่อให้บริการที่สาขาทุกสาขา และกระจายติดตั้งนอกสถานที่ 
เช่น ร้านสะดวกซ้ือ ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า อาคารสํานักงาน สนามบิน สถานศึกษา และสถานที่ราชการ เป็นต้น 
ทั้งในเขตนครหลวงและในต่างจังหวัด  

ธนาคารได้ติดตั้งเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติคู่กับเครื่องเอทีเอ็มในหลายพื้นที่  ปัจจุบันธนาคารมีเครื่องรับ
ฝากเงินสดอัตโนมัติกว่า 1,000 เครื่องเพื่ออํานวยความสะดวกในการรับฝากเงินสดทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง นอกจาก
ลูกค้าจะฝากเงินเข้าบัญชีของตัวเองแล้ว ยังสามารถฝากเงินเข้าบัญชีอื่นของธนาคารกรุงเทพและต่างธนาคารได้อีกด้วย   
ธนาคารได้ติดตั้งเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติเพื่อให้บริการลูกค้าธุรกิจรายปลีกในการฝากเงินสดนอกเวลาทําการของ
ธนาคารและลูกค้าบุคคลซ่ึงจะโอนเงินไปให้ครอบครัวในต่างจังหวัด 

ศูนยธ์นาคารทางโทรศัพท์ 

 ธนาคารได้จัดตั้งศูนย์ธนาคารทางโทรศัพท์ในเดือนพฤษภาคม 2543 เพื่อเพิ่มทางเลือกของช่องทางในการทํา
ธุรกรรมการเงินให้กับลูกค้า  วัตถุประสงค์เบื้องต้นของศูนย์ธนาคารทางโทรศัพท์ คือ เพิ่มการให้บริการแก่ลูกค้า
นอกเหนือจากการให้บริการที่สาขา  ศูนย์ธนาคารทางโทรศัพท์สามารถทําธุรกรรมการเงินต่างๆ เช่น การโอนเงิน
ระหว่างบัญชี การโอนเงินให้บุคคลที่สามซ่ึงมีบัญชีกับธนาคาร การชําระเงินที่ใช้จ่ายโดยบัตรเครดิต การชําระค่าสินค้า
และบริการตามที่ตกลง การชําระภาษี  การซ้ือขายกองทุนเปิด  การทํารายการหรือขอบริการเกี่ยวกับบัญชีของตนเอง 
เช่น การแจ้งสมุดเงินฝากหาย การอายัดบัตรเอทีเอ็ม การแจ้งบัตรเครดิตหาย  การเปลี่ยนแปลงวงเงินเครดิตและการ
ถอนเงิน นอกจากนี้ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลและสถานภาพของบัญชี เช่น สอบถามสถานภาพของรายการ เช่น 
ยอดเงิน การโอนเงิน การชําระเงิน สถานภาพของเช็ค และรายการอื่นๆ   นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลอื่นๆ 
ของธนาคาร เช่น ที่ตั้งของเครื่องเอทีเอ็ม ของสาขา ข้อมูลการตลาดและข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของธนาคาร ศูนย์
ธนาคารทางโทรศัพท์ได้ให้บริการสนับสนุนลูกค้าซ่ึงใช้บริการผ่านช่องทางอื่นๆของธนาคาร เช่น ลูกค้าที่ใช้บริการ
ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น  นอกจากนี้ ศูนย์ธนาคารทางโทรศัพท์ยังทําหน้าที่ให้คําแนะนําและเสนอขายบริการ
ต่างๆ แก่ลูกค้าของธนาคารอีกด้วย 



   

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 24 
 

บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต 

เนื่องจากจํานวนการใช้โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ธนาคารได้นําเสนอและพัฒนา
นวัตกรรมและช่องทางการให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองพฤติกรรมและความ
ต้องการทางการเงินของลูกค้า  บริการบัวหลวงไอแบงก์ก้ิงเป็นบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตซ่ึงอํานวยความสะดวก
ให้ลูกค้าสามารถโอนเงินภายในบัญชีของตัวเอง บัญชีบุคคลที่สาม ทั้งบัญชีของธนาคารกรุงเทพและต่างธนาคาร  
ลูกค้าสามารถโอนเงินทันที หรือกําหนดเวลาในการโอนในอนาคต หรือกําหนดการโอนประจํา  นอกจากนี้ ลูกค้ายัง
สามารถทําธุรกรรมทางการเงินได้หลากหลาย เช่น ใช้บริการชําระค่าสินค้าและบริการ บริการลงทะเบียนเพื่อชําระเงิน
โดยการหักบัญชีโดยตรง  บริการซ้ือขายกองทุนเปิด บริการแนะนําเปิดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ อายัดเช็คและสมุดคู่ฝาก 
และติดต่อกับธนาคารผ่านระบบการส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย  ธนาคารได้พัฒนาการส่งรหัสการใช้สิทธิครั้งเดียว 
(One Time Passwords) ผ่านเอสเอ็มเอสเพื่อเพิ่มความปลอดภัยสําหรับการทําธุรกรรมซ่ึงมีความเส่ียง นอกเหนือจาก
การส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อแจ้งเตือนลูกค้าให้ทราบความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับบัญชีของลูกค้า  
ธนาคารได้อํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการลงทะเบียนสมัครขอใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์ก้ิงไดท้ี่สาขาตั้งแต่ลูกค้า
เปิดบัญชี   ปัจจุบันธนาคารได้พัฒนาสมรรถนะของเครื่องเอทีเอ็มเพื่อให้ลูกค้าสามารถลงทะเบียนสมัครขอใช้บริการ
บัวหลวงไอแบงก์กิ้งได้ที่เครื่องเอทีเอ็มเช่นกัน  นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้งดังกล่าวผ่าน
โทรศัพท์มือถือ  บริการธนาคารทางโทรศัพท์ช่วยให้ธนาคารเข้าถึงกลุ่มลูกค้าสําคัญที่อยู่ในเมืองใหญ่ซ่ึงมีทั้งกลุ่มลูกค้า
คนรุ่นใหม่ หรือกลุ่มลูกค้ามีการศึกษาดี ส่งผลให้ธนาคารเสริมสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากค่าธรรมเนียมจากการทําธุรกรรม
ต่างๆ  

บริการทางการเงินออนไลน์ส าหรับลูกค้าธุรกิจ 

ธนาคารได้พัฒนาและนําเสนอบริการทางการเงินออนไลน์ที่หลากหลายและเช่ือถือได้เพื่อสนับสนุนลูกค้า
ธุรกิจในการดําเนินธุรกิจในประเทศ  ลูกค้าเอสเอ็มอีสามารถใช้บริการออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตด้วยบริการ บิซ ไอ
แบงก์ก้ิง (BIZ iBanking) ซ่ึงลูกค้าสามารถทําธุรกรรมทางการเงิน ตรวจสอบการเคลื่อนไหว และบริหารบัญชีได้ด้วย
ตัวเองทุกวัน เช่น การโอนเงิน ชําระค่าสินค้าและบริการ และจ่ายเงินเดือนพนักงาน เป็นต้น โดยมีระบบมาตรฐาน
ความปลอดภัยด้วยเครื่องโทเค็น (Token) ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ออกรหัสลับใหม่ให้ทุกครั้งเมื่อต้องการเข้าสู่ระบบ 

ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่สามารถใช้บริการทางการเงินออนไลน์ที่หลากหลายมากขึ้น เช่น บริการจัดการเงินสด  
บริการสินเช่ือเพื่อการค้าต่างประเทศ และบริการ Supply Chain เป็นต้น บริการจัดการเงินสด (Corporate iCash) ให้ 
บริการครบวงจร ทั้งบริการชําระเงิน บริการเรียกเก็บเงิน การจัดทํารายงานและให้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การบริหาร
สภาพคล่อง (Liquidity Management)   ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่สามารถต่อเช่ือมโดยตรงกับระบบ Enterprise Resource 
Planning ‘ERP’ ของธนาคาร ทําให้ลูกค้าสามารถส่งข้อมูลธุรกรรมจํานวนมากเพื่อเข้ามาทํารายการได้ทันที (Real 
Time Processing) และถือได้ว่าเป็นผู้นําการให้บริการที่มีความซับซ้อนในระหว่างธนาคารพาณิชย์ไทย 

ธนาคารได้เปิดตัวบริการบัวหลวงไอเทรด (Bualuang iTrade) ในปี 2550 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสําหรับลูกค้า
ธุรกิจส่งออกและนําเข้าในการทําธุรกรรมออนไลน์ที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ เช่น การทําเลตเตอร์ออฟเครดิต 
หนังสือค้ําประกัน เป็นต้น 

บริการบัวหลวงไอซัพพลาย (Bualuang iSupply) เป็นบริการสินเช่ือและชําระเงินออนไลน์ในรูปแบบเครือข่าย 
(Supply Chain) ซ่ึงสนับสนุนธุรกรรมการค้าระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดกลางกับตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทเหล่านี้ใน Supply Chain ลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากความสะดวกและความยืดหยุ่นด้านการเงินและการอนุมัติ
วงเงินออนไลน์ ทําให้สามารถเพิ่มโอกาสในการขยายยอดขายได้เนื่องจากสามารถใช้วงเงินสินเช่ือที่เหมาะสม 
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บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต และเครือข่ายจุดการให้บริการ (Point-of-Sales)   
ธนาคารได้เริ่มให้บริการบัตรเครดิตของธนาคารเองในปี 2531 จากนั้นได้ทยอยให้บริการบัตรเครดิต

ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ บัตรเครดิตวีซ่าในปี 2532   บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดในปี 2538   บัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรส
ในปี 2543  และบัตรเครดิต China Union Pay ในปี 2552   ธนาคารเสริมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มร้านค้าเป้าหมาย
ต่างๆ และได้พัฒนาเปิดตัวบัตรเครดิตหลากหลายประเภทร่วมกับกลุ่มร้านค้าต่างๆ อาทิเช่น การออกบัตรร่วมกับ
ห้างสรรพสินค้าช้ันนํา   ในปี 2552 ธนาคารได้สร้างสรรค์บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ไทเทเนี่ยม โรงพยาบาล
รามาธิบดี อันถือได้ว่าเป็นหนึ่งในนวัตกรรมในการออกบัตรเครดิตร่วมกับโรงพยาบาลของรัฐเป็นครั้งแรกในประเทศ
ไทย   ในปี 2553 ธนาคารได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลอีก 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ และโรงพยาบาลปิยะเวท 
เพื่อร่วมกันพัฒนาบริการบัตรประเภทเดียวกันนี้ สําหรับปี 2554 ธนาคารให้บริการบัตรเครดิตวีซ่าแพลทินัม โตโยต้า 
ธนาคารกรุงเทพ ซ่ึงมอบสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าเมื่อใช้บริการที่ศูนย์บริการโตโยต้าและร้านค้าช้ันนําทั่วโลก ธนาคาร
มุ่งมั่นที่จะขยายฐานลูกค้าใหม่โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในเชิงรุก เช่น การเสนอสิทธิประโยชน์หลากหลายสําหรับผู้
ถือบัตร  ในขณะเดียวกันยังคงขยายความสัมพันธ์และการให้บริการกับลูกค้าคุณภาพที่มีอยู่อย่างสม่ําเสมอ  ธนาคารได้
พัฒนาเครือข่ายร้านค้าที่มั่นคงทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องโดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสาขาของธนาคาร  ซ่ึงทําให้
ธนาคารสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเพิ่มคุณภาพการให้บริการแก่ร้านค้า ธนาคารเช่ือว่าเครือข่ายสาขาอัน
กว้างขวางของธนาคารและความสัมพันธ์อย่างเเน่นแฟ้นเป็นกลยุทธ์สําคัญในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ร้านค้า  นอกเหนือจากกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายร้านค้าที่มั่นคง  ธนาคารยังให้ความสําคัญกับการสรรหาลูกค้าบัตร
เครดิตใหม่ซ่ึงมีประวัติการเงินที่ดี  ธนาคารพิจารณาคัดเลือกคําขอบัตรเครดิตโดยระบบการประเมินเครดิต (Credit 
Scoring) ซ่ึงใช้ข้อมูลรายได้ อาชีพ ประวัติการชําระเงินและข้อมูลอื่นๆในการพิจารณาอนุมัติและให้วงเงินที่เหมาะสม   
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ พนักงานบริษัท กลุ่มลูกค้าบุคคลระดับกลางขึ้นไปซ่ึงมีรายได้ ฐานะการเงินและประวัติ
การเงินที่ดี ตรงตามเกณฑ์ที่ธนาคารกําหนดไว้ ในปัจจุบัน ลูกค้าบัตรเครดิตส่วนใหญ่ของธนาคารมีบัญชีเงินฝากกับ
ธนาคาร ทําให้สามารถเลือกชําระค่าบัตรเครดิตโดยการหักบัญชีทั้งจํานวนหรือผ่อนชําระจากบัญชีเงินฝาก  รายได้จาก
ธุรกิจบัตรเครดิตได้มาจากค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีในการออกบัตร ดอกเบี้ยรับจากการผ่อนชําระ 
และค่าธรรมเนียมรับที่ธนาคารเรียกเก็บจากร้านค้าในการทํารายการของผู้ถือบัตร  

ด้านบัตรเดบิต ธนาคารได้เริ่มบริการบัตรเดบิตบีเฟิสต์ในปี 2543 เพื่ออํานวยความสะดวกด้านบริการ
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ให้กลุ่มลูกค้าบุคคล ซึ่งเป็นฐานลูกค้าที ่สําคัญของธนาคาร และธนาคารได้สร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่โดยออกบริการบัตรเดบิตร่วมกับรถไฟฟ้า BTS ในปี 2550 และบัตรเดบิตบีเฟิสต์สมาร์ทพร้อม
เทคโนโลยี EMV Chip เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้บัตรให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้น ในปี 2552 ธนาคารได้มุ่งขยายฐาน
ลูกค้าในกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยออกบัตรเดบิตร่วมกับสถาบันการศึกษาและบริษัทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น บัตรบีเฟิสต์
ประจําตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บัตรบีเฟิสต์ประจําตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต บัตรบีเฟิสต์สมาร์ท
ประจําตัวนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  บัตรบีเฟิสต์ประจําตัวพนักงาน บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 
และบัตรบีเฟิสต์ประจําตัวบุคลากรสําหรับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ฯลฯ ในปี 2554 ธนาคารเปิดตัวบัตร
บีเฟิสต์พลังน้ําใจไทย โดยธนาคารมีส่วนร่วมบริจาคใหโ้ครงการพลังน้ําใจไทย เพื่อฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบภัยน้ําท่วม 

สายปฏิบัติการสนับสนุน  

ธนาคารได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการโดยรวบรวมงานด้านปฏิบัติการสนับสนุนต่างๆ ไว้ที่ศูนย์ปฏิบัติการ 12 ศูนย์ 
ทําให้เกิดการปรับปรุงพื้นที่สาขาเพื่อให้ใช้ประโยชน์ในการตลาดและการให้บริการแก่ลูกค้าได้เพิ่มขึ้น  และสามารถ
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พัฒนางานด้านปฏิบัติการให้มีต้นทุนต่ําลง  การใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  มีการควบคุมคุณภาพ  
มีความถูกต้องและมีความรวดเร็ว พนักงานมีความรู้ความชํานาญ ส่งผลดีต่อการวางแผนงานของผู้บริหารและระบบ
การบริหารความเสี่ยง 

 ศูนย์ปฏิบัติการ 12 ศูนย์ มีหน้าที่ในรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและน าเข้า (Trade Finance Center) ดูแลการทํารายการ และงานปฏิบัติการ

สนับสนุนการบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการการค้าต่างประเทศ เช่น เลตเตอร์ออฟเครดิต และสินเช่ือเพื่อ
การส่งออกและนําเข้า เป็นต้น 

- ศูนย์สนับสนุนการธนาคาร (Account Maintenance and Service Center)  ดูแลการทํารายการที่เกี่ยวข้อง
กับบัญชีเงินฝากและข้อมูลลูกค้า โดยได้รับ ISO 9001:2000 ซ่ึงมีผลครอบคลุมการรับรองระหว่างวันที่ 
27 ธันวาคม 2551 – 27 ธันวาคม 2554 และได้รับการเพิ่มระบบมาตรฐานคุณภาพใน Version ใหม่เป็น 
ISO 9001:2008 ซ่ึงมีผลครอบคลุมการรับรองระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2557 

- ศูนย์ปฏิบัติการเอกสารสัญญา (Business Loan Center) ดูแลงานเอกสารและพิธีการสินเช่ือธุรกิจประเภท
ที่มิใช่เงินทุนหมุนเวียนให้แก่กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง และรายปลีก 

- ศูนย์ปฏิบัติการพิธีการสินเชื่อ (Revolving Credit Center) ดูแลงานเอกสารและพิธีการสินเช่ือธุรกิจ
ประเภทเงินทุนหมุนเวียนให้แก่กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง และรายปลีก 

- ศูนย์ปฏิบัติการเอกสารและพิธีการสินเชื่อลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ (Corporate Business Loan Center)     
ดูแลงานเอกสารและพิธีการสินเช่ือธุรกิจทุกประเภทสําหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 

- ศูนย์สินเชื่ออุปโภคบริโภค (Consumer Loan Center) ดูแลงานเอกสาร พิธีการและการอนุมัติสินเช่ือ
สําหรับลูกค้าบุคคล 

- ศูนย์หลักประกันและจดจ านอง (Appraisal & Mortgage Center) ดูแลการประเมินราคาหลักประกัน  
และการจดจํานอง 

- ศูนย์ปฏิบัติการเช็ค (Cheque Processing Center) ดูแลระบบการชําระเงินด้วยเช็คของธนาคาร โดยได้รับ
การรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 ซ่ึงมีผลครอบคลุมการรับรองระหว่างวันที่ 12 
เมษายน 2552 – วันที่ 11 เมษายน 2555  

- ศูนย์ธนาคารทางโทรศัพท์ (Phone Banking Center) ดูแลระบบข้อมูลและข้อมูลการทํารายการผ่าน
ระบบการให้บริการทางโทรศัพท์ โดยได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008  เมื่อ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ซ่ึงมีผลครอบคลุมการรับรองระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 – วันที่ 2 
พฤศจิกายน 2555 

- ศูนย์บริการเอกสาร (Document Logistic Center)  ดูแลการรับส่งเอกสารระหว่างสาขาเต็มรูปแบบ  สาขา
ไมโคร สํานักธุรกิจ สํานักธุรกิจย่อย สํานักงานใหญ่ และศูนย์ปฏิบัติการอื่นๆ 

- ศูนย์ปฏิบัติการพิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (Troubled Debt Restructuring Processing Center)  ดูแลงาน
ทําสัญญา การบันทึกข้อมูลเข้าระบบงานและการรับชําระหนี้ของลูกค้าที่มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 

- ศูนย์ปฏิบัติการเงินสด (Cash Processing Center) ดูแล จัดเก็บรักษา บริหารเงินสด บริการเงินสด และ
จัดสรรเงินสดคงเหลือให้กับสาขาทั่วประเทศ 

นอกจากศูนย์ปฏิบัติการ 12 ศูนย์แล้ว ธนาคารยังมีหน่วยงานด้านปฏิบัติการสนับสนุนอีก 1 หน่วยงาน คือ ฝ่าย
บริการแลกเปลี่ยนและโอนเงินระหว่างประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานในด้านบริการแลกเปลี่ยน
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และโอนเงินต่างประเทศ และบริการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET ตลอดจนการประสานงานและสนับสนุนการดําเนิน
ธุรกิจแลกเปลี่ยนและโอนเงินต่างประเทศของธนาคาร ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาระบบงาน กระบวนการทํางานและผลิตภัณฑ์ 
การบริหารความรู้ การจัดการข้อมูลธุรกิจ การกําหนดเป้าธุรกิจ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการส่งเสริมการขาย 
โดยได้รับ ISO 9001:2008 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2553 ซ่ึงมีผลครอบคลุมการรับรองถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 และ
ได้รับการต่ออายุ อีก 3 ปี ซ่ึงมีผลครอบคลุมการรับรองระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2554 – 16 ธันวาคม 2557 

4.1.2 กิจการธนาคารต่างประเทศ   

ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารพาณิชย์ของไทยเพียงแห่งเดียวที่มีเครือข่ายสาขากระจายอยู่ใน เขต
เศรษฐกิจสําคัญทั่วโลกถึง 13 เขต รวม 24 แห่ง และสํานักงานตัวแทน 1 แห่ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก ซ่ึงเป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกในอีกไม่กี่ปีที่จะมาถึง ธนาคารมีสาขาอยู่ในประเทศ
ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ลาว และสํานักงานตัวแทนในประเทศ
เมียนมาร์  นอกจากนี้ ธนาคารยังมีสาขาอยู่ในศูนย์กลางทางการเงินของนิวยอร์กและลอนดอนอีกด้วย เครือข่ายสาขาที่
กว้างขวางและมั่นคงนี้ ทําให้ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และพร้อมรับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการหลอมรวมกันในทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย และการดําเนินบทบาทผู้นํา
ของเอเชียในช่วงทศวรรษหน้า    

สาขาของธนาคารในต่างประเทศให้บริการรับฝากเงิน  แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  การโอนเงินและ
ชําระเงินระหว่างประเทศ  การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต และการให้บริการที่เกี่ยวกับการส่งออกและนําเข้า  และการให้
สินเช่ือหมุนเวียน 

 กลุ่มลูกค้าของสาขาต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นชาวจีนที่ประกอบธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้  ธนาคารจัดตั้งสาขาฮ่องกงเป็นแห่งแรกเมื่อปี 2497  ปัจจุบันกิจการธนาคารต่างประเทศมีเครือข่ายสาขา
ต่างประเทศ 24 แห่ง และสํานักงานตัวแทน 1 แห่ง ใน 13 เขตเศรษฐกิจ โดยทั้งนี้ได้โอนสาขาเซ่ียงไฮ้ ปักก่ิง เซียะเหมิน 
และเส่ินเจิ้น ในสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็น Bangkok Bank (China) ซ่ึงเป็นบริษัทในเครือที่ธนาคารถือหุ้นเต็ม เปิด
ดําเนินการ 28 ธันวาคม 2552 โดยให้บริการทางการเงินพร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศจีนและ
ต่างประเทศ   ด้วยประสบการณ์อันยาวนานและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชีย จีนและเขตเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องกัน 
ธนาคารมีความเช่ียวชาญเป็นพิเศษในการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าธุรกิจ เช่น บัญชีเงินฝากสกุลเงินหยวนและสกุล
เงินต่างประเทศ สินเช่ือเพื่อเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงสินเช่ือระยะกลางถึงระยะยาว บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ สินเช่ือเพื่อการค้าต่างประเทศ บริการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น โดยในปี 2554 ธนาคารกรุงเทพ 
(ประเทศจีน) มีความก้าวหน้าทางธุรกิจเป็นอย่างดี และได้รับความสนใจจากบริษัทไทยและบริษัทในระดับภูมิภาคที่
ต้องการขยายกิจการไปประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง ธนาคารประสบความสําเร็จในการขยายฐานเงินฝากเพื่อสนับสนุนการ
ปล่อยสินเช่ือ และยังเป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลจีนในการเปิดให้บริการซ้ือขายแลกเปลี่ยน
เงินระหว่างเงินสกุลบาทและสกุลเงินหยวนของจีนโดยตรงในตลาดระหว่างธนาคาร (Interbank Market) โดยร่วมกับ
ธนาคารช้ันนําของจีนอีก 6 แห่ง ซ่ึงจะช่วยสนับสนุนการเติบโตด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับจีนให้มากขึ้น 
พร้อมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทําธุรกรรม และลดความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้แก่ลูกค้า 

นอกจากการดําเนินธุรกิจให้บริการธนาคารพาณิชย์แก่ลูกค้าในท้องถิ่นแล้ว สาขาต่างประเทศบาง
แห่งที่ตั้งอยู่ในศูนย์กลางทางการเงินของโลก ยังทําหน้าที่ช่วยจัดหาแหล่งเงินทุนให้ธนาคารด้วย 
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ธนาคารยังคงประเมินโอกาสในการขยายสาขาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ธนาคารมีเป้าหมาย
ในการสร้างเครือข่ายสาขาต่างประเทศ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ทําการค้าระหว่างประเทศ และเพื่อให้
ธนาคารเป็นที่รู้จักมากขึ้นในภูมิภาคนี้ 

ในปี 2554 Bangkok Bank Berhad ธนาคารในกลุ่มธุรกิจการเงินที่อยู่ในประเทศมาเลเซียได้เปิดสาขา
เพิ่มอีก 1 แห่ง เป็นสาขาที่ 5 คือ สาขาบันดาร์ โบตานิค แคลง (Bandar Botanic Klang) ซ่ึงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ
ธนาคารที่พร้อมก้าวไปด้วยกันกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของมาเลเซีย   

สถานที่ตั้งของสํานักงานในต่างประเทศของธนาคาร มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
สถานที่ตั้ง   สาขา วันที่เปิดท าการ 

ฮ่องกง สาขาย่อยเกาลูน  12  ตุลาคม  2503 
 สาขา Central District   1  กุมภาพันธ์  2504   

  
เปิดเป็นสาขาแรกในปี 2497 ที่สาขาเวสต์เทิร์น 
ซึ่งได้ปิดทําการปี 2546 

ญี่ปุ่น สาขาโตเกียว 10  ธันวาคม  2498 
 สาขาโอซาก้า 13  เมษายน  2513 
สิงคโปร ์ สาขาสิงคโปร์ 30  มีนาคม  2500 
สหราชอาณาจักร สาขาลอนดอน 24  มิถุนายน  2500 
สหรัฐอเมริกา สาขานิวยอร์ค    2  เมษายน  2527 (เป็นสํานักงานตัวแทนตั้งแต่ปี 2508) 
ไต้หวัน สาขาไทเป 24  พฤษภาคม  2508 
 สาขาย่อยเกาสุง 27  ตุลาคม  2533 
 สาขาย่อยไทจง 12  ตุลาคม  2538 
อินโดนีเซีย สาขาจาการ์ต้า 24  มิถุนายน  2511 
เวียดนาม สาขาโฮจิมินห์ซิตี้ 15  กรกฎาคม  2535 
 สาขาฮานอย 19  มกราคม 2538 (เป็นสํานักงานตัวแทนตั้งแต่ปี 2536) 
ลาว สาขาเวียงจันทน์  5  สงิหาคม  2536 
ฟิลิปปินส์ สาขามะนิลา 11  สิงหาคม  2538 
มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ 

Jalan Bakri 
Taman Molek   
Penang Auto - City  
Bandar Botanic Klang  
(ในนามบริษัทย่อย Bangkok Bank Berhad) 

  1  กันยายน  2537 (เป็นสาขาตั้งแต่ 23 มกราคม 2502) 
  5  เมษายน 2553 
12  เมษายน 2553 
  8  ตุลาคม 2553 
14  กุมภาพันธ์ 2554 
 

จีน สาขาเซี่ยงไฮ้ 10  ธันวาคม  2536 
 สาขาเซียะเหมิน   6  มีนาคม  2541 
 สาขาปักกิ่ง   8  ธันวาคม  2548 (เป็นสํานักงานตัวแทนตั้งแต่ปี 2529)    
 สาขาเสิ่นเจิ้น 12 ตุลาคม 2550                                                                    
 (ในนามบริษัทย่อย Bangkok Bank (China)) 28 ธันวาคม 2552 
พม่า สํานักงานตัวแทนย่างกุ้ง  18  สิงหาคม  2538 
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เกณฑ์การพิจารณาและตรวจสอบควบคุมสินเชื่อของสาขาต่างประเทศ  จะใช้เกณฑ์เดียวกับที่ธนาคารใช้
ในประเทศ และได้รับการตรวจสอบโดยทีมผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตปีละครั้ ง นอกจากนี้ สาขา
ต่างประเทศยังต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารกลางในประเทศที่ประกอบการอีกด้วย 

4.1.3 กิจการการเงินธนกิจ  

กิจการการเงินธนกิจจัดตั้งขึ้นในปี  2535 โดยมีรายได้จากค่าธรรมเนียมการเป็นที่ปรึกษาการเงิน 
และธุรกรรมวานิชธนกิจอื่น   ในปี 2537 ได้ขยายงานรวมถึงการจัดจําหน่าย  รับประกันการจัดจําหน่าย  และการค้าตรา
สารหนี้  กิจการการเงินธนกิจประกอบด้วยสายงานดังนี้ สายวานิชธนกิจ สายธุรกิจหลักทรัพย์ และสายบริหารการเงิน  
โดยที่สายวานิชธนกิจจะรับผิดชอบดูแลในส่วนของธุรกิจโครงการ และการจัดจําหน่าย  การรับประกันการจัดจําหน่าย 
และการค้าตราสารหนี้ สําหรับสายธุรกิจหลักทรัพย์รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ในขณะที่สายบริหาร
การเงินรับผิดชอบการบริหารเงิน การบริหารสินทรัพย์และหนี้สินตามแนวทางที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหนี้สิน การบริหารสภาพคล่อง และบริหารธุรกรรมการค้าเงินตราต่างประเทศ 

สายวานิชธนกิจ 

สายวานิชธนกิจ ให้บริการทางการเงินใน 3 ด้าน คือ บริการธุรกิจโครงการ บริการทุนธนกิจ และ
บริการที่ปรึกษาทางการเงิน 

 บริการธุรกิจโครงการ  

ธนาคารให้บริการสินเช่ือโครงการ และบริการที่ปรึกษาทางการเงินสําหรับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ ่
ซ่ึงดําเนินโครงการขนาดใหญ่ในหลายภาคธุรกิจ เช่น โครงการโรงไฟฟ้า  ปิโตรเคมี ภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจที่
เกี่ยวกับพลังงาน และสาธารณูปโภคพื้นฐาน เป็นต้น บริการของธนาคารเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ ประเมินผลและวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทน วิเคราะห์เครดิต คุณภาพของ
กระแสเงินสด จัดทําประมาณการทางการเงิน  พิจารณารายละเอียดของผลการวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการที่
ธนาคารจะปล่อยกู้เพื่อกําหนดโครงสร้างทางการเงิน แหล่งเงินกู้และเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อให้โครงการสามารถมี
โครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม   นอกจากนี้ ธนาคารยังทําหน้าที่จัดหาแหล่งเงินกู้และเงินทุนให้แก่โครงการ  โดย
ปล่อยกู้ร่วมและระดมทุนด้วยตราสารหนี้ในรูปแบบอื่นๆ ให้แก่โครงการด้วย  ธนาคารได้ให้บริการธุรกิจโครงการแก่
โครงการต่างๆจนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ  

 บริการทุนธนกิจ    

ธนาคารให้บริการด้านการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้อย่างครบวงจรเพื่อสนับสนุนลูกค้า
บรรษัทขนาดใหญ่และรัฐวิสาหกิจในการระดมทุนด้วยตราสารหนี้ผ่านตลาดตราสารหนี้ภายในประเทศ ธนาคารได้รับ
ใบอนุญาตจัดจําหน่าย รับประกันการจัดจําหน่าย และการค้าตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนในปี 2537  ธนาคารมี
ผู้เช่ียวชาญด้านการเงินที่สามารถออกแบบตราสารหนี้ที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของตลาด  บริการของ
ธนาคารครอบคลุมถึงการช่วยลูกค้าในการเข้ารับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  การจัดโครงสร้างทางการเงินและ
องค์กรเพื่อสนับสนุนลูกค้าในการหาตําแหน่งที่ดีที่ สุดในตลาดสําหรับการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
โดยการออกตราสารหนี้ทั้งระยะส้ันและระยะยาว   เจ้าหน้าที่ของฝ่ายทุนธนกิจรักษาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับ 6+
นักลงทุนสถาบัน รวมทั้งฐานผู้ลงทุนรายย่อยและลูกค้าที่มีฐานะทางเศรษฐกิจในระดับสูงโดยบริหารความสัมพันธ์
ผ่านเครือข่ายสาขาที่กว้างขวาง ซ่ึงทําให้ธนาคารสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งกลุ่มผู้ออกตราสารหนี้
และกลุ่มผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี  เครือข่ายสาขาที่กว้างขวางทั่วประเทศของธนาคารมีระบบออนไลน์ที่ให้ข้อมูล ณ เวลา



   

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 30 
 

ปัจจุบัน ซ่ึงช่วยให้ธนาคารสามารถดําเนินการจัดจําหน่ายตราสารหนี้ของโครงการขนาดใหญ่ที่ธนาคารรับประกันการ
จัดจําหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ธนาคารได้รับความไว้วางใจในการเป็นผู้จัดจําหน่ายตรา
สารหนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และได้สร้างชื่อเสียงในเรื่องความสามารถในการออกแบบตราสารหนี้ ธนาคารได้รับ
รางวัล Deal of the Year 2010 จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 8 ปีต่อเนื่อง นอกจากนี้ ธนาคารยังมีเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ
อนุญาตในการขายตราสารหนี้เป็นจํานวนมากที่สุดในประเทศ ซ่ึงทําให้ธนาคารสามารถจัดจําหน่ายตราสารหนี้ผ่าน
เครือข่ายบริการสําหรับลูกค้ารายย่อยที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการสนับสนุนลูกค้าในการระดม
ทุนผ่านตลาดตราสารหนี้แล้ว บริการทุนธนกิจของธนาคารยังครอบคลุมถึงการแปลงสินทรัพย์เป็นตราสารหนี้ กองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอีกด้วย นอกจากนี้ธนาคารมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจทุนธน
กิจเพื่อสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการระดมทุนจากตลาดทุน  

- บริการที่ปรึกษาทางการเงิน   

ธนาคารให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินอย่างครบวงจรโดยครอบคลุมถึงการเป็นที่ปรึกษา
ทางการเงินสําหรับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การออกแบบ Structured Finance การควบรวมและซ้ือกิจการ (Merger and 
Acquisition)  การร่วมทุน (Joint Venture)  การร่วมมือเป็นพันธมิตรธุรกิจ การให้สินเช่ือเพื่อซ้ือหุ้นส่วนใหญ่หรือเพื่อ
ซ้ือกิจการ  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินของธนาคารเป็นผู้ดูแลความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าบรรษัท 
พร้อมทั้งร่วมมือกับสายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่และหน่วยงานต่างๆในธนาคาร เพื่อนําเอาทรัพยากร ความรู้ ความสามารถ
และทักษะจากภายในองค์กรไปใช้เพื่อให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินในลักษณะ Total Solution  บริการของธนาคารมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าสามารถขยายธุรกิจ หรือเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน  

เจ้าหน้าที่ของฝ่ายทุนธนกิจทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างสรรค์แนวทางการดําเนินการ
ที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า ในขณะเดียวกันก็ยึดถือปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านบรรษัทภิบาลและการรักษา
ความลับของลูกค้า โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายธุรกิจโดยการตอบสนองความต้องการทางการเงินของลูกค้า แม้ว่าธุรกิจ
ด้านทุนธนกิจจะมีการแข่งขันสูง ธนาคารเชื่อว่าความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในภาคธุรกิจนี้ สายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น
และยาวนานกับลูกค้าบรรษัทและรัฐวิสาหกิจชั้นนํา และศักยภาพระดับสูงในการเข้าถึงลูกค้า เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้
ธนาคารยังคงมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน 

ธนาคารคาดหมายว่าธุรกิจในด้านนี้จะทวีความสําคัญขึ้นเป็นลําดับเมื่อเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ตลาดทุนในประเทศและนอกประเทศปรับตัวดีขึ้น และตลาดบริการทางการเงินใน
ประเทศไทยได้รับการพัฒนาและมีความหลากหลายมากขึ้น  

สายธุรกิจหลักทรัพย์ 

 บริการด้านหลักทรัพย์   

ธนาคารได้ดําเนินงานให้บริการด้านผู้รับฝากทรัพย์สินอย่างเต็มรูปแบบสําหรับลูกค้าสถาบันทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศตั้งแต่ปี 2529 โดยได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) และผู้ดูแล
ผลประโยชน์กองทุนรวม (Mutual Fund Supervisor) ในปี 2543 และ 2544 ตามลําดับ  และได้มีการเริ่มให้บริการการเป็น
ผู้รับรองมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่วนบุคคลในปี 2549   งานหลักของผู้รับฝากทรัพย์สิน ประกอบด้วย  การเก็บ
รักษาทรัพย์สิน  การรับมอบ ส่งมอบและชําระราคาหลักทรัพย ์ การจดทะเบียนหลักทรัพย์ และการดูแลและติดตามสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินของลูกค้า  สําหรับงานผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม จะมีหน้าที่เพ่ิมเติม คือ การ
รับรองมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุน และการดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการ  
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ในปี 2551-2554 ธนาคารได้รับรางวัล ‘Best Sub-Custodian Bank in Thailand’ จากวารสาร
โกลเบิลไฟแนนซ์ ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 4 ปี ซึ่งเป็นการได้รับคะแนนจากลูกค้าต่างประเทศของธนาคารในด้าน
ต่างๆ กล่าวคือ ด้านคุณภาพของการให้บริการ ด้านความทันสมัยของเทคโนโลยี รวมถึงการมีแผนรองรับการดําเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริการด้านหลักทรัพย์  นอกจากนี้ ในปี 2554 ธนาคารได้รับการจัดอันดับเป็น Top-Rated จาก
การสอบถามคุณภาพการให้บริการ และความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้า จากวารสารโกลเบิลคัสโตเดียน  
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยเป็นผลที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถามของลูกค้าสถาบันการเงินต่างประเทศและลูกค้า
สถาบันการเงินในประเทศไทยที่ใช้บริการกับธนาคาร  

นอกจากนี้ ธนาคารยังทําหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์แก่ผู้ออกหลักทรัพย์ประเภทตรา
สารหนี้ (Registrar Service) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Bond – Holders’ Representative) ให้บริการปฏิบัติงานทะเบียน
สมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และให้บริการปฏิบัติการด้านงานสนับสนุนการจัดการกองทุน 

สายบริหารการเงิน 

สายบริหารการเงินรับผิดชอบดูแลการบริหารเงินโดยรวมของธนาคาร การบริหารสินทรัพย์และ
หนี้สินตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินกําหนด บริหารสภาพคล่อง และดูแลธุรกรรม การค้า
เงินตราต่างประเทศ (รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ 4.3.4 นโยบายในการบริหารความเสี่ยง) 

นอกจากนี้ สายบริหารการเงินยังเป็นผู้กําหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในทุกสกุลเงิน
สําคัญ ทําการวิเคราะห์ภาวะการณ์ตลาด ให้ความเห็นและคําแนะนําแก่ลูกค้าในการบริหารความเส่ียงด้านอัตรา
ดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน และการเลือกเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสม  

4.1.4  ธุรกิจอื่นของบริษัทร่วมและบริษัทย่อย    

 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

 ก่อตั้งเมื่อเดือนมิถุนายน 2543 โดยดําเนินธุรกิจหลักทรัพย์และให้บริการครอบคลุมการเป็น
นายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ วานิชธนกิจ งานวิเคราะห์ งานจัดการกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารถือหุ้นใน
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ร้อยละ 56.34    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด 
(มหาชน) มีสินทรัพย์รวม 7.1 พันล้านบาท และในปี 2554 มีรายได้รวม 1.8 พันล้านบาท และมีกําไรสุทธิ 615.8 ล้านบาท 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 

ก่อตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2535 โดยดําเนินธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวม ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2554   ธนาคารถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด รวมทั้งทางตรงและทางอ้อม  
ร้อยละ 75.00 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด มีสินทรัพย์รวม 359.2 
ล้านบาท และในปี 2554 มีรายได้รวม 988.3 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิ 158.9 ล้านบาท 

 บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จํากัด 

ก่อตั้งเมื่อเดือนธันวาคม 2542 โดยดําเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ที่ได้รับโอนจากธนาคาร ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารถือหุ้นในบริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จํากัด ร้อยละ 100 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จํากัด มีสินทรัพย์รวม 9.3 พันล้านบาท และในปี 2554 มีรายได้รวม 129.7 ล้านบาท และ
ขาดทุนสุทธ ิ978.8 ล้านบาท   
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 บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด   

ก่อตั้งเมื่อเดือนกันยายน 2537 โดยดําเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ซ่ึงมีสถานที่ประกอบการอยู่ใน
ประเทศมาเลเซีย (เดิมเป็นสาขากัวลาลัมเปอร์ ซ่ึงเปิดดําเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2502 และได้เปลี่ยนเป็นบริษัท
ที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของทางการท้องถิ่น) ในปี 2553 ธนาคารได้เปิดสาขาเพิ่ม 
3 แห่ง ได้แก่  Jalan Bakri  Taman Molek และ Penang Auto-City และในปี 2554 ธนาคารได้เปิดสาขาเพิ่มอีก 1 แห่ง 
คือ Bandar Botanic Klang ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารถือหุ้นในบางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด ร้อยละ 100  ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2554 บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด มีสินทรัพย์รวม 27.0 พันล้านบาท และในปี 2554 มีรายได้รวม 1.2 พันล้าน
บาท  และมกีําไรสุทธิ 118.8 ล้านบาท  

 BBL Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd. 

เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซียที่ถือหุ้นโดย บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด  ดําเนินธุรกิจ
เก็บรักษาหลักประกันที่เป็นหุ้นของลูกค้าของบางกอก แบงค์ เบอร์ฮาดตามวิธีปฏิบัติของท้องถิ่น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2554 มีสินทรัพย์รวม 468,900.53 บาท และในปี 2554 มีรายได้รวม 164,756.43 บาท และมีกําไรสุทธิ 105,399.88 บาท   

 บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด 

ก่อตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม 2522 โดยดําเนินธุรกิจการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคาร
ถือหุ้นในบริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด ร้อยละ 100 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด มี
สินทรัพย์รวม 681.7 ล้านบาท และในปี 2554 มีรายได้รวม 20.7 ล้านบาท และมกีําไรสุทธ ิ20.7 ล้านบาท  

 ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด 

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552 ได้มีการเปลี่ยนสถานะสาขา 4 แห่งของธนาคารในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ได้แก่ สาขาเซ่ียงไฮ้ สาขาปักกิ่ง สาขาเซียะเหมิน และสาขาเส่ินเจิ้น เป็น ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน)  
จํากัด ซ่ึงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยที่ธนาคารถือหุ้นร้อยละ 100   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีสินทรัพย์รวม 78.7 พันล้าน
บาท และในปี 2554 มีรายได้รวม 1.9 พันล้านบาท และกําไรสุทธิ 370.6 ล้านบาท 

 

4.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

4.2.1 กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ  

กลยุทธ์ในภาพรวมที่ธนาคารยึดถือตลอดหลายปีที่ผ่านมา คือการรักษาและใช้ประโยชน์จากความ
เป็นธนาคารพาณิชย์ช้ันนําของไทย โดยมุ่งเน้นการรักษาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สถานภาพของธนาคารใน
ทุกตลาดเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม  ในขณะเดียวกันก็พยายามสร้างประโยชน์ต่อยอดจากเครือข่ายบริการที่กว้างขวาง 
และความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับลูกค้า ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งสําหรับการขยายธุรกิจของ ธนาคาร  นอกจาก
กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในกลยุทธ์ของธนาคารแล้ว ธนาคารยังให้ความสําคัญยิ่งขึ้นกับการ
ริเริ่มกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างความเติบโตด้านรายได้และเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

ขยายธุรกิจหลักอย่างรอบคอบ 

  การดําเนินงานที่เป็นธุรกิจหลักยังคงเป็นองค์ประกอบสําคัญในธุรกิจของธนาคาร อีกทั้งยังเป็น
ปัจจัยหลักสําหรับสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจ ธนาคารยึดมั่นในปรัชญาทางธุรกิจที่มุ่งเป็นที่ปรึกษาและพันธมิตร
ที่ไว้วางใจได้ของลูกค้า ซ่ึงสอดคล้องกับเป้าหมายของธนาคารตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ซ่ึงได้ แก่ การขยาย
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ธุรกิจควบคู่ไปกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า  ธนาคารมุ่งขยายธุรกิจด้วยความรอบคอบอย่างต่อเนื่อง โดยการ
ขยายฐานสินเช่ือในอัตราที่สอดคล้องกับการเติบโตของสินเช่ือในระบบธนาคารโดยรวมตามภาวะเศรษฐกิจใน
ขณะนั้น พร้อมทั้งดําเนินการตามนโยบายในการรักษาคุณภาพของสินเช่ืออย่างเคร่งครัด 

นอกจากด้านสินเช่ือแล้ว ธนาคารยังมุ่งมั่นตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้าทุกกลุ่ม
โดยการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างสรรค์เป็นพิเศษสําหรับลูกค้าแต่ละกลุ่ม รวมทั้งการให้คําปรึกษาและ
กระบวนการแก้ปัญหาสําหรับลูกค้า 

ธนาคารยังให้ความสําคัญกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอ)ี อย่างต่อเนื่อง ด้วยธนาคาร
เช่ือว่าลูกค้ากลุ่มนี้คือองค์ประกอบสําคัญในการสร้างการเติบโตในระยะยาวสําหรับธนาคาร และเนื่องจากธุรกิจเอส
เอ็มอีนั้นมีการเติบโตและขยายตัวตามวงจรของธุรกิจ ธนาคารจึงจัดหน่วยงานเป็นสายลูกค้า ธุรกิจรายปลีก สายลูกค้า
ธุรกิจรายกลาง สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ และกิจการธนาคารต่างประเทศ เพื่อให้สามารถสนับสนุนธุรกิจของลูกค้าแต่
ละขนาดได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องตามความต้องการในแต่ละช่วงการเติบโตของธุรกิจ   การจัดโครงสร้าง
หน่วยงานในลักษณะนี้ ช่วยให้ธนาคารสามารถสร้างและรักษาสัมพันธภาพอันแข็งแกร่งและยาวนานกับลูกค้าได้ 
ขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งที่สร้างรายได้อย่างสมํ่าเสมอให้แก่ธนาคาร 

ธนาคารเช่ือมั่นว่าฐานลูกค้าที่กว้างขวางและหลากหลาย ประกอบกับการให้ความสําคัญกับการ
สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยาวนานในฐานะพันธมิตรของลูกค้า จะส่งผลให้ธุรกิจหลักของธนาคารสามารถ
เติบโตต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง 

มุ่งตอบสนองลูกค้าให้ดีย่ิงขึ้นโดยพัฒนาต่อยอดธุรกิจจากความสัมพันธ์เดิมและความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า 

ธนาคารติดตามและประเมินผลทั้งในด้านโครงสร้างองค์กรและการดําเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถ
มั่นใจได้ว่าธนาคารเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงและสามารถส่งมอบบริการที่ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้าได้  ธนาคารเช่ือมั่นแนวทางดังกล่าวเป็นปัจจัยสําคัญในการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แน่นแฟ้นและดํารง
ความแข็งแกร่งในธุรกิจของธนาคาร การจัดโครงสร้างองค์กร โดยจัดหน่วยธุรกิจเป็น 5 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สาย
ลูกค้าบุคคล สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ และกิจการธนาคารต่างประเทศ 
โดยแต่ละหน่วยงานมุ่งดูแลกลุ่มลูกค้าหลักที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะด้าน เช่น 
หน่วยงานบริหารสินเช่ือพิเศษ สายการเงินธนกิจ ฝ่ายผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการ  หน่วยงานบริหารสินเช่ือ สายบัตร
เครดิตและศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ    การพัฒนาในด้านต่างๆ เหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานและสายงาน
ต่างๆ ของธนาคารสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า  นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการทบทวนโครงสร้างองค์กรอยู่เสมอเพื่อให้มั่นใจว่ายังคงมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับรูปแบบและขอบเขตของความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป หากโครงสร้างองค์กรของธนาคาร
สนับสนุนการดําเนินงานของธนาคารในด้านต่างๆ ดังกล่าว ธนาคารจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี
ยิ่งขึ้น  กิจกรรมทางการตลาดก็จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมทั้งประสิทธิภาพของการดําเนินงานที่จะสูงขึ้นในขณะที่
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจะลดลง การทําธุรกรรมและการให้บริการลูกค้าจะมีคุณภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การบริหาร
ความเสี่ยง การกระจายข้อมูล และการควบคุมการดําเนินงานก็จะดีขึ้นด้วย  

ธนาคารมีการประเมินประสิทธิภาพขององค์ประกอบที่สําคัญของธนาคารอย่างสม่ําเสมอ ทั้งด้าน
ทรัพยากรบุคคล การฝึกอบรมพนักงาน ระบบเทคโนโลยี ช่องทางบริการและการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการแก่
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ลูกค้า เพื่อให้ธนาคารสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งความ
เปลี่ยนแปลงของภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ ข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์การกํากับดูแลต่างๆ  

ธนาคารจัดการฝึกอบรมหลากหลายด้านให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจใน
ผลิตภัณฑแ์ละบริการที่หน่วยงานต่างๆ ของธนาคารนําเสนอแก่ลูกค้าอยู่ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมทาง
การตลาดและส่งเสริมให้พนักงานนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ต่อเนื่องกันแก่ลูกค้ามากขึ้น โดยธนาคารมุ่ง
สร้างสรรค์โครงการฝึกอบรมใหม่ๆ โดยมีการพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานในการ
แสวงหาโอกาสที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่อเนื่องได้มากขึ้น  ทั้งนี้ ธนาคารเช่ือว่าการฝึกอบรมดังกล่าวจะ
ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาทักษะและความรู้เฉพาะทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อการตอบสนองให้สอดคล้องตรงตา ม
ความต้องการของลูกค้า ซ่ึงจะทําให้ธนาคารยังคงเป็นเพื่อนคู่คิดและที่ปรึกษาที่ลูกค้าให้ความเชื่อถือตลอดไป 

ธนาคารมีความสัมพันธ์อันยาวนานและแน่นแฟ้นกับลูกค้าทุกกลุ่ม ตั้งแต่ลูกค้าบุคคลไปจนถึง
บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ เพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจจากความสัมพันธ์ซ่ึงเปรียบเสมือนรากฐานที่แข็งแกร่งดังกล่าว  
ธนาคารมุ่งเน้นการนําเสนอการบริการและคําแนะนําทางธุรกิจเฉพาะด้าน นอกเหนือจากบริการทางการเงินพื้นฐาน
ทั่วไป  ดังเช่น การริเริ่ม ‚โครงการเกษตรก้าวหน้า‛ ซ่ึงสนับสนุนสินเช่ือในอัตราดอกเบี้ยต่ําแก่ลูกค้าสําหรับการลงทุน
ในเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซ่ึงจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยตรง  นอกจากนี้ ธนาคารยังจัด
กิจกรรม ‚สนทนาเทคโนโลยีทางการเกษตร‛ เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกิจการของตน  นอกจากนี้ 
ยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมที่มุ่งสนับสนุนลูกค้าเอสเอ็มอี เช่น ‚ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี‛ ซ่ึงจัดตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าซ่ึงเป็นสมาชิกของชมรมได้พบปะกัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันผ่านกิจกรรมที่ธนาคารจัดขึ้น เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา และกิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในเครือข่าย เป็นต้น 

พัฒนาต่อยอดธุรกิจจากฐานลูกค้าท่ีกว้างขวางเพื่อเพิ่มรายได้และลดต้นทุน  

ธนาคารดําเนินยุทธศาสตร์ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มรายได้จากค่าธรรมเนียมและการบริการ ซ่ึงส่งผลให้
รายได้ค่าธรรมเนียมและการบริการต่างๆ ของธนาคารเพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา ธนาคาร
กรุงเทพเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมในการพัฒนาบริการใหม่ๆ ซ่ึงสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคาร เช่น บัตรเครดิต 
บัตรเดบิต บริการโอนเงิน เลตเตอร์ออฟเครดิตและหนังสือค้ําประกัน กองทุนรวม ตลอดจนบริการด้านการลงทุนและ
บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอื่นๆ  นอกจากนี้ ธนาคารยังมุ่งพัฒนาต่อยอดธุรกิจจากฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งและ
กว้างขวาง ทั้งในตลาดลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ ลูกค้าธุรกิจรายกลาง ลูกค้าธุรกิจรายปลีก ตลอดจนลูกค้าบุคคล เพื่อเพิ่ม
รายได้ค่าธรรมเนียมและการบริการด้วยกลยุทธ์ส่งเสริมให้เกิดการขายผลิตภัณฑ์และบริการต่อเนื่องแก่กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย 

ในด้านลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ ธนาคารเตรียมนําเสนอสมรรถนะใหม่ๆ ของหลายบริการ เช่น บริการ
จัดการเงินสด  บริการชําระเงิน บริการสินเช่ือเพื่อการค้าระหว่างประเทศ และสินเช่ือสําหรับบริษัทขนาดใหญ่  โดย
ลูกค้าเหล่านี้ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ที่มีความเช่ียวชาญในบริการเฉพาะด้าน  นอกจากนี้ กิจการการเงินธนกิจของ
ธนาคารยังมีบริการอีกหลายด้านที่พร้อมนําเสนอลูกค้า เช่น สินเช่ือโครงการ บริการด้านทุนธนกิจ บริการรับฝาก
หลักทรัพย์ เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจแก่ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ของธนาคาร  
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ในด้านลูกค้าธุรกิจรายกลางและรายปลีก ธนาคารมุ่งขยายธุรกิจจากจุดแข็งในด้านการนําเสนอ
บริการทางการเงินผ่านความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยธนาคารทํางานร่วมกับลูกค้าอย่ างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ ที่ส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างลูกค้า และนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขันของเอสเอ็มอี
ไทยโดยรวม อาทิเช่น การแนะนําผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ที่สอดคล้องสภาพการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 
สนับสนุนลูกค้าเพื่อรุกตลาดใหม่ การเช่ือมโยงผู้ประกอบการกับคู่ค้าในอนาคต และการร่วมมือกันระหว่างธนาคาร 
ลูกค้าธุรกิจ และสถาบันการศึกษาเพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของลูกค้า เป็นต้น 

ในด้านลูกค้าบุคคล ธนาคารมุ่งเพิ่มรายได้จากบริการทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ บริการ
ด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ และบริการบริหารทรัพย์สิน โดยใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และบริการต่อเนื่อง
ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นให้รองรับกลยุทธ์ดังกล่าว 

นอกจากนี้ ธนาคารยังมุ่งนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม และดําเนินกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมให้มีการขายผลิตภัณฑ์และบริการต่อเนื่องของบริษัทใน
เครือของธนาคารแก่ลูกค้าปัจจุบันที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานธุรกิจต่างๆ  ฐานลูกค้าปัจจุบันของธนาคารยังจะเป็น
โอกาสให้ธนาคารได้พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหม่ผ่านเครือข่ายการค้าของลูกค้า โดยธนาคารจะแสวงหา
ช่องทางและใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ๆ ดังกล่าวเพื่อขยายฐานลูกค้า 

นอกจากการใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้าที่กว้างขวางเพื่อเพิ่มรายได้แล้ว ธนาคารยังใช้ประโยชน์
ของความเป็นองค์กรขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนโดยเพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนินงานให้สูงขึ้น โดยธนาคารได้จัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการขึ้น 12 ศูนย์ เพื่อรวมศูนย์ระบบงานปฏิบัติการสนับสนุนของบริการในด้านต่างๆ ไว้ในจุดที่เหมาะสม
สําหรับงานด้านนั้นๆ ซ่ึงส่งผลให้ระบบงานสนับสนุนมีความคล่องตัวขึ้น  

สานต่อกลยุทธ์การขยายสู่ระดับภูมิภาค  

ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรกที่จัดตั้งเครือข่ายสาขาต่างประเทศ โดยได้เปิด
สาขาต่างประเทศแห่งแรกในฮ่องกงในปี 2497  และตลอดระยะเวลา 57 ปีที่ผ่านมา ธนาคารได้ขยายเครือข่ายสาขาและ
สํานักงานเพื่อที่จะได้ให้บริการตอบสนองลูกค้าในตลาดต่างประเทศ   ธนาคารเติบโตไปพร้อมๆ กับธุรกิจและความ
ต้องการของลูกค้าในต่างประเทศ   ปัจจุบันธนาคารมีสาขาต่างประเทศ 24 แห่ง และสํานักงานตัวแทน 1 แห่ง ซ่ึง
ธนาคารเชื่อว่าเครือข่ายสาขาต่างประเทศเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ธนาคารสามารถแข่งขันได้ทั้งกับธนาคารพาณิชย์ไทย
อื่นๆ และธนาคารต่างชาติในประเทศไทย และช่วยให้ธนาคารสามารถขยายฐานรายได้และมีการบริหารความเส่ียงที่ดี  
นอกจากนี้ ธนาคารคาดว่าการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเครือข่ายธนาคารในภูมิภาค จะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ธนาคารมี
รายได้เพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้ 

การขยายเครือข่ายสาขาต่างประเทศยังคงเป็นกุญแจสําคัญในยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตของ
ธนาคาร เพราะความต้องการของลูกค้าในต่างประเทศกําลังเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา   ธนาคารจึงมุ่ง
เสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจในต่างประเทศด้วยความรู้ความเข้าใจ การสนับสนุนและทรัพยากรที่จําเป็นสําหรับ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ในเดือนธันวาคม 2552 ธนาคารได้รับอนุญาตให้ดําเนินกิจการ
ธนาคารในประเทศจีน อันเป็นการเปล่ียนสถานะของสาขาทั้งส่ีของธนาคารในประเทศจีน คือ สาขาเซ่ียงไฮ้ สาขาปักกิ่ง 
สาขาเซียะเหมิน และสาขาเส่ินเจิ้น ให้เป็นสาขาของธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) โดยธนาคารถือหุ้นทั้งหมด  

สถานภาพของธนาคารท้องถิ่นในประเทศจีนจะช่วยให้ธนาคารมีส่วนร่วมในการเจริญเติบโตและ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศจีนที่กําลังดําเนินไปอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับที่ธนาคารเชื่อว่า การที่ธนาคารขยาย
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เครือข่ายสาขาต่างประเทศในภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่อง จะทําให้ธนาคารมีความเข้มแข็งพร้อมที่จะรับประโยชน์จากการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาค 

ปรับปรุงแนวทางการบริหารความเส่ียงให้ดีย่ิงขึ้น  

ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการมีระบบบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ ธนาคารจึง
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงนโยบาย เครื่องมือ และกระบวนการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกระบวนการ
ประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนภายใน หรือ Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) ที่ช่วยให้
ธนาคารสามารถประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ เพื่อกําหนดแนวทางในการบริหารความเส่ียงได้อย่างครอบคลุม และ
ดํารงเงินกองทุนที่เหมาะสมภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เพื่อให้ธนาคารสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและสร้าง
ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น  

ธนาคารได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ซ่ึงรวมถึง การพิจารณาและ
การอนุมัติคําขอสินเช่ือ และการสอบทานสินทรัพย์เส่ียง โดยดูแลให้การอํานวยสินเช่ือสอดคล้องกับนโยบายสินเช่ือของ
ธนาคาร โดยมีการกระจายสินเช่ือในแต่ละภาคอุตสาหกรรมและคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ด้วย 
สําหรับเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2554 ซ่ึงได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบเศรษฐกิจในวง
กว้างนั้น ธนาคารได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเตรียมความพร้อมใน
ด้านต่างๆ เพื่อรองรับสถานการณ์ ตลอดจนการกําหนดนโยบายและมาตรการในการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า  โดย
ครอบคลุมทั้งลูกค้าสินเช่ือธุรกจิและสินเช่ือบุคคล ด้วยการผ่อนปรนเงื่อนไขการชําระหนี้สําหรับสินเช่ือเดิมที่ลูกค้ามีอยู่
กับธนาคาร หรือการให้สินเช่ือเพิ่ม ทั้งเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่อง และเพื่อการฟื้นฟูซ่อมแซม เพื่อให้ลูกค้าสามารถดําเนิน
ธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง 

ธนาคารได้ขยายขอบเขตการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมบริษัทในกลุ่มตามหลักเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการกํากับแบบรวมกลุ่ม  (Consolidated Supervision) ภายใต้การกํากับดูแลในเชิงคุณภาพ 
ธนาคารได้กําหนดนโยบายการทําธุรกรรมและการบริหารความเสี่ยงภายในกลุ่มของธนาคาร และได้ดําเนินการร่วมกับ
บริษัทลูกในกลุ่มเพื่อดูแลให้แนวทางการบริหารความเส่ียงของแต่ละบริษัทสอดคล้องกับแนวทางของธนาคาร และ
ด้วยการกํากับดูแลในเชิงคุณภาพ ธนาคารได้ดํารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเส่ียงตามเกณฑ์  Basel II  สําหรับกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคารตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2553 เป็นต้นมา 

นอกจากนั้น ธนาคารยังได้มีการศึกษาและเตรียมการเพื่อรองรับสําหรับอนาคตในการบังคับใช้
หลักเกณฑ์ Basel III ซ่ึง Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ ครอบคลุม
ถึงเรื่องการดํารงเงินกองทุน การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และการเพิ่มมาตรการกํากับดูแลสถาบันการเงินที่มี
ความสําคัญต่อระบบการเงินโลก 

4.2.2 นโยบายราคา  

 อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเช่ือ  

รายได้จากดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารมีผลกระทบต่อผลประกอบการของธนาคารอย่างมีนัยสําคัญ 
โดยรายได้จากดอกเบี้ยสุทธิได้รับผลกระทบจากระดับผลตอบแทนของสินทรัพย์ จํานวนสินทรัพย์เฉลี่ย ต้นทุนของ
หนี้สิน และจํานวนหนี้สินเฉลี่ย ทั้งนี้ ผลตอบแทนและต้นทุนของธนาคารเป็นส่วนประกอบในการกําหนดอัตรา     
ดอกเบี้ยเงินให้สินเช่ือ และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากซ่ึงจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่ออัตราดอกเบี้ยโดยทั่วไป อัตรา



   

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 37 
 

ดอกเบี้ยเงินให้สินเช่ือส่วนใหญ่ของธนาคารจะคํานวณบนส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากอัตราดอกเบี้ย MOR สําหรบั
สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี และสินเช่ือระยะส้ัน หรือจากอัตราดอกเบี้ย MLR สําหรับสินเช่ือประเภทอื่นๆ ส่วนอัตรา
ดอกเบี้ยของสินเช่ือบุคคลจะอิงจากอัตราดอกเบี้ย MRR โดยส่วนต่างของดอกเบี้ยที่คิดจากลูกค้ากับดอกเบี้ยอ้างอิงนั้น 
ขึ้นอยู่กับคุณภาพของลูกค้า และประเภทของสินเช่ือ ธนาคารจะทําการปรับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (MRR MOR และ 
MLR) เป็นระยะตามภาวะตลาดเงิน รวมทั้งตามการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนของธนาคาร  และการแข่งขันระหว่าง
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  

ในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร   คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน  
(ALCO) จะพิจารณาปัจจัยต่างๆ อันประกอบด้วย ปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาด สภาวะการแข่งขัน 
สภาพเศรษฐกิจ และแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต เป็นต้น และปัจจัยภายใน ได้แก่ แผนการขยายธุรกิจ และ
สภาพคล่องของธนาคาร ทั้งนี้ ระดับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะมีผลกระทบโดยตรงต่อระดับเงินฝากของธนาคาร และมี
ผลต่อผลประกอบการของธนาคารอย่างมีนัยสําคัญ 

ปัจจุบัน ธนาคารกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากแตกต่างกันตามประเภทของเงินฝาก และประเภ ท
ของผู้ฝาก ในด้านประเภทของเงินฝาก ธนาคารกําหนดอัตราดอกเบี้ยแยกตามผลิตภัณฑ์เงินฝาก ได้แก่ เงินฝากกระแส
รายวัน (ไม่จ่ายดอกเบี้ย) เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจํา ระยะเวลาฝาก 7 วัน 14 วัน 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 
เดือน 24 เดือน 36 เดือน และเงินฝากประจํา Step Plus ในด้านผู้ฝาก ธนาคารพิจารณาแบ่งกลุ่มลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ 
และเงินฝากประจํา ออกเป็นลูกค้าบุคคล ลูกค้านิติบุคคล ลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการ ลูกค้าสถาบันการเงิน เป็นต้น 
สําหรับเงินฝากประจํา ธนาคารกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากแยกตามวงเงินด้วย ซ่ึงอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดจ่ายสําหรับ
ลูกค้าแต่ละกลุ่มอาจไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์   

ตารางข้างล่างต่อไปนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากบางประเภทและอัตราดอกเบี้ยเงิน
ให้สินเช่ือโดยเฉลี่ย รวมถึงอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารโดยเฉลี่ยรายปีสําหรับช่วงเวลาที่ระบุไว้ 

(ค่าเฉลี่ยรายป)ี 

 2554 2553 2552 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ย    
- เงินฝากออมทรัพย์ 0.78% 0.50% 0.54% 
- เงินฝากประจํา 3 เดือน 1.77% 0.85% 0.89% 
- เงินฝากประจํา 6 เดือน 2.09% 0.93% 1.00% 
- เงินฝากประจํา 12 เดือน 2.35% 1.03% 1.05% 
อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อเฉลี่ย    
- MOR 7.14% 6.18% 6.29% 
- MLR 6.89% 5.92% 6.04% 
- MRR 7.59% 6.42% 6.54% 
อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารเฉลี่ย 2.90% 1.34% 1.34% 

 



   

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 38 
 

4.2.3   ภาวะการแข่งขัน 

 สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม   

  อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์มีการแข่งขันสูงทั้งจากธนาคารพาณิชย์ไทยเอกชน ธนาคารพาณิชย์
ไทยที่ต่างชาติร่วมทุน ธนาคารต่างประเทศ และธนาคารพาณิชย์ของรัฐ โดยภาพรวม แต่ละธนาคารต่างมีการปรับตัว
ในประเด็นต่างๆ ที่คล้ายคลึงกัน คือ 

 ด้านโครงสร้างองค์กร มีการปรับขนาดองค์กรให้เล็กลง จัดหน่วยงานให้บริการลูกค้าโดยมุ่งเน้น 
กลุ่มลูกค้าหลัก (Customer Focus) แบ่งหน้าที่การบริการด้านสินเช่ือแยกจากสาขาที่ทําหน้าที่ให้บริการพื้นฐานทั่วไป 
และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทําหน้าที่ด้านปฏิบัติการและให้บริการงานเอกสารสนับสนุนจุดขาย  

 ด้านระบบงาน ทุกธนาคารมุ่งการปรับระบบงานบริการ โดยมีเป้าหมายให้ลูกค้าได้รับบริการที่
รวดเร็ว มีระบบการทํางานและการติดตามที่เป็นมาตรฐานขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ต่างมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับกลุ่มตลาดลูกค้า 
พร้อมทั้งเสนอช่องทางบริการที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น  

 ด้านสถานที่ทําการ มีการขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และมีการปรับปรุงการตกแต่งภายใน
อาคารให้มีลักษณะที่ทันสมัยขึ้น เพื่อสร้างความใกล้ชิดลูกค้ามากขึ้น 

 ด้านราคา แม้จะปรับลดไม่ได้มาก แต่ก็มีกลยุทธ์ในเรื่องของการนําระยะเวลามาเป็นเงื่อนไข เพื่อ
เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้รับราคาพิเศษในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่กําหนดไว้ จะเห็นได้ว่าบริการด้านบัตรเครดิต และสินเช่ือ
เพื่อที่อยู่อาศัยมีการแข่งขันด้านราคา 

 ด้านข้อมูลลูกค้า เป็นเรื่องที่ทุกธนาคารให้ความสนใจเป็นพิเศษ ต่างมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ให้สามารถนําไปเป็นประโยชน์ต่อการตลาด  การขาย และการกําหนดนโยบายมากขึ้น    

 ในปี 2554 การแข่งขันในภาคธุรกิจธนาคารเป็นไปอย่างเข้มข้นดังที่มีการคาดการณ์ไว้ ธนาคารทั้ง
รายใหม่และรายเดิมต่างพยายามขยายส่วนแบ่งทางการตลาด ด้วยการแข่งขันกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการทาง
การเงินด้วยนวัตกรรมที่หลากหลาย และนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ เช่ือมโยงกันแก่ลูกค้า โดยส่วนใหญ่การ
แข่งขันจะมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝากและสินเช่ือ ซ่ึงธนาคารประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีในการเพิ่มส่วนแบ่ง
ทางการตลาดทั้งสองด้าน ในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาอัตรากําไรได้ในระดับที่เหมาะสม 

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศจํานวน 15 แห่ง สาขาของธนาคาร
ต่างชาติจํานวน 15 แห่ง และธนาคารที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างชาติอีก 1 แห่ง ซ่ึงตามแผนพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะที่ 2 จะมีการเปิดเสรีภาคธุรกิจธนาคารมากขึ้นอีก โดยธนาคารต่างชาติที่มี
สาขาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยอยู่แล้ว สามารถยื่นขออนุญาตเพื่อเปิดสาขาเพิ่มได้อีกไม่เกิน 2 แห่ง นอกจากนี้ สาขา
ธนาคารต่างชาติ ยังสามารถยื่นขออนุญาตเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศ อันจะทําให้มีสิทธิ์เปิดสาขาได้สูงสุดถึง 20 แห่ง และให้บริการเครื่องเอทีเอ็มนอกสํานักงานได้ไม่เกิน 20 
เครื่อง ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังประกาศ 

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพเตรียมพร้อมรับการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นด้วยการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ
และเครือข่ายสาขา เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันในประเทศและเพิ่มความเข้มแข็งของสาขาธนาคารทั่ว
ภูมิภาค  โดยธนาคารยังคงดําเนินบทบาทความเป็นผู้นําในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและเอเชียตะวันออก  
เฉียงใต้ พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์กับประเทศผู้ลงทุนหลักที่ดําเนินธุรกิจอยู่ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ญี่ปุ่น และจีน  

http://www2.bot.or.th/fipcs/Documents/FPG/2554/ThaiPDF/25540263.pdf
http://www2.bot.or.th/fipcs/Documents/FPG/2554/ThaiPDF/25540263.pdf
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 จ านวนคู่แข่งขัน   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์ทั้งส้ิน 
31 แห่ง จําแนกเป็นธนาคารพาณิชย์ไทย 16 แห่ง (รวมธนาคารที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างชาติ 1 แห่ง) และธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศ 15 แห่ง มีสินทรัพย์รวมทั้งส้ิน 12,981.4 พันล้านบาท เงินรับฝากรวมทั้งส้ิน 7,864.6 พันล้านบาท 
และเงินให้สินเช่ือ (ก่อนหักสํารองค่าเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ) รวมทั้งส้ิน 8,462.3 พันล้านบาท 

กลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย 16 แห่ง ยังคงครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดทั้งในด้านสินทรัพย์ เงินรับฝาก 
และเงินให้สินเช่ือถึงร้อยละ 86.4 ร้อยละ 92.3 และร้อยละ 92.8 ตามลําดับ ส่วนในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศมี
ส่วนแบ่งตลาดในด้านสินทรัพย์ร้อยละ 13.6   ด้านเงินรับฝากร้อยละ 7.7   และด้านเงินให้สินเช่ือร้อยละ 7.2  

กลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง มีส่วนแบ่งการตลาดรวมด้านสินทรัพย์ เงินรับฝาก และเงิน
ให้สินเช่ือสูงถึงร้อยละ 56.7 ร้อยละ 66.6 และร้อยละ 63.0 ตามลําดับ โดยธนาคารมีส่วนแบ่งตลาดด้านสินทรัพย์ เงินรับ
ฝาก และเงินให้สินเช่ือสูงเป็นอันดับ 1 ของระบบธนาคารพาณิชย์ที่ร้อยละ 15.7 ร้อยละ 19.4 และร้อยละ 16.9 ตามลําดับ  
 

ตารางแสดงสินทรัพย์ เงินรับฝาก และเงินให้สินเช่ือของระบบธนาคารพาณิชย์  

 สินทรัพย์ 

กลุ่มธนาคาร ธันวาคม 2554 ธันวาคม 2553 ธันวาคม 2552 

 พันล้านบาท ร้อยละ พันล้านบาท ร้อยละ พันล้านบาท ร้อยละ 
กลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (4 แหง่) 7,365.7 56.7 6,592.5 56.1 5,834.5 56.4 
   ธนาคารกรุงเทพ 2,034.0 15.7 1,916.0 16.3 1,740.2 16.8 
   ธนาคารกรุงไทย 1,959.1 15.1 1,756.1 15.0 1,539.7 14.9 
   ธนาคารไทยพาณิชย ์ 1,768.0 13.6 1,465.9 12.5 1,268.1 12.3 
   ธนาคารกสิกรไทย 1,604.6 12.4 1,454.5 12.4 1,286.5 12.4 
กลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและเลก็ (12 แห่ง) 3,846.1 29.6 3,443.1 29.3 3,163.0 30.6 
รวมธนาคารพาณิชย์ไทย (16 แห่ง) 11,211.8 86.4 10,035.6 85.4 8,997.5 86.9 
กลุ่มธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (15 แห่ง) 1,769.6 13.6 1,710.3 14.6 1,355.9 13.1 
รวมระบบธนาคารพาณิชย์ 12,981.4 100.0 11,745.9 100.0 10,353.4 100.0 

 

 
 เงินรับฝาก 

กลุ่มธนาคาร ธันวาคม 2554 ธันวาคม 2553 ธันวาคม 2552 

 พันล้านบาท ร้อยละ พันล้านบาท ร้อยละ พันล้านบาท ร้อยละ 
กลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (4 แหง่) 5,233.9 66.6 4,809.4 65.3 4,481.9 64.0 
   ธนาคารกรุงเทพ 1,524.8 19.4 1,368.5 18.6 1,343.0 19.2 
   ธนาคารกรุงไทย 1,285.7 16.3 1,248.2 16.9 1,208.1 17.2 
   ธนาคารไทยพาณิชย ์ 1,179.5 15.0 1,090.5 14.8 952.7 13.6 
   ธนาคารกสิกรไทย 1,243.9 15.8 1,102.2 15.0 978.1 14.0 
กลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและเลก็ (12 แห่ง) 2,025.5 25.8 2,065.7 28.0 2,069.6 29.5 
รวมธนาคารพาณิชย์ไทย (16 แห่ง) 7,259.4 92.3 6,875.1 93.3 6,551.5 93.5 
กลุ่มธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (15 แห่ง) 605.2 7.7 490.4 6.7 452.7 6.5 
รวมระบบธนาคารพาณิชย์ 7,864.6 100.0 7,365.5 100.0 7,004.2 100.0 
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 เงินให้สินเชื่อ 

กลุ่มธนาคาร ธันวาคม 2554 ธันวาคม 2553 ธันวาคม 2552 
 พันล้านบาท ร้อยละ พันล้านบาท ร้อยละ พันล้านบาท ร้อยละ 
กลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (4 แหง่) 5,327.1 63.0 4,572.2 62.2 4,018.7 60.9 
   ธนาคารกรุงเทพ 1,428.1 16.9 1,210.9 16.5 1,101.3 16.7 
   ธนาคารกรุงไทย 1,427.3 16.9 1,250.7 17.0 1,074.6 16.3 
   ธนาคารไทยพาณิชย ์ 1,270.4 15.0 1,042.9 14.2 908.9 13.8 
   ธนาคารกสิกรไทย 1,201.3 14.2 1,067.7 14.5 933.9 14.2 

กลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและเล็ก (12 แห่ง) 2,524.4 29.8 2,277.2 31.0 2,094.8 31.8 
รวมธนาคารพาณิชย์ไทย (16 แหง่) 7,851.5 92.8 6,849.4 93.1 6,113.5 92.7 

กลุ่มธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (15 แห่ง) 610.8 7.2 504.6 6.9 483.6 7.3 
รวมระบบธนาคารพาณิชย์ 8,462.3 100.0 7,354.0 100.0 6,597.1 100.0 

ท่ีมา : งบการเงินตลาดหลักทรัพย์ ธ.พ. 1.1  และ ธ.พ. 1.2 
 

4.2.4 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต   

ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี ก่อนที่จะเกิดปัญหาอุทกภัย การแข่งขันในระบบธนาคารพาณิชย์ทวี
ความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในส่วนของ (1) การระดมเงินฝาก ซ่ึงธนาคารพาณิชย์และสถาบันเฉพาะกิจของภาครัฐบางแห่ง
ได้มีการออกผลิตภัณฑ์ระดมเงินฝากใหม่ๆ นําเสนอแก่ผู้ฝากเงินอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยอัตราดอกเบี้ยในระบบที่ดึงดูด
ใจ และเพิ่มขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายดอกเบี้ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับขึ้น 6 ครั้ง จนถึงช่วงปลายเดือน
สิงหาคม และ (2) การปล่อยสินเช่ือ ที่มีการแข่งขันกันในทุกระดับ ทั้งในส่วนของรายใหญ่ รายกลาง รายเล็ก และราย
ปลีก ตามสภาพเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว และตามวัฏจักรการลงทุนรอบใหม่ที่เริ่มต้นขึ้น   

อย่างไรก็ตาม อุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ส่งผลให้การแข่งขันในระบบ
ธนาคารพาณิชย์ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ โดยเศรษฐกิจโดยรวมได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมอย่างรุนแรง กระจายตัวไป
ตามห่วงโซ่อุปทาน ทําให้เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ขยายตัวติดลบถึงร้อยละ 9 นํามาซ่ึงการประกาศคงดอกเบี้ยของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคม และการลดดอกเบี้ยลงในเดือนธันวาคม ซ่ึงส่งผลให้การแข่งขันระดมเงิน
ฝากของภาคธนาคารลดความรุนแรงลงมาก และการปล่อยสินเช่ือในช่วงดังกล่าว ได้เปลี่ยนเป็นการปล่อยสินเช่ือเพื่อ
บรรเทาผลกระทบจากน้ําท่วมและการช่วยภาคธุรกิจและลูกค้าให้สามารถฟ้ืนตัวได้อีกครั้งหนึ่ง  

ในช่วงต่อไป จากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวจากปัญหาน้ําท่วมได้อย่างน่าพึงพอใจ และจากการที่ภาครัฐได้
เตรียมการที่จะลงทุน ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการน้ํา และโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆ ที่จะช่วยยกระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจของไทย วัฏจักรการลงทุนรอบใหม่ของภาคเอกชน ก็น่าจะกลับมาดําเนินต่อไปได้ นํามาสู่การแข่งขันปล่อย
สินเช่ือและระดมเงินฝากของภาคธนาคารพาณิชย์อีกครั้งหนึ่ง   

ทั้งนี้ การขยายตัวด้านสินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ ต้องแข่งขันกับการพัฒนาของตลาดทุน โดยกิจการ
ขนาดใหญ่ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นต่างมีโอกาสระดมทุนหรือออกหุ้นกู้โดยตรงกับผู้มีเงินออม ดังนั้นใน
ระยะยาว การแข่งขันในตลาดสินเช่ือของธนาคารจะมุ่งให้ความสําคัญกับลูกค้าขนาดกลาง  ลูกค้ารายปลีกและสินเช่ือ
รายบุคคล  ในขณะที่ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่จะเพิ่มศักยภาพในการทําธุรกิจด้านตลาดทุนมากขึ้น โดยผ่านหน่วยงานด้าน
การเงินธนกิจ ภายในธนาคารหรือผ่านบริษัทหลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจการเงิน นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ต่างเร่งขยาย
เครือข่ายสาขาและช่องทางบริการ โดยเปิดสาขาในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์สโตร์ อาคารสํานักงาน และมหาวิทยาลัย 
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เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในการใช้บริการทางการเงิน เป็นการเสริมสร้างการขยายตัวของฐานรายได้ โดยเฉพาะ
รายได้ค่าธรรมเนียม และปรับลดขนาดของสาขาโดยนํางานสนับสนุนไปดําเนินการตามศูนย์ปฏิบัติการ จึงมีผลให้
เครือข่ายสาขามีประสิทธิภาพขึ้นและลดต้นทุนการประกอบการ ตลอดจนแข่งขันกันพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์บริการ
ทางการเงินใหม่เพื่อสร้างความแตกต่างและจูงใจให้ลูกค้าสนใจใช้บริการของตน โดย กลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่
ต่างชาติร่วมลงทุนมีความได้เปรียบ เนื่องจากสามารถนําเทคโนโลยีที่ใช้อยู่จากต่างประเทศเข้ามาพัฒนาปรับใช้ได้
อย่างรวดเร็วในขณะเดียวกัน ธนาคารต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินและมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตลอดจนเกณฑ์ Basel ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด เพื่อป้องกันความเส่ียง
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับประเทศในอนาคต โดยระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศยังอาจได้รับผลกระทบจากภาวะการณ์ใน
ต่างประเทศ เช่น การไหลเข้าของเงินทุนจากต่างประเทศสู่ภูมิภาคเอเชีย เศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมซ่ึงยังคง
ต้องใช้เวลาในการฟื้นตัว ภาวะความผันผวนในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ตลาดพันธบัตร และ
ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น ซ่ึงจะเพิ่มความไม่แน่นอนต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  

4.2.5 จุดเด่นในการประกอบธุรกิจหลักของธนาคาร    

ธนาคารเช่ือมั่นว่าธนาคารมีจุดเด่นที่สําคัญซ่ึงทําให้ธนาคารสามารถคงความเป็นผู้นํา และมีศักยภาพ
ในการขยายตัวไปพร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ธนาคารยังมุ่งมั่นในการพัฒนาจุดเด่นเหล่านี้อยู่ตลอดเวลา เพื่อรักษา
ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน 

- การได้รับการยอมรับและความไว้วางใจในชื่อเสียงของธนาคาร 

ช่ือเสียงของ ‚ธนาคารกรุงเทพ‛ เป็นหนึ่งในช่ือธุรกิจที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีใน
ประเทศ ธนาคารยังคงความเป็นธนาคารขนาดใหญ่อันดับหนึ่งในเชิงสินทรัพย์รวม และได้รับความไว้วางใจและเชื่อถือ
จากลูกค้า ด้วยการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในลักษณะของ ‚เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน‛ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ 
ธนาคารยังได้รับการยกย่องในเรื่องของคุณภาพของการให้บริการมาเป็นระยะอย่างสมํ่าเสมอ  โดยในปี 2554 ธนาคาร
ได้รับรางวัลต่างๆ จากหลายองค์กร เช่น ธนาคารแห่งปี 2554 (5 ปีต่อเนื่อง) จากวารสารการเงินธนาคาร ธนาคารยอด
เยี่ยมในประเทศไทยจากวารสารเดอะแบงก์เกอร์ (2 ปีต่อเนื่อง)   ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการส่งออกและนําเข้าจาก
วารสารดิเอเช่ียนแบงก์เกอร์ (2 ปีต่อเนื่อง) ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการเพื่อธุรกิจส่งออกและนําเข้า (4 ปีต่อเนื่อง) และ
ธนาคารยอดเยี่ยมในประเทศไทยด้านบริการสําหรับเอสเอ็มอี (2 ปีต่อเนื่อง) จากวารสารอัลฟ่าเซาท์อีสเอเชีย เป็นต้น   

- ฐานลูกค้าท่ีมั่นคง ความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องครอบคลุมทั้งลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าบุคคล 

ธนาคารมีฐานลูกค้าธุรกิจทั้งรายใหญ่ รายกลาง และรายปลีกที่กว้างขวาง โดยการสร้างและรักษา
ความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน   ธนาคารได้ให้ความสําคัญกับการเข้าใจธุรกิจของลูกค้า และ
การให้คําแนะนําที่ได้ช่วยสร้างความสําเร็จให้ลูกค้าเป็นจํานวนมาก  และหลายรายได้เจริญเติบโตจากธุรกิจขนาด
ครอบครัวจนเป็นธุรกิจข้ามชาติ  การสร้างรากฐานความสัมพันธ์ที่ดีตั้งแต่ลูกค้ายังเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลาง 
จึงเป็นหัวใจในการดําเนินธุรกิจของธนาคาร  โดยธนาคารได้พัฒนาคุณภาพบริการและปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่เหมาะสมและสะดวกรวดเร็ว และเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจไทยภายใต้การบริหารงานของคน
รุ่นใหม่สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง ธนาคารได้ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (CEDI) 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ Babson College ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําของโลกด้านการพัฒนาหลักสูตรการอบรม
สําหรับผู้ประกอบการ จัดทําโครงการ ‘เพื่อนคู่คิด วิสาหกิจครอบครัว’ (Bualuang SMART Family Enterprise) โดยได้
ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการที่เหมาะสมสําหรับวิสาหกิจ
ครอบครัวไทย ซ่ึงในเบื้องต้นมุ่งเน้นการวางแผนสืบทอดธุรกิจ   
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- การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง 

ธนาคารได้พัฒนาบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตสําหรับลูกค้าธุรกิจ (BIZ iBanking) ตั้งแต่ปี 2550 
เพื่อเพิ่มความสะดวกในการดูแลเรื่องการเงินของธุรกิจ และเสนอบริการ Bualuang iTrade เป็นบริการทางอินเทอร์เน็ต
สําหรับผู้ประกอบการธุรกิจการส่งออกและนําเข้า ที่เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการด้วยระบบออนไลน์ที่มี
ความปลอดภัยและเช่ือถือได้ 

ธนาคารเปิดให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ผ่านธนาคาร
ภายใต้ความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซ่ึงอํานวยความสะดวกให้บริษัทยื่นขอหนังสือรับรอง
นิติบุคคลที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสามารถเลือกที่จะรับหนังสือรับรองที่สาขาธนาคารกรุงเทพ หรือ
มอบอํานาจให้ธนาคารยื่นคําขอหนังสือรับรองแทน  

สําหรับลูกค้าขนาดใหญ่ ธนาคารได้มุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างโดยการประสานศักยภาพด้าน
ต่างๆ เพื่อนําเสนอบริการที่มีความเป็นเอกลักษณ์และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย เช่น การเสนอ
บริการ Supply Chain Financing ซ่ึงเป็นบริการที่ให้การสนับสนุนทางการเงินทั้งในส่วนของบริษัทและคู่ค้าของบริษัท
ด้วย เป็นการเพิ่มความสะดวกในการดําเนินธุรกิจระหว่างบริษัทและคู่ค้า และในปี 2553 ธนาคารได้สนับสนุนลูกค้าที่
ขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศด้วยบริการ International Supply Chain Financing ซ่ึงเป็นบริการสินเช่ือที่สนับสนุน
การดําเนินธุรกิจของลูกค้าในต่างประเทศ  ธนาคารยังเป็นผู้นําในการให้บริการทางการเงินแก่อุตสาหกรรมทองคํา ได้ต่อ
ยอดทางธุรกิจด้วยนวัตกรรม โดยให้บริการบัตรเดบิตสําหรับการซ้ือขายทองคําทั้งสําหรับผู้ซ้ือและผู้ขาย ซ่ึงช่วยอํานวย
ความสะดวกและปลอดภัยแก่ลูกค้ามากกว่าการทําธุรกรรมด้วยเงินสด 

เพื่อเป็นการสนับสนุนลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารได้พัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะของระบบการ
ให้บริการที่เช่ือมต่อระหว่างระบบงานของลูกค้าเข้ากับระบบงานของธนาคารโดยตรง และธนาคารยังดูแลลูกค้า
เสมือนเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ โดยได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คําแนะนําและทํางานร่วมกับลูกค้า เพื่อช่วย
ให้ลูกค้าสามารถใช้งานบริการ Cash Management และบริการทางการเงินสําหรับธุรกิจส่งออกอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยทําธุรกรรมผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าเอง 

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีความเช่ียวชาญในด้านธุรกิจการเงินธนกิจ  ทั้งในด้านการจัดจําหน่ายตรา
สารหนี้และพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ  และในด้านการออกแบบตราสารหนี้ที่มีคุณลักษณะที่ตรงตามความ
ต้องการของตลาด และยังรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ออกตราสารด้วย  ซ่ึงธนาคารได้มีบทบาทที่สําคัญในการออกแบบ
ตราสารหลายรายการที่ได้รับการยกย่องทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค และธนาคารได้รับรางวัล Deal of the 
Year 2010 จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 8 ปีต่อเนื่อง ระหว่างปี 2546 – 2553  

ในด้านลูกค้าบุคคล  ธนาคารได้มุ่งเน้นการนําเสนอบริการที่หลากหลายในการออมเงินและการลงทุน 
ทั้งในรูปของเงินฝาก กองทุนรวม ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange หรือ B/E) ตราสารหนี้ และพันธบัตรรัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบริการประกันภัยผ่านธนาคาร (Bancassurance) ที่ให้ผลตอบแทนทั้งในรูปของดอกผลและการ
คุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันชีวิต ซ่ึงต่างได้รับการตอบสนองจากลูกค้าเป็นอย่างดี และสะท้อนถึงศักยภาพของ
ธนาคารทั้งในด้านการออกแบบบริการที่มีคุณภาพและในด้านความสามารถในการจัดจําหน่าย   สําหรับบริการกองทุน
รวมที่ธนาคารนําเสนอให้แก่ลูกค้า เป็นกองทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัทย่อยของธนาคาร คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม บัวหลวง จํากัด  
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นอกจากนี้ ธนาคารยังเป็นผู้นําในการนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนให้บริการของธนาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  ในปี 2550 ธนาคารได้นําเสนอบริการบัตรบีเฟิสต์ บีที เอส ที่มีจุดเด่นเป็นบัตรเดบิตที่ใช้
เทคโนโลยีไร้การสัมผัส เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้จ่ายชําระค่าสินค้าและค่าเดินทางด้วยรถไฟฟ้า ปี 2551 ธนาคาร
ได้แนะนําบริการบัตรวีซ่า บลูเวฟ ซ่ึงเป็นบัตรเครดิตบัตรแรกของประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยีไร้การสัมผัสเช่นกัน ปี 
2552 ธนาคารได้ให้บริการบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท โดยเป็นบัตรเดบิตที่ติดชิพอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้มาตรฐานอีเอ็มวี เพื่อ
ป้องกันการปลอมแปลงบัตร  ปี 2553 ธนาคารได้ขยายบริการที่ใช้เทคโนโลยี Smart Card ไปยังกลุ่มลูกค้าถึงสถานที่
ทํางานและสถานศึกษา โดยธนาคารได้ให้บริการบัตรเดบิต บีเฟิสต์สมาร์ท สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย   และธนาคาร
ให้บริการบัตรเดบิต Purchasing Card สําหรับผู้ซ้ือทองคํา โดยสามารถใช้แทนเงินสดในการซ้ือทองคํา ซ่ึงเป็นการลด
ความเสี่ยงจากการที่ต้องถือเงินสดจํานวนมาก และในปี 2554 ธนาคารยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรองค์กรธุรกิจช้ันนําของ
ไทยจัดตั้งโครงการ ‘พลังน้ําใจไทย’ เพื่อระดมทุนสําหรับการฟื้นฟูประเทศ โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือโรงเรียนและ
การศึกษาเป็นหลัก ซ่ึงธนาคารได้เปิดตัวบัตรบีเฟิสต์พลังน้ําใจไทย โดยธนาคารบริจาคค่าธรรมเนียมการออกบัตรส่วน
หนึ่งสมทบเข้ากองทุนพลังน้ําใจไทย 

ด้านบริการบัตรเครดิต สําหรับปี 2554 ธนาคารได้ดําเนินกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องด้วย
การเปิดตัวบัตรเครดิตและแคมเปญการตลาดใหม่ๆ เช่น บัตรเครดิตวีซ่าแพลทินัม โตโยต้า ธนาคารกรุงเทพ และ
แคมเปญที่มอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติมแก่สมาชิกบัตรเครดิตท่องเที่ยวธนาคารกรุงเทพ นอกจากนี้ ยังได้เปิดตั วนวัตกรรม
ด้านการมอบสิทธิประโยชน์แก่ลูกค้า ด้วยบริการแลกคะแนนสะสม ณ ร้านค้าโดยตรง แทนการแลกคะแนนสะสมตาม
แคตตาล็อกแบบเดิม 

นอกจากนี้ ธนาคารยังให้บริการสินเช่ือบุคคลรูปแบบใหม่ สําหรับข้าราชการบํานาญและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจที่เกษียณแล้ว 

- ความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านการบริหารเงินสด และการบริหารเงินตราต่างประเทศ 

ธนาคารให้ความสะดวกแก่ลูกค้าธุรกิจ โดยเสนอบริการที่ครอบคลุมทั้งการบริหารเงินสด และการ
บริหารเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเอื้อประโยชน์แก่การค้าภายในและระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ธนาคารเป็นผู้นําในการให้บริการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยในปี 2544 ถึงปี 2550 ธนาคารได้รับรางวัลธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ จากวารสารโกลเบิลไฟแนนซ์ และรางวัลดีเด่นด้านบริการโอนเงินต่างประเทศจากสถาบันของ
ต่างประเทศ ดอยช์แบงค์ และธนาคารเจพี มอร์แกน เชส และในปี 2554 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมการจัดทําคําส่ังโอนเงิน
ต่างประเทศสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และยูโรจากดอยช์แบงก์   รางวัลยอดเยี่ยมการจัดทําคําส่ังโอนเงินต่างประเทศจาก
ธนาคารเจพี มอร์แกน เชส    

- เครือข่ายการด าเนินงานครอบคลุมทั่วประเทศ    

ธนาคารมีสาขาเต็มรูปแบบในประเทศจํานวน 672 แห่ง และจดุให้บริการลูกค้าทั่วไป ณ สาขาไมโคร
ที่ตั้งในศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า อาคารสํานักงานอีก 367 แห่ง โดยมีจุดให้บริการสําหรับลูกค้าธุรกิจ ผ่านสํานัก
ธุรกิจและสํานักธุรกิจย่อยรวม 234 แห่ง อีกทั้งให้บริการธนาคารอัตโนมัติทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง ผ่านเอทีเอ็ม 
อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ และโทรศัพท์มือถือ และยังมีเครือข่ายสาขาต่างประเทศ 24 แห่ง และสํานักงานตัวแทน 1 แห่ง 
ใน 13 เขตเศรษฐกิจ 
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- เติบโตโดยมีผลก าไรอย่างยั่งยืนในทุกช่วงวัฏจักรธุรกิจ  

ธนาคารประสบความสําเร็จในการเพิ่มกําไรสุทธิอย่างสมํ่าเสมอตลอดมา แม้ในภาวะที่แตกต่างกัน
ของวงจรธุรกิจ นับตั้งแต่วิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย  การแพร่ระบาดของโรคซารส์  วิกฤตการณ์ทางการเงินของ
โลก และสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศ ช่วงตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2544 ถึง 31 ธันวาคม 2553  กําไรสุทธิ
ของธนาคารมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 18.9  และปี 2554 กําไรสุทธิของธนาคารเติบโตร้อยละ 14.2 จากปี 2553 

ธนาคารมีจุดแข็งทางการแข่งขันที่มีความยั่งยืนเหนือกว่าหลายๆ ธนาคารในระดับเดียวกัน และเป็น
จุดแข็งที่ธนาคารคาดว่าจะยังคงมีอยู่ในอนาคต ซ่ึงรวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านเงินทุนที่ต่ํากว่าและเสถียรภาพของความสามารถ
ในการสร้างรายได้ค่าธรรมเนียม ซ่ึงเป็นผลมาจากการเติบโตของบริการทําธุรกรรมและประสิทธิภาพในการจัดการ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน  จุดแข็งทางการแข่งขันของธนาคารยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกจากการที่มีลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ที่มี
คุณภาพมากขึ้น โดยเฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการสินเช่ือขนาดใหญ่ จากการที่ผลการดําเนินงานด้านทุนธนกิจและนายหน้า
หลักทรัพย์ดีขึ้นจากผลงานของ บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง ซ่ึงเป็นบริษัทในเครือ และจากการที่ฐานรายได้ของธุรกิจใน
ต่างประเทศปรับตัวดีขึ้น เงินให้สินเช่ือของกิจการธนาคารต่างประเทศ (รวมธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด และ 
บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด) เติบโตรวมทั้งส้ินจาก 200,996 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็น 232,797 ล้านบาท ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยคิดเป็นร้อยละ 15.8 ของเงินให้สินเช่ือรวมของธนาคาร 

- คุณภาพของสินทรัพย์ปรับตัวดีขึ้นอย่างสม่ าเสมอ  

การดําเนินการเพื่อลดเงินให้สินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารมีประสิทธิภาพที่สุดในบรรดา
ธนาคารพาณิชย์ไทยในช่วงระหว่าง 31 ธันวาคม 2548 – 31 ธันวาคม 2554  ในขณะที่วิกฤตการณ์ทางการเงินของโลก
และเหตุการณ์อุทกภัยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2554 ส่งผลกระทบในขอบเขตที่จํากัดต่อคุณภาพของสินทรัพย์ของ
ธนาคาร  และธนาคารยังคงยึดถือปฏิบัติตามนโยบายความระมัดระวังอย่างคงเส้นคงวาเพื่อดูแลให้มีการตั้งสํารองค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อย่างเพียงพอ (โดยคํานวณเป็นสัดส่วนสํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญทั้งหมดต่อจํานวนเงินให้สินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้รวม)  ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาซ่ึงทําให้ธนาคารมีสํารองค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เป็นสัดส่วนสูงที่สุดในบรรดาธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย สัดส่วน
สํารองดังกล่าวยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเปรียบเทียบกันปีต่อปี สัดส่วนสํารองของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ
ธนาคารเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 159.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็นร้อยละ 199.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

ธนาคารคาดว่าคุณภาพของสินทรัพย์และสถานภาพของสินเช่ือจะปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอันเป็น
ผลมาจากการที่ธนาคารมีลูกค้าบุคคลที่มีความเส่ียงสูงน้อยลง และจากการพัฒนาในเชิงคุณภาพของระบบการบริหาร
และควบคุมความเส่ียง 

ธนาคารได้กําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงเพื่อให้สามารถทําความเข้าใจ ประเมินและเฝ้า
ติดตามความเส่ียงที่เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังรายละเอียดในหัวข้อ ‚การบริหารความเสี่ยง‛   ธนาคาร
เช่ือว่าการบริหารความเส่ียงอย่างรอบคอบและการตั้งสํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้อย่างระมัดระวังเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ส่งผลให้ธนาคารบรรลุเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจในระยะยาว 

- เป็นผู้น าของระบบธนาคารในด้านสถานภาพของเงินกองทุนและสภาพคล่อง  

ธนาคารกรุงเทพมีนโยบายดํารงเงินกองทุนในระดับที่เพียงพอสําหรับสนับสนุนยุทธศาสตร์และการ
ขยายตัวของธุรกิจ  ธนาคารดําเนินการด้วยความระมัดระวังมากกว่าธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อื่นในประเทศไทยในด้าน
การบริหารเงินกองทุนและสภาพคล่อง  ดังจะเห็นได้จากการที่ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 และส่วนของผู้ถือ
หุ้นต่อสินทรัพย์ที่ สูงกว่าคู่แข่ง ในขณะที่อัตราส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝากอยู่ในระดับที่ต่ํากว่า อัตราส่วน
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เงินกองทุนช้ันที่ 1 ร้อยละ 12.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นระดับที่สูงกว่าร้อยละ 4.25 ซ่ึงเป็นเกณฑ์ขั้นต่ําของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างชัดเจน และยังสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 6 ที่คณะกรรมการบาเซิล (BCBS) เสนอล่าสุดเพื่อ
กําหนดเป็นเกณฑ์ของ Basel III   ธนาคารเชื่อว่านโยบายการบริหารเงินกองทุนและสภาพคล่องอย่างระมัดระวังในระยะ
ยาว จะเอื้ออํานวยให้ธนาคารสามารถสร้างประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ อีกทั้งยังช่วยให้
ธนาคารมีความยืดหยุ่นในการจัดการกับความต้องการด้านเงินกองทุนอันเป็นผลมาจากความท้าทายทางธุรกิจ 

4.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ    

4.3.1 นโยบายในการจัดหาเงิน  

(ก) แหล่งที่มาของเงิน 

แหล่งที่มาของเงินของธนาคารและบริษัทย่อย ได้แก่ เงินรับฝาก เงินกู้ยืม การออกหลักทรัพย์และ
ตราสารทางการเงินต่างๆ  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเงิน และตามที่คณะกรรมการธนาคารจะ
พิจารณาถึงความเหมาะสม 

 ธนาคารและบริษัทย่อยได้รับการสนับสนุนแหล่งเงินในประเทศอย่างเพียงพอผ่านทางเงินฝาก โดย
ยอดเงินรับฝากรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 91.0 เมื่อเทียบกับ ร้อยละ 92.4 ในปี 2553 และ
ร้อยละ 92.5 ในปี 2552 ทั้งนี้ สัดส่วนเงินรับฝากสกุลต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คิดเป็นร้อยละ 9.0 ของเงิน
รับฝากรวมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.6 ในปี 2553 และร้อยละ 7.5 ในปี 2552 นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการออกตั๋วแลกเงินระยะ
ส้ัน (Bill of Exchange หรือ B/E) เพื่อเป็นทางเลือกการออมเงินสําหรับลูกค้า ตลอดจนการเสนอขายตราสารหนี้อีกด้วย 

 

 ณ 31 ธันวาคม 

 2554 2553 2552 

 (แสดงเป็นหน่วยล้านบาท ยกเว้น ร้อยละ) 
เงินรับฝาก    

ในประเทศ     1,445,377     1,289,056     1,258,557 
ต่างประเทศ  142,457  105,332  102,159 

รวมเงินรับฝาก   1,587,834  1,394,388  1,360,716 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้านหนี้สิน    

ในประเทศ     67,095     93,936     43,064 
ต่างประเทศ  23,722  37,590  46,338 

รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้านหนี้สิน  90,817  131,526  89,402 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม    

ในประเทศ     71,697     94,139     71,819 
ต่างประเทศ  45,231  35,741  8,304 

รวมตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม  116,928  129,880  80,123 
รวมหนี้สิน   1,862,226  1,718,340  1,578,258 
โครงสร้างของเงินรับฝาก :    

ในประเทศ               91.0 %               92.4 %               92.5 % 
ต่างประเทศ                 9.0 %                 7.6 %                 7.5 % 

โครงสร้างของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้านหนี้สิน :    
ในประเทศ             73.9 %             71.4 %             48.2 % 
ต่างประเทศ              26.1 %              28.6 %              51.8 % 
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 ณ 31 ธันวาคม 

 2554 2553 2552 

 (แสดงเป็นหน่วยล้านบาท ยกเว้น ร้อยละ) 
โครงสร้างของตราสารหนี้ที่ออกและเงนิกู้ยืม :    

ในประเทศ             61.3 %             72.5 %             89.6 % 
ต่างประเทศ              38.7 %              27.5 %              10.4 % 

ร้อยละของหนี้สินรวม :    
เงินรับฝาก              85.3 %              81.1 %              86.2 % 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้านหนี้สิน                 4.9 %                7.7 %                5.7 % 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม                6.3 %                7.6 %                5.1 % 

ธนาคารมีบัญชีเงินฝากหลากหลายประเภท ได้แก่ บัญชีเงินฝากจ่ายคืนเมื่อทวงถามซ่ึงไม่มีดอกเบี้ย บัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ซ่ึงมีดอกเบี้ย และเงินฝากประจําซ่ึงมีกําหนดเวลาระหว่าง 7 วัน 14 วัน 1 เดือน และตั้งแต่ 3 เดือนถึง 5 ปี และ
เงินฝากประจําที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดในแต่ละช่วงเวลา (Step Plus) ธนาคารได้กําหนดอัตราดอกเบี้ยที่จะจ่าย
สําหรับเงินฝากตามสภาพของตลาดและกลยุทธ์ในการส่งเสริมอัตราการเติบโตของเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยที่เสนอจะ
แตกต่างกันไปตามกําหนดชําระคืน รวมถึงประเภทลูกค้าที่เป็นสถาบันการเงินหรือไม่ใช่สถาบันการเงิน สําหรับเงินฝาก
ประจําซ่ึงมีกําหนดเวลา ดอกเบี้ยที่จ่ายจะเป็นอัตราคงที่ โดยเมื่อเงินฝากประจํามีกําหนดเวลานั้นได้มีการต่ออายุการ
ฝากเงินแล้ว อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสําหรับช่วงเวลาการต่ออายุการฝากเงินจนถึงครบกําหนดในคราวต่อไปจะใช้อัตรา
ดอกเบี้ย ณ วันที่ต่ออายุการฝากเงิน สําหรับเงินฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยที่ใช้บังคับจะมีการปรับเปลี่ยนไป ตาม
สภาพตลาดและสภาพการแข่งขัน 

ตารางแสดงรายละเอียดเงินรบัฝากแยกตามวันครบกําหนดชําระคนื   
 ณ 31 ธันวาคม 
 2554 2553 2552 

 จ านวนเงิน    ร้อยละ จ านวนเงิน    ร้อยละ จ านวนเงิน    ร้อยละ 

 (แสดงเป็นหน่วยล้านบาท ยกเว้น ร้อยละ) 
0 ถึง 3 เดือน  ...........................     1,074,664 70.5    1,092,742 79.8    1,170,231 87.1 
เกินกว่า 3 ถึง 6 เดือน ...............  170,987 11.2 55,595 4.1 74,874 5.6 
เกินกว่า 6 ถึง 12 เดือน .............  249,979 16.4 71,644 5.2 64,032 4.8 
เกินกว่า 12 เดือน .....................  29,166 1.9 148,512 10.9 33,841 2.5 

รวม .........................................        1,524,796 100.0       1,368,493 100.0    1,342,977 100.0 
 

ตารางแสดงรายละเอียดเงินรบัฝากแยกตามประเภทเงินรบัฝาก 
 ณ 31 ธันวาคม 
 2554 2553 2552 

 จ านวนเงิน     ร้อยละ จ านวนเงิน     ร้อยละ จ านวนเงิน    ร้อยละ 
 (แสดงเป็นหน่วยล้านบาท ยกเว้น ร้อยละ) 
เมื่อทวงถาม .............................                      68,571 4.5                     62,575 4.6    56,589 4.2 
ออมทรัพย์ ...............................  645,898 42.4 616,604 45.0 581,393 43.3 

จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา ..........  810,327 53.1 689,314 50.4 704,995 52.5 

รวม ....................................     1,524,796 100.0    1,368,493 100.0    1,342,977 100.0 
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(ข) การจัดหาเงินหรือให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 -  รายละเอียดดูได้จากหัวข้อที่ 10. รายการระหว่างกัน 
 

4.3.2 นโยบายการให้กู้ยืม 

การอํานวยสินเช่ือเป็นธุรกิจหลักของธนาคาร ซ่ึงธนาคารได้มีการกําหนดนโยบายไว้ โดยพิจารณา
ถึงความเส่ียงในการอํานวยสินเช่ือเฉพาะราย ตลอดจนความเส่ียงของภาคธุรกิจ และความเส่ียงในภาพรวมของ 
Portfolio ทั้งนี้ ธนาคารจะคัดเลือกลูกค้าที่มีฐานะการเงินที่ดี น่าเช่ือถือ โดยคํานึงถึงความสามารถในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมนั้นๆ นอกจากนี้ ในภาพรวมธนาคารมีนโยบายกระจายความเส่ียงการอํานวยสินเช่ือ
ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมุ่งเน้นการขยายสินเช่ือไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และมีกระบวนการใน
การควบคุมการกระจุกตัวของสินเช่ือให้แก่กลุ่มลูกค้าใดลูกค้าหนึ่ง ซ่ึงเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงในการอํานวยสินเช่ือมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ธนาคารได้จัดตั้ง
สายบริหารสินเช่ือที่มีความเป็นอิสระแยกจากหน่วยอื่นๆ ขององค์กร เพื่อทําหน้าที่บริหารความเส่ียงในการอํานวย
สินเช่ือ โดยกํากับดูแลและติดตามการอํานวยสินเช่ือให้เป็นไปตามนโยบายสินเช่ือของธนาคาร สายงานนี้ประกอบด้วย
หน่วยงานนโยบายสินเช่ือ (Credit Policy) หน่วยงานกลั่นกรองสินเช่ือ (Credit Acceptance) หน่วยงานบริหาร Portfolio 
(Portfolio Management)  หน่วยงานสอบทานสินทรัพย์เส่ียง (Risk Asset Review)  หน่วยงานบริหารสินเช่ือพิเศษ 
(Special Asset Management) หน่วยงานประนอมหนี้และกฎหมาย และหน่วยงานทรัพย์สิน  รายละเอียดของงานดูได้จาก 
ส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 2. ปัจจัยความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง เรื่องการบริหารความเส่ียงด้านเครดิต 

กระบวนการพิจารณาสินเชื่อ 

ธนาคารมีกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือตามลําดับขนาดของสินเช่ือ ซ่ึงสามารถจําแนกออกได้เป็น 3 
ระดับ ได้แก่ ระดับหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ระดับการปฏิบัติงานธนาคาร (Banking Operation) และระดับคณะ
ผู้บริหาร (Executives) ซ่ึงวงเงินสินเชื่อที่สูงขึ้นจะต้องผ่านการอนุมัติตามลําดับขั้นที่สูงขึ้นจนถึงระดับสูงสุด คือ ระดับ
คณะกรรมการบริหาร (Executive Board) อํานาจในการพิจารณาสินเช่ือขึ้นอยู่กับวงเงินและ/หรือมูลหนี้คงค้างของ
ลูกหนี้ หรือของกลุ่มลูกหนี้นั้นๆ และหลักประกันที่เกี่ยวข้องว่ามีหลักประกันคุ้มมูลหนี้ มีหลักประกันบางส่วนหรือไม่
มีหลักประกัน   

- กลุ่มลูกค้าหลัก (Customer Focus) 

ธนาคารได้จัดกลุ่มลูกค้าเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ (Corporate) ลูกค้าธุรกิจรายกลาง 
(Commercial) ลูกค้าธุรกิจรายปลีก (Business) และลูกค้าบุคคล (Consumer) โดยมีผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship 
Manager) เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Officer) และผู้จัดการสาขาเป็นผู้ติดตามและเสนอแนะให้ลูกค้าใช้
บริการสินเช่ือจากธนาคาร คําขอสินเช่ือโดยทั่วไปของลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ รายกลาง และรายปลีก จะนําส่งให้
หน่วยงานกลั่นกรองสินเช่ือ เพื่อพิจารณาก่อนนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอํานาจ และสําหรับลูกค้าบุคคล สาขาจะ
นําส่งคําขอสินเช่ือไปยังศูนย์สินเช่ืออุปโภคบริโภคเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

- การพิจารณาสินเช่ือรายตัว (Individual Credit Decisions) 

ในกระบวนการพิจารณาสินเช่ือที่จะให้แก่ผู้กู้ โดยทั่วไป  ธนาคารจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น 
วัตถุประสงค์ในการขอกู้ ความสามารถในการจ่ายชําระเงินกู้จากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ความเป็นไปได้ของ



   

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 48 
 

ธุรกิจ  ความสามารถของผู้บริหาร หลักทรัพย์ที่จะนํามาค้ําประกัน และเทคโนโลยีที่ใช้  ทั้งนี้ บริษัทที่ขอสินเช่ือจะต้อง
เสนอแผนการดําเนินธุรกิจและงบการเงิน โดยธนาคารจะพิจารณาจากข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่างๆ เช่น ข้อมูลจากการไป
เยี่ยมชมกิจการลูกค้า การตรวจสอบการดําเนินธุรกิจ (Due Diligence Investigations) การตรวจสอบข้อมูลจากศูนย์ข้อมูล
เครดิตกลาง (Credit Bureau Information) การตรวจสอบสถานะคดีความต่างๆ รวมทั้งคดีเกี่ยวกับการล้มละลาย   นอกจากนี้ 
ฝ่ายวิจัย (Research Department) เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการศึกษาสภาพและความเป็นไปของสภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้ง
ประเมินความเส่ียงที่เกิดขึ้นในภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ภายหลังจากที่สินเช่ือได้รับการอนุมัติแล้ว โดยทั่วไปธนาคาร
กําหนด ให้มีการทบทวนสินเช่ือตามกระบวนการที่กําหนด โดยครอบคลุมถึงการสอบทานอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อพิจารณา
คุณภาพของสินเชื่อและผู้กู้อย่างต่อเนื่อง และหน่วยงานสอบทานสินทรัพย์เสี่ยงจะสอบทานกระบวนการบริหารสินเช่ือ
และคุณภาพสินเช่ือ ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรฐาน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4.3.3 นโยบายในการด ารงเงินกองทุน 

ธนาคารมีนโยบายที่จะดํารงเงินกองทุนในอัตราที่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของ ธนาคาร
และเพียงพอเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ํากว่าอัตราส่วนขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด 
รายละเอียดดูได้จาก ส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 2. ปัจจัยความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง เรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านความ
เพียงพอของเงินกองทุน 

4.3.4 นโยบายในการบริหารความเสี่ยง   

ธนาคารตระหนักดีว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่สําคัญในการประกอบธุรกิจของธนาคาร 
โดยได้มีการกําหนดแนวทางในการบริหารความเส่ียงแต่ละด้าน  เพื่อให้แน่ใจได้ว่าธนาคารมีกลไกกํากับดูแลการบริหาร
ความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ  สําหรับช่วงเวลาที่ผ่านมา ธนาคารได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยแห่งความเส่ียงสําคัญที่อาจมี
ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจการเงิน  และนํามาปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ตลอดจนกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้ระบบการบริหารความเส่ียงของธนาคารมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเทียบเคียง
ระดับสากล  และรองรับการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ 
Basel II นอกจากนี้ ธนาคารยังได้มีการศึกษาและเตรียมการเพื่อรองรับสําหรับอนาคตในการบังคับใช้หลักเกณฑ์ Basel 
III ซ่ึง Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ ครอบคลุมถึงเรื่องการดํารง
เงินกองทุน การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และการเพิ่มมาตรการกํากับดูแลสถาบันการเงินที่มีความสําคัญต่อ
ระบบการเงินโลก โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง มีบทบาทสําคัญใน
การกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง ทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยง กําหนด
กลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียง ตลอดจนดูแลและติดตามความเส่ียงของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเส่ียงของธนาคารที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร โดยมีเป้าหมายในการ
บริหารความเส่ียงต่างๆ ให้อยู่ภายในขอบเขตที่กําหนด และดําเนินธุรกิจให้ได้อัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม    

การบริหารความเส่ียงของธนาคารท่ีส าคัญ มีดังนี้   

 (1)   การบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง   

 รายละเอียดดูได้จาก ส่วนที่ 1  หัวข้อที่  2. ปัจจัยความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง เรื่องการบริหารความเส่ียงด้าน
สภาพคล่อง และหัวข้อที่ 11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน เรื่องการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง   
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(2)    การบริหารความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย   

 รายละเอียดดูได้จาก ส่วนที่ 1  หัวข้อที่  2. ปัจจัยความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง เรื่องความเส่ียงด้าน
อัตราดอกเบี้ย 

 ตารางต่อไปนี้เป็นการแสดงส่วนต่างของสินทรัพย์และของหนี้สินที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย ในแต่ละรอบ
ระยะเวลาการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 
 

 ณ 31 ธันวาคม 2554 

 
ภายใน 1 
เดือน 

เกินกว่า 1 
เดือน แต่ไม่
เกิน 3 เดือน 

เกินกว่า 3 
เดือน แต่ไม่ 
เกิน 12 เดือน 

เกินกว่า 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี เกินกว่า 5 ปี 

ไม่มีก าหนด
ระยะเวลา 

สินเชื่อหยุด
รับรู้รายได ้ รวม 

 (แสดงเป็นหน่วยล้านบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน ......  
   

1,098,089 296,322 252,125 157,953   38,791 28,780 37,796  1,909,826 

หนี้สินทางการเงิน ..........  859,064 289,607 431,872 42,248  33,058 82,656    - 1,738,505 

สุทธ ิ..............................  239,025 6,715 (179,747)    115,705    5,733     (53,906) 37,796    171,321 

 
 ณ 31 ธันวาคม 2553 

 
ภายใน 1 
เดือน 

เกินกว่า 1 
เดือน แต่ไม่
เกิน 3 เดือน 

เกินกว่า 3 
เดือน แต่ไม่ 
เกิน 12 เดือน 

เกินกว่า 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี เกินกว่า 5 ปี 

ไม่มีก าหนด
ระยะเวลา 

สินเชื่อหยุด
รับรู้รายได ้ รวม 

 (แสดงเป็นหน่วยล้านบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน ......  
   

1,113,027 205,256 242,622 120,485    25,264 112,497 39,690  1,858,841 

หนี้สินทางการเงิน ..........  925,885 294,515 149,787 160,840  31,084 73,322    - 1,635,433 

สุทธ ิ..............................  187,142 (89,259)     92,835    (40,355)    (5,820)     39,175 39,690    223,408 

(3) การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ   
 รายละเอียดดูได้จาก ส่วนที่ 1  หัวข้อที่ 2. ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง เรื่องความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน 

(4)   การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ  
 รายละเอียดดูได้จาก ส่วนที่ 1  หัวข้อที่ 2. ปัจจัยความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง เรื่องการบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ 

 (5)   การบริหารจัดการเงินทุน  
 รายละเอียดดูได้จาก ส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 2. ปัจจัยความเส่ียงและการบริหารความเสี่ยง เรื่องการบริหารความเสี่ยง
ด้านความเพียงพอของเงินกองทุน 

เงินกองทุนของธนาคาร แสดงรายละเอียดได้ดังนี้  

 

 

MA 
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 ณ 31 ธันวาคม 

  2554  2553  2552  

 (แสดงเป็นหน่วยล้านบาท ยกเว้น ร้อยละ) 

เงินกองทุนชั้นที่ 1        

   ทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว และส่วนเกินมูลค่าหุ้น ...........   75,434  75,434  75,434  

   หุ้นบุริมสิทธิ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิควบหุ้นบุริมสิทธิ .............   -  -  -  

   สํารองตามกฎหมาย ...........................................................   16,000  15,000  14,000  

   สํารองอ่ืน ..........................................................................   66,500  61,500  56,500  

   กําไรสะสมคงเหลือหลงัจากการจัดสรร .............................   26,724  16,454  11,104  

รายการหัก อ่ืนๆ ................................................................   (487)  -  (3,307)  

  เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทั้งสิ้น ................................................   184,171  168,388  153,731  

เงินกองทุนชั้นที่ 2 .................................................................   47,354  48,121  36,215  

  เงินกองทุนทัง้สิ้น ...........................................................   231,525  216,509  189,946  

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (1) ...............................   12.2%  12.5%  12.6%  

เงินกองทุนทัง้สิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง (1) .................................   15.4%  16.1%  15.5%  
______________ 
(1)   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 เงินกองทุนชั้นท่ี 1 และเงินกองทุนท้ังส้ินคิดเป็นร้อยละ 13.2 และ 16.3 ตามลําดับ ในกรณีท่ีได้มีการนํากําไรสุทธิของ 
   งวด 6 เดือนส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 เข้ามานับรวมเป็นเงินกองทุน    

4.4 สินทรัพย์และหนี้สิน   

4.4.1  เงินให้สินเช่ือ 

ข้อมูลเงินให้สินเช่ือทั้งหมดในหัวข้อนี้ จะแสดงเฉพาะเงินต้น ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ ยกเว้นมีคําอธิบายเปน็อยา่งอืน่ 

               ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  เงินให้สินเช่ือของธนาคาร (รวมดอกเบี้ยค้างรับ) มีจํานวนทั้งส้ิน 1,432.2 พันล้านบาท 
ซ่ึงคิดเป็นประมาณร้อยละ 70.4 ของสินทรัพย์รวม โดยที่เงินให้สินเช่ือส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 87.3  เป็นเงินให้สินเช่ือที่
ให้แก่ลูกค้าในประเทศ   

                ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินให้สินเช่ือของธนาคาร (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) มีจํานวนทั้งส้ิน 1,428.1 
พันล้านบาท  

 การกระจุกตัวของเงินให้สินเช่ือ (Loan Concentration) 

ในด้านของลูกค้าสินเช่ือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  ลูกค้าสินเช่ือ 10 อันดับแรก  มีเงินให้สินเช่ือรวมจํานวน 
239.5 พันล้านบาท หรือร้อยละ 15.5 ของเงินให้สินเช่ือทั้งส้ิน และลูกค้าสินเช่ือ 20 อันดับแรก มีเงินให้สินเช่ือรวมจํานวน 
301.0 พันล้านบาท หรอืร้อยละ 19.4 ของเงินให้สินเช่ือทั้งส้ิน ซ่ึงลูกค้าสินเช่ือ 5 อันดับแรก เป็นผู้ประกอบการภาคธุรกิจ
การเงิน ภาคการบริการ ภาคการสาธารณูปโภค และภาคอุตสาหกรรม  

ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให้มีการจํากัดการให้สินเช่ือ เงินลงทุน และภาระผูกพันให้แก่ลูกค้ารายใด
รายหนึ่ง หรือกลุ่มลูกค้าที่นับเป็นกลุ่มเดียวกันหรือภายใต้โครงการเดียวกัน ในระดับที่สูงสุดไม่เกินร้อยละ 25 ของ
เงินกองทุนรวมของธนาคาร โดยมีการพิจารณาเป็นรายวัน ภายใต้กฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทที่นับ
รวมเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มลูกค้าของธนาคารจะหมายถึง บริษัทที่ลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเข้าถือหุ้นทั้งทางตรง



   

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 51 
 

และทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 20 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น นอกจากนี้ ในการคํานวณ ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยกําหนดให้รวมคํานวณทั้งเงินให้สินเช่ือ วงเงินภาระผูกพัน ความเส่ียงจากการเข้าทําสัญญารับประกันการจําหน่ายหุ้น
กู้ เงินลงทุน และ Currency Agreement (เช่น Currency Option) และ Interest Rate Agreement (เช่น Interest Rate Swaps 
เป็นต้น) ของลูกค้ารายนั้นๆ และของบริษัทที่นับรวมเป็นกลุ่มตามความหมายที่กล่าวไว้ข้างต้น ซ่ึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
จํานวนสูงสุดที่ธนาคารสามารถให้สินเช่ือแก่ลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้าเดียวกัน เท่ากับ 57.9 พันล้านบาท                 

               สําหรับเงินให้สินเช่ือภายในประเทศจําแนกตามขนาดของเงินต้นคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สรุปได้ดังนี้ 
 

  ณ 31 ธันวาคม 2554  ณ 31 ธันวาคม 2553 
ขนาดของเงินกู้  ยอดคงค้าง  ร้อยละ  ยอดคงค้าง  ร้อยละ 
(ล้านบาท)   (แสดงเป็นหน่วยล้านบาท ยกเว้น ร้อยละ) 
ต่ํากว่า 10  ................................   237,050  17.3  227,532  17.2 
ตั้งแต่ 10 แต่น้อยกว่า 100  .......   238,429  17.4  219,487  16.5 
ตั้งแต่ 100 แต่น้อยกว่า 500 ......   219,488  16.1  202,433  15.3 
ตั้งแต่ 500  ...............................   672,141  49.2  676,421  51.0 
   รวม  (1)  ...............................   1,367,108  100.0  1,325,873  100.0 

_______________ 
(1) ข้อมูลดังกล่าวได้นิยามตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด ซึ่งรวมข้อมูลเงินกู้ระหว่างธนาคารและ เงินกู้ในตลาดเงิน และไม่

สอดคล้องกับข้อมูลตัวเลขเงินให้สินเชื่อที่ปรากฏในงบการเงินที่แสดงไว้ในที่อ่ืนใดในรายงาน 56 -1 ฉบับนี้ 
 

การกระจุกตัวของเงินให้สินเช่ือแต่ละภาคธรุกิจ (Industry Concentration) 

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเงินให้สินเชื่อของธนาคาร  ตามการจัดแบ่งกลุ่มธุรกิจหลัก 

 ณ 31 ธันวาคม 

 2554 2553 2552 

 จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
 (แสดงเป็นหน่วยล้านบาท ยกเว้น ร้อยละ) 
การเกษตรและป่าไม้ .........................      17,848 1.2     17,045 1.2     16,068 1.3 
การเหมืองแร่ ....................................   13,904 0.9  19,202 1.3     6,262 0.5 
การอุตสาหกรรม ..............................   409,680 26.4  336,543 22.7  315,033 25.5 
การก่อสร้าง ......................................   32,178 2.1  27,288 1.8  24,181 2.0 
การพาณิชย.์......................................   239,451 15.4  229,355 15.5  223,054 18.1 
การธนาคารและธุรกิจการเงิน (1) .....   199,943 12.9  330,409 22.3  181,191 14.7 
ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ..........   64,511 4.2  54,814 3.7  59,079 4.8 
การสาธารณูปโภค ............................   90,112 5.8  64,832 4.4  55,823 4.5 
การบริการ (2) ..................................   131,519 8.5  94,595 6.4  73,308 5.9 

การอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล (3) .....   167,962 10.8  151,790 10.3  136,696 11.1 

เงินให้สินเชื่อภายในประเทศ ............   1,367,108 88.2  1,325,873 89.6  1,090,695 88.4 

เงินให้สินเชื่อต่างประเทศ .................   183,230 11.8  153,301 10.4  143,726 11.6 

เงินให้สินเชื่อรวม (1), (4) .................      1,550,338 100.0     1,479,174 100.0     1,234,421 100.0 
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_______________ 
(1) รวมเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคารตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด ทําให้เงินให้สินเชื่อรวมแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงกับที่แสดงไว้ใน

ที่อ่ืนๆ ในแบบแสดงรายงาน 56-1 ฉบับนี้ 
(2) รวมเงินให้สินเชื่อสําหรับเงินทุนหมุนเวียนและเงินให้สินเชื่ออ่ืนๆ ที่ใหแ้ก่ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร 
(3) ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย 
(4) เงินให้สินเชื่อในประเทศ และเงินให้สนิเชื่อรวมตามตารางดังกล่าว แสดงไว้ไม่ตรงกับที่แสดงไว้ในที่อ่ืนๆ ในแบบแสดงรายงาน 56 - 1 

ฉบับนี้ ทั้งนี ้ เนื่องจากเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารได้แสดงรวมไว้ในเงินให้สินเชื่อแยกตามประเภทธุรกิจ แตเ่มื่อแสดงในงบการเงินจะ
แสดงแยกออกมาเป็นรายการต่างหาก     

ธนาคารได้ให้สินเช่ือแก่ภาคธุรกิจหลัก 4 ภาค ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing) ภาคการพาณิชย์ 
(Commercial) ภาคการธนาคารและธุรกิจการเงิน (Banking and Finance) และภาคการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล (Consumer) 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินให้สินเช่ือดังกล่าวมีจํานวนรวมกันร้อยละ 65.5 ของเงินให้สินเช่ือรวม ข้อมูลต่อไปนี้
เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินให้สินเช่ือตามประเภทธุรกิจที่สําคัญๆ ของธนาคาร 

- ภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing) และการพาณิชย์ (Commercial) 

สินเช่ือภาคอุตสาหกรรมและการพาณิชย์เป็นสินเช่ือกลุ่มที่มีขนาดใหญ่สุดของธนาคาร ซ่ึงเป็นประมาณ
ร้อยละ 26.4 และร้อยละ 15.4 ของเงินให้สินเช่ือรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  ทั้งนี้ ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 78.9 อยู่ใน
เขตนครหลวง ผู้กู้ในสองภาคธุรกิจนี้ประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภท ตัวอย่างเช่น ธุรกิจการผลิต ธุรกิจขายส่งและขาย
ปลีก  ธุรกิจนําเข้าและส่งออกสินค้าหลากหลายประเภท เช่น เครื่องดื่ม  ผลิตภัณฑ์อาหารและยาสูบ ค้าไม้  เยื่อกระดาษ
และผลิตกระดาษ  เคมีภัณฑ์  ยา  ยาง  โลหะ  ซีเมนต์  ยานยนต์และอะไหล่  เครื่องจักรและเครื่องมือ  เครื่องใช้ไฟฟ้า  
และส่ิงทอ เป็นต้น  

- การธนาคารและธุรกิจการเงิน (Banking and Finance) 

สินเชื่อภาคดังกล่าว โดยหลักเป็นการให้สินเชื่อแก่ผู้กู้ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการเงินที่เป็นสถาบัน
การเงิน และการประกอบธุรกิจการเงินประเภทต่างๆ ซ่ึงเป็นประมาณร้อยละ 12.9 ของเงินให้สินเช่ือรวม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2554 ทั้งนี้ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 94.7 อยู่ในเขตนครหลวง ผู้กู้ในภาคธุรกิจนี้ ประกอบด้วย ธนาคารและ
สถาบันการเงิน ตัวอย่างเช่น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์
การเกษตร และโรงรับจํานํา เป็นต้น ผู้กู้ในภาคธุรกิจนี้ ส่วนใหญ่กู้เงินในระยะส้ันและปานกลางเพื่อปรับสภาพคล่อง
ของกิจการให้อยู่ในระดับสมดุล 

 - ภาคการอุปโภคและบริโภคส่วนบุคคล (Consumer Sector) 

สินเช่ือภาคดังกล่าวมีประมาณร้อยละ 10.8 ของเงินให้สินเช่ือรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นการให้กู้เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยหรือสินค้าคงทน (Durable Goods) เช่น รถยนต์ และเครื่องใช้ต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ 
สินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัย ณ ช่วงเวลาดังกล่าวมีมูลค่าประมาณร้อยละ 82.1 ของสินเชื่อภาคการบริโภค วงเงินต่อรายจะอยู่
ในช่วงระหว่าง 500,000 บาท ถึง 5,000,000 บาท  และระยะเวลาให้กู้สูงสุดไม่เกิน 20 ปี โดยจดจํานองที่อยู่อาศัยดังกล่าว
เป็นหลักประกัน  โดยทั่วไป ธนาคารจะให้สินเช่ือเพื่อซ้ือสินค้าคงทนกับลูกค้าที่มีสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอยู่แล้ว 
โดยใช้ที่อยู่อาศัยที่เป็นหลักประกันเดิมเป็นหลักประกันวงเงินส่วนเพิ่ม  ทั้งนี้ ระยะเวลาการให้กู้ระหว่าง 3-5 ปี  ธนาคารมี
นโยบายที่จะให้กู้รวมแก่ลูกค้าไม่เกินร้อยละ 80-90 ของมูลค่าประเมินของหลักทรัพย์ หรือราคาสินค้าที่ลูกค้าต้องชําระ    
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- เงินให้สินเช่ือต่างประเทศ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินให้สินเช่ือสาขาต่างประเทศมีจํานวน 183.2 พันล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
11.8 ของเงินให้สินเช่ือรวม สูงกว่าส้ินปี 2553 ซ่ึงมีจํานวน 153.3 พันล้านบาท และสูงกว่าส้ินปี 2552 ซ่ึงมีจํานวน 143.7 
พันล้านบาท 

เงินให้สินเช่ือในภาคธุรกิจอื่นๆ 

              สําหรับภาคธุรกิจอื่นๆ ที่มีความสําคัญ ประกอบด้วย 
- ธุรกิจบริการโดยหลักจะเป็นการให้สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจโรงพยาบาล เอกชน  

ร้านอาหาร  และธุรกิจเกี่ยวกับบันเทิง เป็นต้น 
- ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงประกอบด้วย สินเช่ือที่ให้แก่ธุรกิจเกี่ยวกับการซ้ือขายที่ดินและอาคาร 

การจัดสรรที่ดิน การก่อสร้างอาคารเพื่อให้เช่า หรือจําหน่าย และการให้เช่าที่ดินและอาคาร เป็นต้น 
- ธุรกิจการสาธารณูปโภค ประกอบด้วย สินเช่ือที่ให้แก่ธุรกิจที่ดําเนินการเกี่ยวกับการขนส่ง การไฟฟ้า 

การประปา การไปรษณีย์ และโทรคมนาคม 

เงินให้สินเช่ือแบ่งตามระยะเวลาครบก าหนดช าระ (Loan Maturity Profile) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารมเีงินให้สินเช่ือที่มีระยะเวลาครบกําหนดต่ํากว่า 1 ปี อยู่ที่ร้อยละ 52.5 ของ

เงินให้สินเช่ือรวม ในจํานวนดังกล่าวได้นับรวมเงินกู้ประเภทเบิกเกินบัญชีที่มักจะมีการใช้ต่อเนื่อง จึงมีลักษณะคล้าย

กับเงินให้กู้ระยะยาว สําหรับเงินให้สินเช่ือที่มีระยะเวลาครบกําหนดชําระมากกว่า 1 ปี   มีจํานวนร้อยละ 30.0 ของเงินให้

สินเช่ือรวมที่เป็นเงินให้สินเช่ือระหว่าง 1-5 ปี และร้อยละ 17.5 ของเงินให้สินเช่ือรวม เป็นเงินให้สินเช่ือที่มากกว่า 5 ปี   

ข้อมูลดังต่อไปนี้แสดงเงินให้สินเช่ือตามระยะเวลาครบกําหนดชําระ 

 ณ 31 ธันวาคม 

 2554 2553 2552 

 จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

 (แสดงเป็นหน่วยล้านบาท ยกเว้น ร้อยละ)  
0 ถึง 3 เดือน (1) ...........................  475,016  33.3 378,074  31.2 371,249  33.7 
เกินกว่า 3 ถึง 6 เดือน ...................  139,370   9.8 131,246   10.8 116,750   10.6 
เกินกว่า 6 ถึง 12 เดือน .................  134,808  9.4 119,344  9.9 122,279  11.1 

เกินกว่า 12 เดือน .........................  678,936  47.5 582,197  48.1 491,067  44.6 

   รวม ..........................................  1,428,129  100.0 1,210,861  100.0 1,101,345  100.0 

_______________ 

(1) รวมเงินเบิกเกินบัญช ี

เงินให้สินเช่ือจ าแนกตามประเภทของสินเชื่อ 

ธนาคารมีการอํานวยสินเช่ือให้แก่ลูกค้า จําแนกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ เงินให้กู้ยืม ตั๋วเงิน และเงินเบิกเกิน
บัญชี ดังนี ้  
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 ณ 31 ธันวาคม 
 2554 2553 2552 
 จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
 (แสดงเป็นหน่วยล้านบาท ยกเว้น ร้อยละ)  
เงินเบิกเกินบัญช ี..........................    102,334  7.2   101,086  8.4   98,482  8.9 
ตั๋วเงิน .........................................  411,613  28.8 296,872  24.5 276,022  25.1 

เงินใหกู้้ยืม...................................    914,182  64.0   812,903  67.1   726,841  66.0 

รวม .............................................  1,428,129  100.0 1,210,861  100.0 1,101,345  100.0 

 เงินให้สินเช่ือแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (Related Parties Lending ) 

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีประกาศห้ามมิให้ธนาคารพาณิชย์ให้สินเช่ือ ทําธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการ
ให้สินเช่ือหรือประกันหนี้แก่กรรมการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือผู้ซ่ึงมีตําแหน่งเทียบเท่าเป็นอย่างอื่น 
ผู้มีอํานาจในการจัดการของธนาคาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เว้นแต่การให้สินเช่ือในรูปของบัตรเครดิต 
หรือการให้สินเช่ือเพื่อเป็นสวัสดิการ และห้ามมิให้ธนาคารให้สินเช่ือ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทําธุรกรรมที่มี
ลักษณะคล้ายการให้สินเช่ือแก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือแก่กิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องของธนาคารเกินกว่า
อัตราส่วนที่กําหนดดังนี้ ห้ามมิให้มีภาระหนี้คงค้างเกิน (1) ร้อยละ 5 ของเงินกองทุนของธนาคาร หรือ (2) ร้อยละ 25 
ของหนี้สินทั้งหมดที่ลูกหนี้ดังกล่าวมีอยู่ แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า ซ่ึงธนาคารได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าว 

 เงินให้สินเชื่อมีหลักประกัน 

สินเช่ือส่วนใหญ่ของธนาคารเป็นสินเช่ือที่มีหลักประกันเช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ไทยโดยทั่วไป  ทั้งนี้ 
หลักประกันส่วนใหญ่จะประกอบด้วยที่ดิน อาคาร สินค้าคงคลังและเครื่องจักร  หรือในบางกรณี ธนาคารอาจขอให้
บริษัทแม่ หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นผู้ค้ําประกัน  ในกรณีที่มีหลักทรัพย์ค้ําประกันเป็นที่ดินและส่ิงปลูก
สร้าง  ธนาคารจะให้กู้ในวงเงินประมาณร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 80 ของราคาประเมิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการ
ชําระหนี้ของลูกค้าและประเภทหลักประกันด้วย  ส่วนกรณีสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัย  ธนาคารจะให้กู้ในวงเงินระหว่าง  
ร้อยละ 80 ถึงร้อยละ 90 ของราคาซ้ือ  ธนาคารมีการทบทวนการประเมินมูลค่าหลักประกันเป็นประจําทุก 1 – 3 ปี ตาม
ขนาดของวงเงินกู้ 

4.4.1.1 นโยบายการจัดชั้นสินทรัพย์และการตั้งส ารอง 

 การจัดชั้นสินเช่ือ 

ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง จัดชั้นสินเชื่อสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส  ซ่ึงการ
จัดชั้นดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กําหนดระดับการตั้งสํารองหนี้สูญขั้นต่ํา ซ่ึงถือเป็นมาตรการสําคัญที่ธนาคารถือ
ปฏิบัติอยู่ และการกําหนดระดับการตั้งสํารองหนี้สูญขั้นต่ํา ถูกกําหนดให้สะท้อนในผลการดําเนินงานของธนาคารใน
งบดุลไม่เกินกว่ารอบ 6 เดือน อย่างไรก็ตาม ธนาคารสามารถที่จะเลือกใช้วิธีการตั้งสํารองหนี้สูญในเงื่อนไขที่เข้มงวด
มากขึ้น เพื่อประโยชน์ของธนาคาร 
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ธนาคารจัดชั้นสินทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด โดยแบ่งออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้  

- สินทรัพย์จัดช้ันปกติคือ สินเช่ือที่ไม่มีสัญญาณของการผิดนัดการชําระ และสําหรับในกรณีของวงเงินเบิกเกิน
บัญชี จะมีลักษณะคือ (ก) วงเงินเบิกเกินบัญชียังไม่มีการเบิกถอนเต็มจํานวน และวงเงินยังไม่ถูกยกเลิก (ข) ระยะเวลา
สําหรับการเบิกเงินเกินบัญชียังไม่ครบกําหนด หรือ (ค) ดอกเบี้ยค้างชําระสําหรับวงเงินเบิกเกินบัญชีน้อยกว่า 1 เดือน  

- สินทรัพย์จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษคือ สินเช่ือที่ผู้กู้มียอดดอกเบี้ยและเงินต้นค้างชําระสะสมเกินกว่า 1 เดือน 
จากวันครบกําหนด และในกรณีของวงเงินเบิกเกินบัญชี จะมีลักษณะคือ (ก) ผู้กู้ไม่มีวงเงิน (ข) วงเงินไม่ถูกถอดถอน 
(ค) ยอดเงินกู้สุทธิเกินกว่าวงเงิน (ง) สัญญาของผู้กู้ถือเป็นอันส้ินสุด และไม่มีเงินสําหรับบัญชีการชําระคืนเงินต้นและ
ดอกเบี้ยที่มียอดสะสมมากกว่า 1 เดือน จากกําหนดวันที่วงเงินถูกถอดถอน หรือจากวันที่ยอดเงินกู้สุทธิเกินกว่ากําหนด 
หรือจากวันครบกําหนดอายุสัญญา แล้วแต่เหตุการณ์ใดที่เกิดก่อน  

- สินทรัพย์จัดชั้นต่ํากว่ามาตรฐานคือ สินเช่ือที่มียอดดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้นค้างชําระเกินกว่า 3 เดือนแต่ไม่
เกินกว่า 6 เดือน 

- สินทรัพย์จัดช้ันสงสัยคือ สินเช่ือที่มียอดดอกเบี้ยและเงินต้นค้างชําระเกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกินกว่า 12 เดือน 

- สินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญคือ สินเช่ือที่มียอดดอกเบี้ยและเงินต้นค้างชําระเกินกว่า 12 เดือน 

- สินทรัพย์จัดช้ันสูญคือ สินเช่ือที่เกินกําหนดชําระแล้วและมีการดําเนินการตามสมควรเพื่อให้ได้มาซ่ึงการ
ชําระหนี้ รวมทั้งมีข้อบ่งช้ีว่าการชําระเงินต้นและดอกเบี้ยค้างชําระจะไม่สามารถดําเนินการได้ 

ตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย กําหนดให้ธนาคารจัดชั้นสินเช่ือและตั้งสํารองหนี้สูญตามรายบัญชี
หรือรายลูกหนี้ก็ได้ โดยธนาคารถือปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่า คือ ถือการจัดช้ันสินเช่ือและการตั้งสํารองเป็นราย
ลูกหนี้ โดยจะจัดชั้นลูกหนี้ในระดับคุณภาพของสินเช่ือช้ันที่ต่ําที่สุดของลูกหนี้รายนั้น และตั้งสํารองตามเกณฑ์การจัด
ช้ันดังกล่าว 

 การตั้งส ารองหนี้สูญ 

ธนาคารพิจารณาการตั้งสํารองหนี้สูญในทุกๆ ไตรมาส จากรายการการจัดช้ันหนี้สูญ ซ่ึงจะมีการบันทึกเป็น
รายการในงบกําไรขาดทุนของทางธนาคาร มูลค่าการจัดชั้นหนี้สูญในแต่ละช่วงเวลา ได้รับการวิเคราะห์จากเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบกับจากปัจจัยแวดล้อม เช่น มูลค่าเฉลี่ยของสัดส่วนการจัดชั้นหนี้สูญต่อมูลค่าสินเช่ือ
รวมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา  มูลค่าการตั้งสํารองจากหนี้จัดชั้นซ่ึงกําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย  มูลค่ายอดรวมของ
สินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้  ความพอเพียงของมูลค่าหลักประกัน  มูลค่าการตั้งสํารองหลังการพิจารณาการตัดหนี้สูญ 
และหนี้สูญได้รับคืน ผลกําไรสุทธิ และสภาพเศรษฐกิจโดยรวม    

ธนาคารพิจารณากันเงินสํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่ําตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสํารองของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551    

ธนาคารพิจารณากันเงินสํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับสินเช่ือด้อยคุณภาพด้วยผลต่างของยอดหนี้คงค้าง
ตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรือผลต่างของยอดหนี้คงค้างตามบัญชีกับ
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจําหน่ายหลักประกัน  ในส่วนของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สําหรับสินเช่ือไม่ด้อยคุณภาพ ธนาคารพิจารณากันสํารองตามอัตราขั้นต่ําที่ ธปท. กําหนดโดยสินเช่ือที่มีลักษณะความ
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เส่ียงด้านเครดิตคล้ายคลึงกัน อาจพิจารณากันเงินสํารองแบบกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) โดยใช้ข้อมูลผล
สูญเสียจากประสบการณ์ในอดีต รวมถึงข้อมูลที่หาได้ในปัจจุบัน (current observable data) นอกจากนี้ ธนาคารได้
พิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ขั้นต่ําที่กําหนดโดย ธปท. โดยได้คํานึงถึงผลสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
เพิ่มเติมจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและกฎหมาย รวมทั้งปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่อาจกระทบความสามารถของลูกหนี้
เงินให้สินเช่ือในการปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้ยืม 

การตัดจําหน่ายหนี้เป็นสูญ กระทําในงวดที่ธนาคารพิจารณาว่าจะเรียกเก็บหนี้รายนั้นไม่ได้ หนี้สูญรับคืนบันทึก
บัญชีโดยนํามาเพิ่มค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

เมื่อธนาคารเกิดผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารจะปรับลดรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
พร้อมทั้ง ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ด้วยจํานวนที่ต่ํากว่าระหว่างขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้หรือค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญสําหรับลูกหนี้รายนั้นๆ 

ตารางแสดงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่ําที่ตั้งตามช้ันหนี้ 

รายการ เกณฑ์การตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่ า 

สินเชื่อจัดชั้นปกต ิ สํารองร้อยละ 1 ของยอดหนี้หลังหักมลูค่าหลักประกัน 
สินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ สํารองร้อยละ 2 ของยอดหนี้หลังหักมลูค่าหลักประกัน 
สินเชื่อจัดชั้นต่ํากว่ามาตรฐาน สํารองร้อยละ 100 ของยอดหนี้หลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่า

จะได้รับจากลูกหนี้หรือจากหลักประกนั 
สินเชื่อจัดชั้นสงสัย สํารองร้อยละ 100 ของยอดหนี้หลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่า

จะได้รับจากลูกหนี้หรือจากหลักประกนั 
สินเชื่อจัดชั้นสงสัยจะสูญ สํารองร้อยละ 100 ของยอดหนี้หลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่า

จะได้รับจากลูกหนี้หรือจากหลักประกนั 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารมีสัดส่วนเงินสํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ 
ในอัตราร้อยละ 199.6 เทียบกับสิ้นปี 2553 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 159.6 สําหรับค่าเผื่อหนี้สูญขั้นต่ําตามเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจํานวน 36.7 พันล้านบาท 

4.4.1.2 นโยบายในการรับรู้รายได้ดอกเบี้ย 

   ธนาคารรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์คงค้างและหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเมื่อมีการค้าง
ชําระเกินกว่า 3 เดือน พร้อมทั้งจะทําการบันทึกล้างดอกเบี้ยค้างรับในส่วนที่ได้มีการบันทึกเป็นรายได้ไปแล้วออกจาก
บัญชี โดยจะรับรู้เมื่อได้รับชําระตามเกณฑ์เงินสด  

4.4.1.3 เงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ  

    ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยได้กําหนดให้เงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ หมายถึง 
เงินให้สินเช่ือที่จัดช้ันต่ํากว่ามาตรฐาน  สงสัย และสงสัยจะสูญ  

เงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ จําแนกตามภาคธุรกิจตามรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย แสดงได้ดังนี้ 
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ณ 31 ธันวาคม 2554 ณ 31 ธันวาคม 2553 

จ านวนเงิน ร้อยละ 
เงินให้สินเชื่อ 
รวมของกลุ่ม 

ร้อยละของ 
เงินให้สินเชื่อ
รวมของกลุ่ม จ านวนเงิน ร้อยละ 

เงินให้สินเชื่อ 
รวมของกลุ่ม 

ร้อยละของ 
เงินให้สินเชื่อ
รวมของกลุ่ม 

 (แสดงเป็นหน่วยล้านบาท ยกเว้น ร้อยละ) 
การเกษตรและป่าไม้ ..................  375 1.0  17,848  2.1 231 0.6  17,045  1.4 
การเหมืองแร่ .............................  34 0.1      13,904  0.2 84 0.2      19,202  0.4 
การอุตสาหกรรม .......................  17,267 47.3  409,680  4.2 16,730 45.6  336,543  5.0 
การก่อสร้าง ...............................  2,449 6.7    32,178  7.6 3,447 9.4    27,288  12.6 
การพาณิชย.์...............................  7,317 20.1  239,451  3.1 7,119 19.4  229,354  3.1 
การธนาคารและธุรกิจการเงิน ....  296 0.8     199,943  0.1 294 0.8     330,409  0.1 
ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ...  3,072 8.4   64,511 4.8 2,945 8.1   54,815 5.4 
การสาธารณูปโภค .....................  174 0.5 90,111 0.2 260 0.7 64,832 0.4 
การบริการ .................................  1,383 3.8 131,519 1.1 1,426 3.9 94,595 1.5 
การอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล 4,111 11.3 167,963 2.4 4,132 11.3 151,790 2.7 

รวมเงินให้สินเชื่อในประเทศ 36,478 100.0 1,367,108  2.7 36,668 100.0 1,325,873  2.8 
เงินให้สินเชื่อต่างประเทศ 4,906    7,472    

        รวม * 41,384    44,140    
หัก รายได้รอการตัดบัญชี           -              -    

รวมเงินให้สินเชื่อทัง้สิ้น 41,384    44,140    

* หักรายได้รอการตัดบัญชีแล้ว 

 การกระจุกตัวของเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ 10 อันดับแรก มีเงินให้สินเชื่อรวมจํานวน 7.1 
พันล้านบาท หรือร้อยละ 17.2 ของเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพทั้งส้ิน และคิดเป็นร้อยละ 0.5 ของเงินให้สินเช่ือ  

4.4.1.4 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา  

 หลักการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาและความคืบหน้า 

 ธนาคารมีนโยบายที่จะเร่งการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาให้สัมฤทธ์ิผลตามแนวทางที่ได้รับจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย  วงเงินให้สินเช่ือที่เข้าตามเกณฑ์ที่กําหนดจะถูกโอนไปยังหน่วยงานบริหารสินเช่ือพิเศษ 

 ธนาคารมีการกําหนดให้แนวทางในการปรับโครงสร้างหนี้อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงในสภาพเศรษฐกิจ ให้
สอดคล้องกับแต่ละสภาพการณ์ของแต่ละผู้กู้ ซ่ึงในบางกรณีอาจมีความซับซ้อนในการบริหารจัดการ ทางธนาคารได้
คํานึงถึงความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจของบริษัทหรือของกลุ่มบริษัท ทั้งในด้านของความเป็นไปได้ทางธุรกิจและ
ทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความสามารถและความเต็มใจในการชําระคืนของผู้กู้ ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อให้ได้ข้อสรุป
ของการปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารได้พิจารณาทางเลือกแต่ละทางเลือกที่เป็นไปได้เพื่อให้ได้ทางเลือกที่เหมาะสม
ที่สุดสําหรับทุกฝ่าย 

การปรับโครงสร้างหนี้มีหลายลักษณะ ขึ้นกับการประเมินความสามารถในการฟื้นตัวของกิจการของลูกค้า  
โดยในบางกรณี หากมีการขยายเวลาการชําระหนี้ระยะหนึ่ง ลูกหนี้ก็สามารถดําเนินการชําระหนี้ต่อไปได้  หรือในบาง
กรณี อาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย  หรือมีการตั้งพักหรือลดดอกเบี้ยค้างจ่าย   แต่ในกรณีที่ฐานะของลูกหนี้อ่อนแอมาก 
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ธนาคารจะร่วมปรึกษากับลูกหนี้ เพื่อพิจารณาถึงแนวทางในการลดภาระหนี้ของกิจการ ซ่ึงอาจหมายถึงการจําหน่าย
ทรัพย์สินบางอย่างของลูกหนี้ หรือการแสวงหาผู้ร่วมลงทุนใหม่ และธนาคารอาจต้องพิจารณาลดหนี้ หรือรับโอน
สินทรัพย์ หรือแปลงหนี้เป็นทุน ควบคู่กับการกําหนดตารางการชําระหนี้ใหม่   สําหรับกรณีที่ลูกหนี้ไม่ให้ความ
ร่วมมือ ธนาคารจะดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้ได้มาซ่ึงสิทธิในทรัพย์สินของลูกหนี้ตามที่กฎหมาย
กําหนด   

 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารได้ทําการปรับโครงสร้างหนี้ไปแล้ว 
113,580 ราย เป็นจํานวนเงินรวม 394.6 พันล้านบาท (ปี 2554 จํานวน 60.8 พันล้านบาท ปี 2553 จํานวน 58.8 พันล้านบาท 
ปี 2552 จํานวน 86.2 พันล้านบาท และปี 2551 จํานวน 74.5 พันล้านบาท)  สินเชื่อที่มีการปรับโครงสร้างหนี้สําเร็จแล้ว 
แยกตามภาคธุรกิจในแต่ละปี สรุปได้ดังนี้ 
 

 12  เดือนสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 

 2554 2553 2552 
 จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
 (แสดงเป็นหน่วยล้านบาท ยกเว้น ร้อยละ)  
การเกษตรและป่าไม้ .....................   1,698 2.8  2,320 4.0  3,284 3.8 
การเหมืองแร่ ................................   90 0.2    258 0.4    265 0.3 
การอุตสาหกรรม ..........................  20,167 33.2 16,078 27.4 17,772 20.6 
การก่อสร้าง ..................................  1,515 2.5 1,867 3.2 2,052 2.4 
การพาณิชย.์..................................  9,915 16.3 10,937 18.6 14,253 16.5 
การธนาคารและธุรกิจการเงิน........ 86 0.1 190 0.3 385 0.5 
ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์........ 6,345 10.5 7,550 12.9 12,362 14.3 
การสาธารณูปโภค ........................  500 0.8 1,897 3.2 4,903 5.7 
การบริการ ....................................  15,034 24.7 12,461 21.2 21,970 25.5 

การอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล........ 5,420 8.9 5,202 8.8 8,988 10.4 

     รวม .........................................   60,770 100.0  58,760 100.0  86,234 100.0 

  
สําหรับสินเช่ือที่มีการปรบัโครงสร้างหนี้สําเร็จแล้ว แยกตามวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ สรุปได้ดังนี้ 

 12  เดือนสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 

 2554 2553 2552 

 

จ านวน 

ราย 

ภาระหนี้ก่อนปรับ 

โครงสร้างหน้ี 

  จ านวน 

  ราย 

ภาระหน้ีก่อนปรับ 

โครงสร้างหน้ี 

   จ านวน 

   ราย 

ภาระหนี้ก่อนปรับ 

โครงสร้างหน้ี 
  (แสดงเป็นหน่วยล้านบาท)  
รับโอนสินทรัพย์ .........................  107  1,890  117 1,075  357  3,698  
รับโอนส่วนได้เสียในส่วนของ 

เจ้าของของลกูหนี ้...................  3  55  13 315  9  93  
การปรับโครงสร้างหนี้ 

หลายลักษณะ .........................  13,035  58,825  14,605 57,370  22,176  82,443  

รวม .........................................  13,145  60,770  14,735 58,760  22,542  86,234  
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 การย้อนกลับของเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ 

ปัญหาหลักประการหนึ่งซ่ึงมีผลกระทบต่อธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายในปัจจุบันได้แก่ ปัญหาของการย้อนกลับ
ของเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ ทั้งนี้เนื่องจากในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แต่ละรายจะต้องมีการประมาณการ
ความสามารถในการชําระหนี้ โดยอิงจากสมมติฐานต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการประกอบการของธุรกิจ 
และภาวะของบริษัทแต่ละบริษัท ซ่ึงในบางครั้ง ก็อาจคลาดเคลื่อนไป เป็นผลให้หนี้ที่ได้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้ว 
กลับมาเป็นหนี้ด้อยคุณภาพอีก   

เพื่อเป็นการควบคุมปัญหาการย้อนกลับของเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ ธนาคารได้มีการกําหนดมาตรการหลาย
อย่างในการดูแลสินเช่ือที่มีการปรับโครงสร้างอย่างใกล้ชิด เช่น การดูแลการตีราคาทรัพย์ชําระหนี้ การดูแลติดตาม
ความคืบหน้าในการขายสินทรัพย์เพื่อชําระหนี้อย่างใกล้ชิด การส่งหนังสือแจ้งกําหนดการชําระหนี้ก่อนวันครบ
กําหนด  การปรับปรุงข้อมูลของลูกค้าเพื่อประเมินความสามารถในการชําระหนี้เป็นระยะๆ  ตลอดจนการทบทวนและ
ปรับปรุงเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการชําระหนี้  การพิจารณาความเพียงพอ
ของเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของลูกหนี้ เป็นต้น 

 ทรัพย์สินรอการขาย 

ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ บางกรณี ธนาคารจะมีการรับโอนสินทรัพย์เพื่อเป็นการชําระหนี้ ซ่ึงธนาคาร
จะดําเนินการจําหน่ายทรัพย์ดังกล่าวต่อไป โดยผ่านการประมูล (Public Auction) หรือการขายแบบเฉพาะเจาะจง 
(Private Sale) 

 

ทรัพย์สินรอการขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554, 2553 และ 2552 ประกอบด้วย 

 ณ 31 ธันวาคม 
 2554 2553 2552 

 (แสดงเป็นหน่วยล้านบาท)  
ยอด ณ ต้นงวด ..............................................................  30,761 35,627 37,588 

เพิ่มขึ้น ........................................................  2,399 1,627 4,106 

ลดลง ..........................................................  (8,214) (6,493) (6,067) 

ยอด ณ ปลายงวด ..........................................................  24,946 30,761 35,627 

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า ....................................................  (7,230) (7,943) (8,123) 

รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ ........................................  17,716 22,818 27,504 

 การโอนสินทรัพย์ไปยังบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) 

 ในช่วงปี 2544 บสท. ได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงการคลังเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิด  
รายได้ของธนาคารพาณิชย์ โดยสามารถจัดซ้ือ บริหาร ปรับโครงสร้าง และโอนสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ตาม
อํานาจที่ได้รับในการปรับโครงสร้างสินเช่ือ การบังคับจํานองหลักประกัน การจําหน่ายจ่ายโอนท รัพย์สิน ภายใต้
สัญญาที่ธนาคารได้ทํากับ บสท. ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2544  ธนาคารได้มีการโอนสินทรัพย์ที่ด้อยคุณภาพไปยัง บสท. 
ในราคาตามทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหักด้วยสํารองที่ตั้งไว้แล้ว  ตั้งแต่วันที่ธนาคารได้ทําสัญญา จนถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2554 มูลหนี้หลังหักสํารองตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้โอนไปทั้งหมดมีจํานวน 25.5 
พันล้านบาท  



   

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 60 
 

ธนาคารได้รับชําระค่าโอนสินทรัพย์ดังกล่าว เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินที่โอนเปลี่ยนมือไม่ได้ ที่อาวัลโดยกองทุน
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซ่ึงจะครบกําหนดในปีที่ 10 นับจากวันที่ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ทั้งนี้ 
ธนาคารและ บสท. ได้ตกลงการรับรู้ผลกําไรหรือขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์ที่ได้โอนให้ บสท. โดยในกรณีที่มี
ผลกําไร ให้จัดสรรกําไรส่วนแรกไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาสินทรัพย์ที่โอน โดยแบ่งในสัดส่วนเท่ากันระหว่าง บสท. 
และธนาคาร  สําหรับผลกําไรส่วนที่สอง ธนาคารจะได้รับไปโดยยอดเงินทั้งหมดที่ธนาคารได้รับตัองไม่เกินส่วนต่าง
ระหว่างราคาตามบัญชีของธนาคารและราคาที่โอนให้ บสท.  และกําไรส่วนที่เหลือเป็นของ บสท.   ส่วนในกรณีที่มีผล
ขาดทุน ธนาคารจะเป็นผู้รับผลขาดทุนในส่วนแรกไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาสินทรัพย์ที่โอน และ บสท. และธนาคาร
จะร่วมรับผลขาดทุนในส่วนที่สองไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาสินทรัพย์ที่โอนในสัดส่วนเท่ากัน และผลขาดทุนที่เหลือ 
บสท. จะเป็นผู้รับไปทั้งหมด 

ในเดือนมีนาคม 2550 ธนาคารได้รับแจ้งผลการจัดสรรกําไรขาดทุน ณ ส้ินปีที่ 5 จาก บสท. เป็นกําไรจํานวน 
392.8 ล้านบาท โดยยังไม่มีการชําระเงิน และต้องมีการจัดสรรกําไรขาดทุนทั้งส้ินเมื่อครบปีที่ 10 

 สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บสท.ได้ไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินที่โอนเปลี่ยนมือไม่ได้
ก่อนกําหนดจํานวน 11.6 พันล้านบาท และ 754 ล้านบาท ตามลําดับ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ธนาคารมีตั๋วสัญญาใช้เงินที่โอนเปลี่ยนมือไม่ได้จาก บสท. เพื่อชําระ
เป็นค่าตอบแทนการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพดังกล่าว คงเหลือจํานวน 533 ล้านบาท และ 12.1 พันล้านบาท 
ตามลําดับ 

ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการชําระบัญชีบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2554  บสท.ได้เลิกดําเนินกิจการ
ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2554 ธนาคารได้ดําเนินการยื่นคําขอรับชําระหนี้ต่อคณะกรรมการชําระบัญชีบรรษัทบริหาร
สินทรัพย์ไทยแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บสท.อยู่ระหว่างการชําระบัญชี ซ่ึงตามพระราชกําหนด พ.ศ. 2554 
กําหนดให้มีการชําระบัญชีให้แล้วเสร็จภายในส้ินปีที่ 12 นับตั้งแต่วันที่พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 
พ.ศ. 2554 ใช้บังคับ 

 การโอนสินทรัพย์ไปยังบริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จ ากัด  

 ธนาคารได้จัดตั้งบริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จํากัด (บริษัท) ขึ้นเป็นบริษัทย่อย ซ่ึงธนาคารถือหุ้นร้อยละ 100 
ของหุ้นที่จําหน่ายแล้วทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากธนาคารไปบริหารต่อไป  เมื่อ
วันที่ 30 ธันวาคม 2547 ธนาคารได้มีการโอนเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายที่ได้รับจากการปรับโครงสร้างหนี้
บางส่วนให้แก่ บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จํากัด ตามราคาปิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 28 
ธันวาคม 2547 จํานวน 3.3 พันล้านบาท ธนาคารบันทึกเงินสดรับจากการโอนเงินลงทุนดังกล่าวเป็นหนี้สินอื่น และ
บันทึกเงินลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ที่โอนให้บริษัทย่อยภายใต้หลักทรัพย์เผื่อขาย ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับ
การโอนและการรบัโอนสินทรัพย์ทางการเงิน    ในปี 2549 บริษัทย่อยได้จําหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวบางส่วน และรับรู้
กําไรจากการขายเงินลงทุน จํานวน 1.3 พันล้านบาท ธนาคารบันทึกรายการดังกล่าวโดยลดหนี้สินอื่น จํานวน 1.7 
พันล้านบาท และรับรู้กําไรจากการขายเงินลงทุนจํานวน 1.3 พันล้านบาท 

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารได้ขายทรัพย์สินรอการขายให้บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จํากัด 
จํานวน 1.2 พันล้านบาท ในราคา 1.0 พันล้านบาท ซ่ึงเป็นมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้ ธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของ
ทรัพย์สินรอการขายไว้แล้วก่อนหน้านี้ จํานวน 184 ล้านบาท ดังนั้น รายการขายดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดกําไรหรือขาดทุน
แก่ธนาคาร  
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สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารได้ขายทรัพย์สินรอการขายให้บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จํากัด 
จํานวน 3.7 พันล้านบาท ในราคา 2.9 พันล้านบาท ซ่ึงเป็นมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้ ธนาคารได้ตั้ งค่าเผื่อการด้อยค่าของ
ทรัพย์สินรอการขายไว้แล้วก่อนหน้านี้ จํานวน 809 ล้านบาท ดังนั้น รายการขายดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดกําไรหรือขาดทุน
แก่ธนาคาร 

4.4.2 เงินลงทุน    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 17.3 ของสินทรัพย์รวม 
โดยหลักทรัพย์รฐับาลและรัฐวิสาหกิจมีสัดส่วนสูงที่สุด ร้อยละ 64.8 รองลงมาคือ ตราสารทุนภายในประเทศ ร้อยละ 11.1 

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินสํารองสินทรัพย์สภาพคล่องของ
ธนาคาร และสามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอกู้เงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกับความผูกพันอื่นๆ กับ
องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหลักทรัพย์ซ่ึงขายภายใต้สัญญาซ้ือคืน  

ธนาคารมีการลงทุนในตราสารทุนรวม 83.9 พันล้านบาท เป็นการลงทุนในตราสารทุนทั่วไปใน
ประเทศ จํานวน 38.9 พันล้านบาท ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จํานวน 26.9 พันล้านบาท ลงทุนในตราสารทุน
ต่างประเทศจํานวน 17.1 พันล้านบาท และมีการลงทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ จํานวน 1.0 พันล้านบาท รายละเอียดดังนี้ 

 ณ 31 ธันวาคม 
 2554 2553 2552 
 จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
 (แสดงเป็นหน่วยล้านบาท ยกเว้น ร้อยละ)  
ตราสารหนี้:       

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ .....        227,510 64.8    175,721 57.7    261,628 71.6 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน ......................            9,259 2.6 9,640 3.2 9,853 2.7 

ตราสารหนี้ต่างประเทศ .....................          30,502 8.7 35,035 11.5 31,177 8.6 

รวมตราสารหนี้ .................................        267,271 76.1 220,396 72.4 302,658 82.9 

ตราสารทุน:       
ตราสารทุนภายในประเทศ ................          38,887 11.1 43,153 14.2 27,035 7.4 
ตราสารทุนต่างประเทศ .....................          17,061 4.8 14,502 4.7 9,051 2.5 
ตราสารทุนที่ได้รับจากการปรับ

โครงสร้างหนี้ ...............................            1,007 0.3 892 0.3 902 0.2 

อ่ืนๆ ..................................................          26,926 7.7 25,595 8.4 25,596 7.0 

รวมตราสารทุน .................................          83,881 23.9 84,142 27.6 62,584 17.1 

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ .................        351,152 100.0    304,538 100.0    365,242 100.0 

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุนของธนาคารในปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 13.3 ของรายได้
จากการดําเนินงาน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารมีส่วนเกินทุนสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
จํานวน 21.7 พันล้านบาท ซ่ึงยังมิได้มีการรับรู้เป็นรายได้  

ธนาคารได้มีการทําธุรกรรมซ้ือขายตราสารทุนในขนาดที่มีนัยสําคัญ โดยธนาคารได้จําหน่ายหุ้นที่
ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้  คือ  หุ้นของบริษัท สามมิตรมอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริง จํากัด (มหาชน) จํานวน 
19,693,375 หุ้น ให้แก่ บริษัท สามมิตร โอโตพาร์ท จํากัด  
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5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ   

5.1 ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ    

ธนาคารมีทรัพย์สินประเภท ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ ดังนี ้

- ส านักงานใหญ่ของธนาคาร ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  
บนที่ดินซึ่งมีเนื้อที่ 8 ไร่ 66.8 ตารางวา เป็นอาคารสูง 32 ช้ัน ซ่ึงธนาคารเป็นเจ้าของที่ดินและอาคาร 

- ส านักงานถนนพระราม 3  ตั้งอยู่เลขที่ 2222  ถนนพระราม 3  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  
กรุงเทพมหานคร  บนที่ดินซึ่งมีเนื้อที่ 29 ไร่ 171.3 ตารางวา  เป็นอาคารสูง 10 ช้ัน  ซ่ึงธนาคารเป็น
เจ้าของที่ดินและอาคาร 

- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจ านวน 34.3 พันล้านบาท เปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้ 

                                                                                               หน่วย : ล้านบาท 

 ธันวาคม 2554 ธันวาคม 2553 ธันวาคม 2552 

ที่ดิน 19,507 19,358 16,569 
อาคาร 10,989 12,337 7,431 
อุปกรณ์ 3,628 4,272 3,923 
อื่นๆ 185 185 1,282 

รวม 34,309 36,152 29,205 

 
5.2 เงินให้สินเช่ือ   (รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ 4.4.1) 

 
5.3 นโยบายการลงทุนในบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม   

ธนาคารมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์และธุรกิจที่
สนับสนุนการให้บริการของธนาคาร โดยธุรกิจนั้นต้องมีแนวโน้มการประกอบการที่ดีและมีความเสี่ยงที่ยอมรับได้  
นอกจากนี้ ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้บางกรณี ธนาคารจะพิจารณาอนุมัติให้ธุรกิจนั้นแปลงหนี้เป็นทุนเพื่อเป็นการ
แก้ไขหนี้มีปัญหา ทั้งนี้ การลงทุนของธนาคารจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ของทางการ ซ่ึงพระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 34  ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ลงทุนในบริษัทจ ากัดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนที่ช าระแล้วของบริษัท หากเกินกว่านี้ต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

ในเรื่องการถือหุ้นในกิจการอื่นนี้  ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาว่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างเสถียรภาพ
และความมั่นคงให้กับระบบสถาบันการเงินโดยรวม และรักษาความเช่ือมั่นของผู้ฝากเงินต่อสถาบันการเงิน ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ต้องมีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงจากการที่สถาบันการเงินมีการลงทุนในธุรกิจอื่น อันเนื่องจากการที่
ไม่มีการควบคุมดูแลอย่างเพียงพอ  ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ออกหลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม เพื่อควบคุม
ให้สถาบันการเงินมีการลงทุนเฉพาะในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการเงินและธุรกิจสนับสนุน และให้ธนาคารถือหุ้นได้
โดยส าหรับบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม ต้องถือในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 50 และมีอ านาจในการควบคุม และธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจะท าการก ากับบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม ทั้งในเรื่องของการด ารงเงินกองทุนของกลุ่ม และการควบคุมการให้
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สินเช่ือ การลงทุนและการก่อภาระผูกพันในภาพรวมของกลุ่ม   แต่หากธนาคารมีการลงทุนในธุรกิจการเงินโดยไม่นับ
รวมในกลุ่ม  ธนาคารต้องถูกหักเงินกองทุนตามจ านวนเงินลงทุน ซ่ึงเป็นการเพิ่มต้นทุนในการถือหุ้น   อย่างไรก็ตาม 
การก ากับแบบรวมกลุ่มดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้ธนาคารเพิ่มขอบเขตของบริการทางการเงินที่จะให้กับลูกค้า 
โดยการสร้างกลุ่มธุรกิจการเงิน  แต่ทั้งนี้ ธนาคารต้องมีหน้าที่ในด้านการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์  และต้องมี
มาตรการในการควบคุมและบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม    

ธนาคารมีการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซ่ึงประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง 
จ ากัด   บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน)   บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จ ากัด   บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด  
ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ากัด   BBL Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd.  และบริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ากัด  

ส าหรับการรับโอนหุ้นจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้นั้น หากธนาคารรับโอนหุ้นจะส่งผลให้ธนาคารมีการ
ลงทุนในบริษัทนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น ธนาคารต้องขออนุญาต
จากธนาคารแห่งประเทศไทย  

 
5.4 นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

โดยปกติ ธนาคารมีการแต่งตั้งผู้บริหารเป็นกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อติดตามการ
บริหารงาน ฐานะการเงิน และการด าเนินงานของบริษัทเหล่านั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณาการ
ด าเนินการที่อาจกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

ส าหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ธนาคารได้รับมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เนื่องจากธนาคารมีความ
ตั้งใจถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเป็นการช่ัวคราว จึงไม่ได้แต่งตั้งผู้บริหารของธนาคารเข้าเป็นกรรมการของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม เว้นแต่บางบริษัทที่เชิญผู้บริหารของธนาคารเข้าร่วมเป็นกรรมการของบริษัทด้วย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทที่ธนาคารถือหุ้นในสัดส่วนที่นับได้เป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ที่ได้มาจาก
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ได้แก ่บริษัท ไทยพรีซีช่ัน แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด  
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6. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

               ณ  ส้ินเดือนธันวาคม 2554  ธนาคารมีคดีข้อพิพาทซ่ึงยังไม่ส้ินสุดและอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์

ของธนาคารที่มีจ านวนทุนทรัพย์สูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผู้ถือหุ้นสุทธิตามงบการเงิน ณ วันสิ้นปีบัญชี 2554  ดังนี้ 

1. ชื่อคู่ความ บริษัท คลอสเตอร์เบียร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

                บริษัท คลอสเตอร์เบียร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (เป็นจ าเลยในคดีแพ่งของศาลทรัพย์สินทางปัญญา) ได้ยื่นฟ้อง

แย้งธนาคารและโจทก์ร่วมคนอื่นต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง กล่าวหาว่า  ธนาคารได้

ด าเนินการร้องต่อศาลขอให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท ไทยอมฤต บริวเวอรี่ จ ากัด ในฐานะเจ้าหนี้เสียงข้างมากลงมติตั้ง 

บริษัท ไพรส์ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ คอปอเรท รีสตรั๊คเจอร์ริ่ง จ ากัด  เป็นผู้ท าแผน  และได้ร่วมกันสมคบไม่ให้โจทก์

เป็นตัวแทนจ าหน่ายเบียร์คลอสเตอร์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย  ท าให้เสียหายทุนทรัพย์ 10,880.8 ล้านบาท   ต่อมา

เมื่อศาลได้สืบพยานโจทก์และจ าเลยเสร็จแล้ว  ได้มีค าพิพากษายกฟ้องแย้งดังกล่าว  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2549 โดย

ห้ามบริษัท คลอสเตอร์เบียร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ใช้ช่ือและเครื่องหมายการค้า “คลอสเตอร์” ต่อไป รวมถึงให้ใช้ค่า

ฤชาธรรมเนียมแทนธนาคารและโจทก์ร่วมอื่นด้วย 

                บริษัท คลอสเตอร์เบียร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาต่อศาลฎีกา (การยื่นอุทธรณ์คดีของ

ศาลทรัพย์สินฯให้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา) และธนาคารได้ยื่นค าแก้อุทธรณ์แล้ว  ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ

ศาลฎีกา 

 ความเห็นของฝ่ายจัดการ  เนื่องจากธนาคารมิได้กระท าละเมิดตามฟ้องแย้ง   แต่ใช้สิทธิตามกฎหมายในการ

ยื่นค าร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท ไทยอมฤต บริวเวอรี่ จ ากัดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย  ค าพิพากษาของศาล

ทรัพย์สินฯ ที่ยกฟ้องแย้งดังกล่าวจึงชอบด้วยเหตุผล ดังนั้น โอกาสที่ธนาคารจะแพ้คดี จึงมีน้อยมาก 
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2. ชื่อคู่ความ กลุ่มบริษัท เอ็ฟฟิเชี่ยน จ ากัด  ประกอบด้วย บริษัท เอ็ฟฟิเชี่ยน จ ากัด, นายพิบูลย์  เลิศวงศ์กรกิจ   

บริษัท แอ็ดว๊านซ์ที่ดิน จ ากัด,  บริษัท ฟุล-ฟิล  จ ากัด,  บริษัท เฉี่ยง-เซ้ีย  ภัตตาคาร ( 1994 ) จ ากัด,  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

หอพักเมย์แฟร์  และ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามอาคเนย์ก่อสร้าง  เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องธนาคารรวม 7 คดี ดังนี้   

 -  บริษัท เอ็ฟฟิเชี่ยน จ ากัด  เป็นโจทก์ฟ้องธนาคารต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เป็นคดีหมายเลขด าที่ 9885/2549  

ข้อหาผิดสัญญา ละเมิด เรียกเอาทรัพย์คืน เรียกค่าเสียหาย  จ านวนทุนทรัพย์ 231,892.8 ล้านบาท เมื่อสืบพยาน

โจทก์จ าเลยเสร็จแล้ว ศาลมีค าพิพากษายกฟ้องโจทก์เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 โจทก์ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษา ธนาคาร

ยื่นแก้อุทธรณ์  ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ 

 -  นายพิบูลย์  เลิศวงศ์กรกิจ  เป็นโจทก์ฟ้องธนาคารต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้  เป็นคดีหมายเลขด าที่ 9884/2549  

(คดีหมายเลขแดงที่ 885/2551) ข้อหาผิดสัญญา ละเมิด เรียกเอาทรัพย์คืน เรียกค่าเสียหาย จ านวนทุนทรัพย์ 128,534.0 

ล้านบาท  ศาลอุทธรณ์ มีค าพิพากษายกฟ้องโจทก์ (ยืนตามศาลช้ันต้น)  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554  โจทก์ยื่นฎีกา 

ธนาคารยื่นแก้ฎีกา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา 

 -   บริษัท แอ็ดว๊านซ์ที่ดิน จ ากัด   เป็นโจทก์ฟ้องธนาคารต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้  เป็นคดีหมายเลขด าที่ 

9882/2549 (คดีหมายเลขแดงที่ 7138/2551)  ข้อหาผิดสัญญา  ละเมิด  เรียกเอาทรัพย์คืน  เรียกค่าเสียหายจ านวนทุน

ทรัพย์ 116,760.7 ล้านบาท  ศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษายกฟ้องโจทก์ (ยืนตามศาลช้ันต้น) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554  

โจทก์ยื่นฎีกา  ธนาคารยื่นแก้ฎีกา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา    

               -  บริษัท ฟุล-ฟิล จ ากัด   เป็นโจทก์ฟ้องธนาคารต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เป็นคดีหมายเลขด าที่ 3828/2551 ใน

ข้อหา ผิดสัญญา เรียกทรัพย์คืน ละเมิด จ านวนทุนทรัพย์ 96,048.6 ล้านบาท ศาลสอบข้อเท็จจริง ซ่ึงเมื่อตรวจเอกสาร

แล้วจึงมีค าส่ังงดสืบพยานโจทก์-จ าเลย และพิพากษายกฟ้องโจทก์เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 โจทก์ยื่นอุทธรณ์ค า

พิพากษา ธนาคารยื่นแก้อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษายกฟ้องโจทก์ (ยืนตามศาลช้ันต้น) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 

2554  โจทก์ยื่นฎีกา  ธนาคารยื่นแก้ฎีกา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา    

               -  บริษัท เฉี่ยง-เซี้ย ภัตตาคาร (1994) จ ากัด เป็นโจทก์ยื่นฟ้องธนาคารต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เป็นคดีหมายเลข

ด าที่ 3829/2551 ในข้อหา ผิดสัญญา ละเมิด เรียกทรัพย์คืน ทุนทรัพย์ 116,742.7 ล้านบาท ศาลสอบข้อเท็จจริง ซ่ึงเมื่อ

ตรวจเอกสารแล้วจึงมีค าส่ังงดสืบพยานโจทก์-จ าเลย และพิพากษายกฟ้องโจทก์เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 โจทก์

ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษา ธนาคารยื่นแก้อุทธรณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ 

  -   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หอพักเมย์แฟร์  เป็นโจทก์ยื่นฟ้องธนาคารต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เป็นคดีหมายเลขด าที่ 

3827/2551  ในข้อหา ผิดสัญญา เรียกทรัพย์คืน ละเมิด เรียกค่าเสียหาย  ทุนทรัพย์ 118,218.2 ล้านบาท  ศาลสอบ

ข้อเท็จจริง ซ่ึงเมื่อตรวจเอกสารแล้วจึงมีค าส่ังงดสืบพยานโจทก์-จ าเลย และพิพากษายกฟ้องโจทก์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 

2551  โจทก์ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษา ธนาคารยื่นแก้อุทธรณ์ ขณะนี้อยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์  

                -  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามอาคเนย์ก่อสร้าง  เป็นโจทก์ยื่นฟ้องธนาคารต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้  เป็นคดี

หมายเลขด าที่ 3826/2551 ในข้อหา ผิดสัญญา เรียกทรัพย์คืน ละเมิด เรียกค่าเสียหาย  ทุนทรัพย์ 145,938.0 ล้านบาท  
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ศาลสอบข้อเท็จจริง ซ่ึงเมื่อตรวจเอกสารแล้วจึงมีค าส่ังงดสืบพยานโจทก์-จ าเลย และพิพากษายกฟ้องโจทก์เมื่อวันที่ 27 

พฤศจิกายน 2551 โจทก์ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษา ธนาคารยื่นแก้อุทธรณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ 

  ทั้งนี้ ลูกหนี้กลุ่มนี้ได้ถูกธนาคารยื่นฟ้องเป็นคดีแพ่งก่อนหน้านี้ เพื่อเรียกหนี้คืนมาก่อนแล้ว รวม 3 คดี  กล่าวคือ 

 -   คดีของศาลแพ่ง หมายเลขด าที่ ธ.3031/2544 ระหว่างธนาคาร (โจทก์)  กับบริษัท เอ็ฟฟิเช่ียน จ ากัดกับพวก 

(จ าเลย)  ข้อหา กู้เงิน  จ านอง  จ านวนทุนทรัพย์ 14.1 ล้านบาท  ศาลช้ันต้นได้พิพากษาให้จ าเลยช าระหนี้ให้กับธนาคาร  

เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ธ.6251/2545  จ าเลยอุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามค าพิพากษาของศาลช้ันต้น  ต่อมา

จ าเลยได้ยื่นฎีกา  ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา 

 -   คดีของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ หมายเลขด าที่ 7863/2543 ระหว่างธนาคาร (โจทก์) กับนายพิบูลย์  เลิศวงศ์กรกิจ 

(จ าเลย)  ข้อหาเบิกเงินเกินบัญชี  จ านวนทุนทรัพย์ 4.9 ล้านบาท  ศาลช้ันต้นพิพากษาให้จ าเลยช าระหนี้ให้กับธนาคาร  

เป็นคดีหมายเลขแดงที่ 791/2544 โดยคดีถึงที่สุดแล้ว 

 -   คดีของศาลแพ่งธนบุรี หมายเลขด าที่ 5790/2543 ระหว่างธนาคารกรุงเทพ (โจทก์)  กับบริษัท แอ็ดว๊านซ์

ที่ดิน จ ากัดกับพวก  (จ าเลย)  ข้อหา กู้ยืม  ค้ าประกัน  จ านวนทุนทรัพย์ 1.5 ล้านบาท ศาลช้ันต้นได้พิพากษาให้จ าเลยกับ

พวกช าระหนี้ให้กับธนาคาร เป็นคดีหมายเลขแดงที่ 4823/2545 จ าเลยอุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามค าพิพากษา

ของศาลช้ันต้น  ต่อมาจ าเลยได้ยื่นฎีกา  ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา 

 ความเห็นของฝ่ายจัดการ ทั้งเจ็ดคดีที่กลุ่มบริษัท เอ็ฟฟิเชี่ยน จ ากัด ยื่นฟ้องธนาคารนั้น เนื่องจากธนาคารมิได้

ปฏิบัติผิดสัญญาจึงไม่เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายจริงตามฟ้อง  ดังนั้น โอกาสที่ธนาคารจะแพ้คดี จึงมีน้อยมาก 
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3. ชื่อคู่ความ บริษัท  ไทยแมล่อน โปลีเอสเตอร ์จ ากัด (มหาชน)                                                                 

 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2550  บริษัท ไทยแมล่อน โปลีเอสเตอร์ จ ากัด (มหาชน) ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบรรษัท

บริหารสินทรัพย์ไทย เป็นจ าเลยที่ 1    นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ เป็นจ าเลยที่ 2   ธนาคารไทยธนาคาร จ ากัด (มหาชน) 

เป็นจ าเลยที่ 3   ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เป็นจ าเลยที่ 4   และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  เป็นจ าเลย

ที่ 5  ต่อศาลแพ่ง  ในคดีความแพ่ง ข้อหาหรือฐานความผิด  เพิกถอน  ละเมิด เรียกค่าเสียหายทุนทรัพย์ 24,500 ล้านบาท  

เป็นคดีหมายเลขด าที่ 1215/2550  โดยขอให้ศาลเพิกถอนการท าสัญญาโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพระหว่างธนาคารกับ

บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ตลอดจนการโอนสิทธิจ านองที่ธนาคารโอนไปยังบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย และเพิก

ถอนการโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินจ านวน 3 แปลง ที่โอนไปยังบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย  ซ่ึงศาลได้นัดสืบพยาน

โจทก์จ าเลยในเดือน มีนาคม 2551 และพิพากษายกฟ้องโจทก์เมื่อวันที่ 30  พฤษภาคม 2551 โจทก์ยื่นอุทธรณ์ค า

พิพากษา ธนาคารยื่นแก้อุทธรณ์แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอฟังค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ 

ความเห็นของฝ่ายจัดการ  เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพไปให้บรรษัท

บริหารสินทรัพย์ไทย แล้ว เห็นว่าได้ด าเนินการโดยถูกต้องตามกฎหมาย  และไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับความเสียหาย

ตามที่กล่าวอ้างมาในฟ้อง   ดังนั้น โอกาสที่ธนาคารจะแพ้คดี จึงมีน้อยมาก 
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 4.  ชื่อคู่ความ บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จ ากัด (มหาชน) 

 บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จ ากัด (มหาชน) ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องธนาคารต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้  เป็น

คดีหมายเลขด าที่ 9412/2550  ข้อหา ผิดสัญญาและเรียกค่าเสียหาย  สรุปค าฟ้องได้ว่า โจทก์มีความประสงค์ประกอบ

กิจการโรงงานผลิตเหล็กครบวงจร จึงติดต่อขอสินเช่ือกับจ าเลย เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2539 จ าเลย และสถาบัน

การเงินรวม 9 แห่ง ตกลงร่วมกันให้สินเช่ือหลายประเภทจ านวน 35,000 ล้านบาท โดยจ าเลยและสถาบันการเงิน

ดังกล่าวจะได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยสินเช่ือและค่าธรรมเนียมจากการจัดหาและให้สินเช่ือ 

 โจทก์ได้ช าระค่าธรรมเนียมให้แก่จ าเลยและสถาบันการเงินต่าง ๆ  แตจ่ าเลยและผู้ให้กู้ร่วมไม่ด าเนินการตาม

สัญญาให้สินเช่ือ โดยไม่ให้โจทก์ใช้สินเช่ือและไม่จัดท าสัญญาหลักประกันต่าง ๆ  เป็นเหตุให้โจทก์ถูกระงับสินเช่ือ

จากผู้ให้กู้ร่วม โจทก์จึงขาดสภาพคล่องและจ าเป็นต้องชะลอโครงการ โจทก์ได้มีหนังสือขอคืนค่าธรรมเนียมเงินกู้

ทั้งหมดจ านวน 150.8 ล้านบาท  

 เมื่อเดือนกันยายน 2539 จ าเลยไดอ้นุมัติให้โจทก์ใช้วงเงินสินเช่ือช่ัวคราว (Bridging Loan) เป็นวงเงินเบิกเงิน

เกินบัญชีจ านวน 25 ล้านบาท และเงินกู้จ านวน 58.5 ล้านบาท แต่ไม่เพียงพอกับการก่อสร้างโรงเหล็ก ท าให้กิจการของ

โจทก์ประสบภาวะขาดทุน โจทก์จึงต้องท าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับจ าเลยเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2543 โดยในการ

ปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าว  จ าเลยจะร่วมกับสถาบันการเงินอีกแห่งให้สินเช่ือเพิ่มอีก 1,030 ล้านบาท เป็นส่วนวงเงิน

ของจ าเลย 615 ล้านบาท โจทก์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุในสัญญาแล้ว  แต่จ าเลยและผู้ให้กู้ร่วมไม่

ด าเนินการตามสัญญาสินเช่ือ  

 เมื่อจ าเลยไม่ยอมปล่อยสินเช่ือและไม่ยอมคืนค่าธรรมเนียม ท าให้โจทก์ได้รับความเสียหายเป็นเงินจ านวน 

85,096.8 ล้านบาท   

 ทนายความได้ยื่นค าให้การแก้คดีต่อศาลเมื่อ วันที่ 19 มีนาคม 2551  หลังจากศาลได้ท าการสืบพยานโจทก์และ

จ าเลยเรียบร้อยแล้ว จึงมีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552  โดยพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์  ซ่ึงโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ค า

พิพากษา  และธนาคารยื่นค าแก้อุทธรณ์เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552  คดีอยู่ระหว่างรอฟังค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ 

อนึ่ง  ข้อเท็จจริงที่โจทก์น ามาเป็นข้ออ้างในการฟ้องคดีนี้  โจทก์เคยยกขึ้นอ้างเป็นค าฟ้องแย้งในคดีที่ธนาคาร

ยื่นฟ้องเรียกหนี้คืนจากโจทก์ (คดีดังกล่าว ศาลพิพากษาให้ธนาคารชนะคดี แต่จ าเลยยื่นอุทธรณ์ คดีอยู่ระหว่างรอฟังค า

พิพากษาของศาลอุทธรณ์)  แต่ปรากฏว่าศาลมีค าส่ังไม่รับฟ้องแย้ง โจทก์จึงน ามาฟ้องธนาคารเป็นคดีนี้ 

ความเห็นของฝ่ายจัดการ เนื่องจากธนาคารมิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาหรือท าให้โจทก์ได้รับความเสียหายตามฟ้อง  
แต่กลับปรากฏว่าโจทก์เองเป็นฝ่ายไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อที่ท าไว้กับธนาคารและเป็นฝ่ายเลิกโครงการ
และบอกเลิกสัญญาไปเอง  ดังนั้น โอกาสที่ธนาคารจะแพ้คดี จึงมีน้อยมาก 

  

ชุดทีป่รับแก้ เรื่องที่ 4 



  

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 69 

7. โครงสร้างเงินทุน 

7.1 หลักทรัพยข์องธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2554    

           ธนาคารมีทุนจดทะเบียนจ านวน 40,000,000,000 บาท แบ่งเป็น 
- หุ้นสามัญ 39,983,450,000  บาท จ านวน 3,998,345,000  หุ้น มูลคา่หุ้นละ 10 บาท 
-    หุ้นบุริมสิทธิประเภท ก. 6,550,000  บาท จ านวน 655,000  หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 
- หุ้นบุริมสิทธิประเภท ข. 10,000,000 บาท จ านวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 

ทุนทีเ่รียกช าระแล้ว จ านวน 19,088,428,940 บาท โดยเป็นหุ้นสามญั จ านวน 1,908,842,894 หุ้น  

7.1.1 ในส่วนของหุ้นบุริมสิทธิของธนาคาร มีรายละเอียด ดังนี้ 

 หุ้นบุริมสิทธิประเภท ก. จ านวน 655,000 หุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติจัดสรรเพื่อเสนอขาย
ให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือในประเทศ ซ่ึงอาจจะเสนอขายพร้อมกับหุ้นกูด้้อยสิทธิ  

 หุ้นบุริมสิทธิประเภท ข. จ านวน 1,000,000 หุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติจัดสรรเพื่อเสนอขาย
ให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ ในประเทศ  ซ่ึงอาจจะเสนอขายพร้อมกับหุ้นกูด้้อย
สิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธ ิ  และ/หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญได ้
และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุน้สามัญได้   

 ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิทั้ง 2 ประเภทมสิีทธิและเงื่อนไขแตกต่างจากผู้ถอืหุ้นสามัญดังนี ้
- ในกรณีที่มีการเลิกกิจการ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับส่วนแบ่งจากเงินหรือทรัพย์สินใดๆ 

ที่คงเหลือจากการช าระหนี้หรือการกันเพื่อช าระหนี้ทั้งหมดของธนาคารให้แก่เจ้าหนี้ของ
ธนาคารแล้ว ในล าดับก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ 

- ธนาคารจะต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเต็มตามจ านวนที่ก าหนดก่อน ธนาคาร
จึงจะจ่ายเงินปนัผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญได้ 

 7.1.2 ในส่วนของหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้เรียกช าระจ านวน 2,039,502,106 หุ้น มีการจัดสรรดังนี้ 
 หุ้นสามัญจ านวน 500,000,000 หุ้น จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ด้อย

สิทธิชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้  และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ ซ่ึง
ธนาคารอาจจะออก และเสนอขายต่อไปในอนาคต 

 หุ้นสามัญจ านวน 200,000,000 หุ้น จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซ้ือหุ้นสามัญ ซ่ึงธนาคารอาจจะออกและเสนอขายต่อไปในอนาคต 

 หุ้นสามัญจ านวน 1,339,502,106 หุ้น จัดสรรเพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป ซ่ึงรวมถึงการ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม ตลอดจนเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ในหุ้นสามัญซ่ึงถือโดยผูร้บั
ฝากหลักทรัพย์หรือโดยวิธีการอื่นที่คล้ายคลึงกัน โดยธนาคารสามารถออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในต่างประเทศ และ /หรือ ในประเทศทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือ
ธนาคารจะทยอยออกและเสนอขายหุ้นสามัญเป็นคราวๆ ไปก็ได้ 
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ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ประเภทอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  

ประเภทของหุ้นกู้ 
อัตรา 

ดอกเบี้ย 
วันครบก าหนด 

ไถ่ถอน 
จ านวนเงิน 
คงเหลือ 

Credit Rating 
(Moody’s/S&P’s/ 

Fitch Ratings) 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน 3.25% 18 ตุลาคม 2558 400        ล้าน US$ A3 / BBB+ / BBB+ 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน 4.80% 18 ตุลาคม 2563 800        ล้าน US$ A3 / BBB+ / BBB+ 

หุ้นกู้ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกัน 9.025% 15 มีนาคม 2572 449.825 ล้าน US$ Baa1 / BBB / - 

 
7.2 การเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างเงนิทนุและผูถ้ือหุ้นรายใหญ ่  

ผู้ถือหุ้น 

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด ณ วันที่ 12 กันยายน 2554 
    

ล าดับที่ ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น  
ร้อยละของจ านวน

หุ้นทั้งหมด 
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 464,434,206 24.33 
2. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก 78,378,582 4.11 
3. HSBC (Singapore) Nominees  Pte, Ltd. 56,112,801 2.94 
4. State Street  Bank and Trust Company for Australia 51,968,170 2.72 
5. State Street Bank and Trust Company 45,251,486 2.37 
6. State Street Bank Europe Limited 38,158,772 2.00 
7. Nortrust Nominees  Ltd. 38,066,890 1.99 
8. Morgan Stanley & Co. International Plc. 37,846,675 1.98 
9. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 35,412,030 1.86 

10. HSBC Bank Plc-Abu Dhabi Investment Authority 34,684,100 1.82 
 

ข้อมูลการกระจายการถือครองหุ้น (Free Float)  

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2554 การกระจายการถือครองหุ้น (Free Float) ของธนาคาร ตามการค านวณของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คือประมาณ 97.69% 

การกระจายการถือครองหุ้น (Free Float) หมายถึง สัดส่วนของหุ้นในส่วนที่ไม่ได้ถือโดย strategic shareholder 
และไม่ได้เป็นหุ้นที่ซ้ือคืน เทียบกับจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วของธนาคาร ทั้งนี้ strategic shareholder   ตามกฎเกณฑ์
ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ผู้ลงทุนที่ถือหุ้นเพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหาร
หรือเพื่อเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ    

7.3  นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

 นโยบายของธนาคาร 

ธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อผลประกอบการของธนาคารมีผลก าไร โดยพิจารณา
ถึงผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ควบคู่กับความเพียงพอของเงินกองทุนในการรองรับธุรกิจของธนาคาร เงิน
ก าไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลอาจจัดสรรเป็นเงินส ารองต่างๆ ตามความเหมาะสม 
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การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารอาจจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าธนาคารมีก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้น  และเมื่อได้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลแล้ว จะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 43 ที่ก าหนดห้ามธนาคารจ่ายเงินปันผล
จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร และข้อ 45 ที่ก าหนดให้ธนาคารจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งเป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมาย ในจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ทุนส ารองตามกฎหมายมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน 

นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลของธนาคารต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางการ รวมทั้งประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย  ที่ สนส.67/2551 เรื่องข้อก าหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน  หมวด 8 นโยบายการ
จ่ายเงินปันผล ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551  ที่ก าหนดว่า ธนาคารพาณิชย์ไม่ควรน าก าไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงหรือไม่มี
กระแสเงินสดรับจริง หรือก าไรที่เกิดจากการขายทรัพย์สินที่มิได้มีการซ้ือขายจริง มาใช้ในการจ่ายเงินปันผล 

 นโยบายของบริษัทย่อย 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของบริษัทในแต่ละปีเป็นส าคัญ 
และเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นๆ 
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8. การจัดการ 
 

คณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สายตรวจสอบและควบคุม 

ธุรกิจ 

กิจการธนาคารนครหลวง 
 สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่นครหลวง 
 สายลูกค้าธุรกิจรายกลางนครหลวง 
 สายลูกค้าธุรกิจรายปลีกนครหลวง 
 สายลูกค้าบุคคลนครหลวง 

 

กิจการธนาคารต่างจังหวัด 
 สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ต่างจังหวัด 
 สายลูกค้าธุรกิจรายกลางต่างจังหวัด 
 สายลูกค้าธุรกิจรายปลีกต่างจังหวัด 
 สายลูกค้าบุคคลต่างจังหวัด 

 

กิจการธนาคารต่างประเทศ 
 สายสถาบันการเงินระหว่างประเทศ 
 สายสาขาต่างประเทศ 

 

กิจการการเงินธนกิจ 
 สายบริหารการเงิน 
 สายวานิชธนกิจ 
 สายธุรกิจหลักทรัพย์ 

ผลิตภัณฑ์และบริการ 
 สายบัตรเครดิต 
 ฝ่ายผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการ 

 
ปฏิบัติการ 

 สายปฏิบัติการสนับสนุน 

สนับสนุนและอ านวยการ 

 สายการบัญชีและการเงิน 
 สายทรัพยากรบุคคล 
 สายเทคโนโลยี 
 บริหารความเสี่ยง 
 บริหารสินเชื่อ 
 ฝ่ายอาคารส านักงานและทรัพย์สิน 
 ฝ่ายวิจัย 
 ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ 
 ก ากับดูแล 
 ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ 

 
 
 
 
 

แผนภูมิองค์กร ธนาคแผนภูมิองค์กร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด  ารกรุงเทพ จํากัด  ((มหาชนมหาชน))      

สายประธานกรรมการบริหาร 
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8.1 การจัดการ 

โครงสร้างกรรมการของธนาคารประกอบด้วยคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ตามรายละเอียดดังนี้ 

8.1.1 คณะกรรมการธนาคาร 
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร 

1. แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของธนาคาร อํานาจเช่นว่านี้ คณะกรรมการธนาคารจะ
มอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนของธนาคารกระทําการแทนก็ได้ 

2. กําหนดจ่ายเงินบําเหน็จรางวัลแก่พนักงาน หรือลูกจ้างของธนาคารหรือบุคคลใดที่ทํา
กิจการให้กับธนาคาร โดยจะเป็นผู้ทําการประจําหรือไม่ประจําก็ได้ 

3. กําหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น 
4. ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ในการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ คณะกรรมการธนาคารอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง 
หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการธนาคารก็ได้ 

8.1.2 คณะกรรมการบริหาร 
                อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 8.4 การกํากับดูแลกิจการ - การปฏิบัติ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี – โครงสร้างคณะกรรมการ 

8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 
                อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 8.4 การกํากับดูแลกิจการ - การปฏิบัติ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี – โครงสร้างคณะกรรมการ 

8.1.4 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้กลา่วไว้ในหัวข้อ 8.4 การกํากับ

ดูแลกิจการ -  การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี – โครงสร้างคณะกรรมการ 

8.1.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 8.4 การกํากับดูแลกิจการ -  

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี – โครงสร้างคณะกรรมการ 

8.1.6     กรรมการอิสระ  

  กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรือการงานที่เกี่ยวข้องกับธนาคารอันอาจมีผลต่อ
การตัดสินใจโดยอิสระของตน และมีความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 
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2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือของผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคารหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ําประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น
ทํานองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่
มีตัวตนสุทธิของธนาคารหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกล่าว
ให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลา ดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่
เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี 
ซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร
สังกัดอยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือ
บริษัทย่อย และไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซ่ึง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
ธนาคาร 
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8.1.7     ผู้บริหาร  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร มีดังนี้ 
 

1. นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ ์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร 
3. นายชาติศิริ โสภณพนชิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
4. นายสุวรรณ แทนสถิตย ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ 
5. นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟ ู กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ 
6. นายบุญส่ง บุณยะสาระนันท์ รองผู้จัดการใหญ่ 
7. Mr. Chong Toh รองผู้จัดการใหญ่ 
8. นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ 

ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่รองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปและผู้บริหารในสายการบัญชีและการเงิน ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2554 ตามความหมายในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 เรื่อง 
การกําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย ์ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มีดังนี้ 

 
 

1. นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ ์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร 
3. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
4. นายสุวรรณ แทนสถิตย ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ 
5. นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟ ู กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ 
6. นายบุญส่ง บุณยะสาระนันท์ รองผู้จัดการใหญ่ 
7. Mr. Chong Toh รองผู้จัดการใหญ่ 
8. นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ 
9. นายอายุสม์ กฤษณามระ ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ ่รับผิดชอบสายการบญัชีและการเงนิ  

และผู้จัดการบริหารความเส่ียง 

8.1.8       เลขานุการบริษัท 

               เลขานุการบริษัท : นายอภิชาต รมยะรูป  
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รายชื่อและประเภทของกรรมการ ดังต่อไปนี้ 
ณ 31 ธันวาคม  2554 

 

ลําดับ รายชื่อคณะกรรมการ 
คณะ 

กรรมการ 
ธนาคาร 

กรรมการผู้มีอํานาจ 
ลงนามและผูกพัน

ธนาคาร 

กรรมการ
อิสระ 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการ 

สรรหาและ
กําหนด

ค่าตอบแทน 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร    

ความเส่ียง 

1. นายชาตรี โสภณพนิช ประธาน /      
2. นายสถาพร กวิตานนท์ * รองประธาน     /  
3. นายโฆสิต  ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ / /  ประธาน    

4. นายปิติ สิทธิอํานวย / /      

5. พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช /  /  ประธาน   

6. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ /  /   ประธาน  

7. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ / /  /   ประธาน 
8. นายคนึง ฦๅไชย /  /  /   
9. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล /  /  /   

10. นางเกศินี   วิฑูรชาติ /  /  /   
11. นายพรเทพ   พรประภา /  /     
12. นายชาญ โสภณพนิช / /     / 
13. นายอมร จันทรสมบูรณ์ / /  /  / / 
14. นายชาติศิริ โสภณพนิช / /  /    
15. นายเดชา ตุลานันท์ / /  รองประธาน    
16. นายสุวรรณ                    แทนสถิตย์ / /  /   / 
17. นายทวีลาภ                    ฤทธาภิรมย์ /       
18. นายชาญศักดิ์                    เฟื่องฟู /       

*   ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2555 

8.2  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร  

การคัดเลือกบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการธนาคารรวมถึงกรรมการอิสระซ่ึงจะต้องมีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารเป็นไปตามแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการตามข้อบังคับของธนาคาร โดยคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนําเสนอรายช่ือต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณากลั่นกรอง
บุคคลนั้นๆ ก่อนนําเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง 

สําหรับการแต่งตั้งผู้บริหารเฉพาะผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ธนาคารกําหนดให้
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้คัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแต่งตั้งต่อไป ส่วนผู้บริหารอื่น ข้อบังคับของธนาคารกําหนดให้คณะกรรมการธนาคาร
มีอํานาจแต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของธนาคาร อํานาจเช่นว่านี้ คณะกรรมการธนาคารจะมอบหมายให้กรรมการ
คนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนของบริษัทกระทําการแทนก็ได้ รวมทั้งให้มีอํานาจในการกําหนดจ่ายเงินบําเหน็จรางวัลแก่
พนักงานหรือลูกจ้างของธนาคาร หรือบุคคลใดที่ทํากิจการให้กับธนาคาร โดยจะเป็นผู้ทําการประจําหรือไม่ประจําก็ได้ 
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ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ดําเนินการ
แทนคณะกรรมการก็ได้ 

8.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร    

 ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2554 คณะกรรมการธนาคาร มีจํานวนทั้งส้ิน 18 ท่าน โดยเป็นกรรมการ
อิสระ 6 ท่าน ซ่ึงทุกท่านมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทยและมีสัญชาติไทย 

8.2.2 การแต่งตั้งกรรมการธนาคาร 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี  กําหนดให้กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
ออกจากตําแหน่งตามวาระ  โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสม
เพื่อดํารงตําแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณา  ซ่ึงอาจเป็นกรรมการที่
ออกจากตําแหน่งตามวาระก็ได้  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วก็จะเสนอผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง
กรรมการ   นอกจากนี้ ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงด้วยเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระเช่น ตาย ลาออก 
ศาลมีคําส่ังให้ออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
จะเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเช่นกัน  และคณะกรรมการสามารถแต่งตั้ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนตําแหน่งกรรมการที่ว่างลงได้ในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป 

 สําหรับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 

(ข) การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะครั้งเดียวเต็ม
ตามจํานวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล
หรือเป็นคณะบุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้ง จะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือ
หุ้นตามจํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนน
เสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(ค) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการ
เลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

 

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2536 ที่ประชุมฯ ได้มีมติให้คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนของกรรมการ   ตั้งแต่ปี 2553 ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป คณะกรรมการธนาคารได้
มอบให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กําหนดกรอบค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน   
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(1) ค่าตอบแทนกรรมการในรูปค่าตอบแทนรายเดือนและเงินบําเหน็จ ในปี 2554 รวม 18 ราย เป็นเงิน 
88.41 ล้านบาท เทียบกับปี 2553 จํานวน 18 ราย เป็นเงิน 83.93 ล้านบาท  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ลําดับ รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหน่ง ปี 2554 ปี 2553 
1. นายชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการธนาคาร 8,025,000 7,650,000 
2. นายสถาพร กวิตานนท์ /1 รองประธานกรรมการธนาคาร 

และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
5,950,000 5,700,000 

3. นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร 4,465,000 4,250,000 
4. นายเดชา ตุลานันท์  รองประธานกรรมการบริหาร 4,465,000 4,250,000 
5. พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 5,350,000 5,100,000 
6. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

และกรรมการอิสระ 
5,065,000 4,850,000 

7. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                   
และกรรมการบริหาร 

5,065,000 4,500,000 

8. นายคนึง ฦๅไชย กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 5,065,000 4,850,000 
9. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 5,065,000 4,850,000 

10. นางเกศินี   วิฑูรชาติ   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 5,065,000 4,850,000 
11. นายพรเทพ   พรประภา กรรมการอิสระ 4,465,000 4,250,000 
12. นายปิติ สิทธิอํานวย กรรมการธนาคาร 4,465,000 4,250,000 
13. นายชาญ โสภณพนิช กรรมการบริหารความเสี่ยง 5,065,000 4,850,000 
14. นายอมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 

และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
5,065,000 4,850,000 

15. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการบริหาร 4,465,000 4,250,000 
16. นายประสงค์ อุทัยแสงชัย /2 กรรมการบริหาร 2,375,000 4,250,000 
17. นายสุวรรณ                    แทนสถิตย์ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 4,465,000 4,250,000 
18. นายชาญศักดิ์                    เฟื่องฟู /3 กรรมการธนาคาร - - 
19. นายทวีลาภ                    ฤทธาภิรมย์ /4 กรรมการธนาคาร 4,465,000 - 

หมายเหต ุ /1  ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2555 
/2  ลาออกจากกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2554 
/3  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 2554 
/4  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2553 

 

(2) ค่าตอบแทนรวม (ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ) ของผู้บริหาร
ระดับสูง 4 ระดับแรกตั้งแต่รองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ในปี 2554 รวม 9 ราย  เป็นเงิน 271.02 ล้านบาท 
เทียบกับปี 2553 จํานวน 9 ราย เป็นเงิน 244.82 ล้านบาท 

(3) ค่าตอบแทน (ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ) ของกรรมการที่
เป็นลูกจ้างและผู้มีอํานาจในการจัดการ (ตามนิยามที่กําหนดในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน 
พ.ศ. 2551) ในปี 2554 รวม 60 ราย เป็นจํานวนเงินรวม 654.79 ล้านบาท  

ค่าตอบแทนอื่นๆ  : ไม่ม ี
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8.4 การก ากับดูแลกิจการ  

การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซ่ึงเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ ธนาคารจึงมุ่งส่งเสริมให้การดําเนินกิจการของธนาคารเป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันจะ
เป็นพื้นฐานของการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน  

 เพื่อรักษาระดับฐานะการเงินของธนาคารให้มีความแข็งแกร่ง มีผลการดําเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง  และ
เสริมสร้างชื่อเสียงอันดีงามให้ดํารงไว้อย่างยั่งยืน  ธนาคารจึงมุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โดย
จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี    

  คณะกรรมการธนาคารได้ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาปรับใช้ให้
ครอบคลุมอย่างรัดกุมเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และสภาพการณ์ของธนาคาร  ตลอดจนมีการติดตามผล  การปฏิบัติ
ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ   รวมทั้งการพิจารณาปรับปรุงทบทวนหลักปฏิบัติ
และแนวทางที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเหมาะสม 

สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 ธนาคารเคารพและคํานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติ
เกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจเพื่อดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติด้วยดี รวมทั้งปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นด้วยความ
เป็นธรรม  ทั้งนี้ ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้า และเสนอวาระการประชุม ตลอดจนเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการธนาคารได้ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กําหนดและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
โดยทั่วไปแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลหลักเกณฑ์และแนวทางที่กําหนดได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร    

 ธนาคารส่งเสริมและสนับสนุนการอํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การ
จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม การกําหนดวัน เวลาที่เหมาะสม 
และการกําหนดสถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยคํานึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม  และการอํานวย
ความสะดวกอื่นๆ  นอกจากนี้ ธนาคารให้ความสําคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกต้องแก่ผู้ถือหุ้น และมีการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีสาระสําคัญอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการ
ประชุมล่วงหน้าก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากธนาคาร ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลหนังสือเชิญประชุม ข้อมูล
ประกอบวาระการประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร    

 ในปี 2554 ธนาคารได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 เมษายน 2554 มีกรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 16 ท่าน ซ่ึงรวมถึง ประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่   ธนาคารได้
อํานวยความสะดวกและส่งเสริมการใช้สิทธิสําหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะในการลงคะแนน
เสียง   มีการดําเนินการประชุมเป็นไปตามลําดับระเบียบวาระการประชุมโดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม มีการใช้บัตร
ลงคะแนนเสียง และแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ นอกจากนี้ ในการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการ ธนาคาร
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสและให้เวลาแก่ผู้
ถือหุ้นในการสอบถามและแสดงความเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างเต็มที่ ผู้ถือหุ้นของธนาคารสามารถใช้สิทธิ
ในการลงมติ และแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในการตัดสินใจเรื่องสําคัญต่างๆ ได้อย่างเป็นอิสระ  
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 ธนาคารได้ให้ความสําคัญกับการพิจารณาเรื่องที่เกิดหรืออาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่
เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหว่างกัน   และมีการดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ของทางการ   ทั้งนี้ ธนาคารกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งข้อมูลการถือหุ้นในกิจการต่างๆ
และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตน ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวธนาคารได้นําไปใช้ในการควบคุมดูแลการทํา
ธุรกรรมระหว่างธนาคารกับบุคคลที่กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของธนาคารมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง 
รวมทั้งการรายงานข้อมูลการทําธุรกรรมดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ในกรณีที่ธนาคารต้อง พิจารณา
เรื่องที่เกิดหรืออาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกัน  กรรมการผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาอนุมัติรายการนั้น นอกจากนี้ จะไม่มีการกําหนดเงื่อนไขใดที่มีลักษณะพิเศษ
ไปจากปกติเพื่อกรรมการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของธนาคารต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งให้ธนาคารทราบภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการถือหุ้น 

 นอกจากนี้ ธนาคารได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยได้เผยแพร่ให้พนักงาน 
ผู้บริหาร และกรรมการธนาคารได้ทราบและให้ถือปฏิบัติเป็นการทั่วไปแล้ว เช่น ข้อห้ามสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทํางบการเงิน  ทําการซ้ือหรือขาย  หรือเสนอซ้ือเสนอขาย  หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซ้ือหรือขาย  
หรือเสนอซ้ือหรือเสนอขายหุ้นของธนาคารในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนการประกาศงบการเงินรายไตรมาสจนถึงครบ 3 วัน
หลังจากการประกาศงบการเงินรายไตรมาสนั้น  เป็นต้น 

 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 ธนาคารได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจเพื่อ
ดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเป็นธรรม  โดยยึดมั่นในความซ่ือสัตย์สุจริต ความมีมิตรภาพ และความเอื้อ
อาทรเกื้อกูลซ่ึงกันและกันอย่างเหมาะสม  

ในการดําเนินกิจการ ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  มายังธนาคาร
โดยตรง และได้มอบหมายให้หน่วยงานกํากับดูแล ติดตามและกํากับดูแลให้การดําเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนต่างๆ
เป็นไปอย่างรัดกุมเหมาะสม  และให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในการรับข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นจาก      
ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เช่น ลูกค้า เพื่อเสนอให้คณะกรรมการและผู้บริหารพิจารณา   

  ธนาคารเชื่อม่ันว่า การดําเนินการโดยคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียตามแนวทางที่กําหนดไว้ในนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ย่อมจะช่วยเสริมความเจริญก้าวหน้าแก่
องค์กร  สร้างงาน  และสรรค์สร้างองค์กรให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ธนาคารได้รวบรวมภารกิจต่างๆ ที่
แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ตลอดจนบทบาทที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่สําคัญไว้ในเว็บไซต์ของ
ธนาคารและรายงานประจําปีแล้ว 

 ธนาคารมีแนวทางและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ดังนี้ 

 ผู้ถือหุ้น 

 ธนาคารตระหนักว่า ผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ และมีสิทธิในความเป็นเจ้าของซ่ึงธนาคารได้ดูแลและ
ดําเนินการตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามที่กล่าวไว้ในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน 



   

 

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 81 
 

 ลูกค้า 

 ลูกค้าเป็นผู้มีอุปการคุณอย่างสูงต่อความสําเร็จและการเจริญเติบโตของธนาคาร  ธนาคารมุ่งมั่นที่จะตอบสนอง
ความต้องการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า  ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดย
มีสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าเสมือนเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ดังนั้น ธนาคารจึงได้พัฒนาระบบงานและนําเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้อย่างเหมาะสม  จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความชํานาญเป็นผู้ให้บริการ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับ
บริการที่ดีที่สุด ขยายเครือข่ายสาขาและสํานักธุรกิจให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ดูแลรักษาข้อมูลของ
ลูกค้า  ตลอดจนดูแลการรับข้อร้องเรียนและดําเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม 

 พนักงาน 
  ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานธนาคาร ซ่ึงเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของธนาคาร ธนาคารมีหลัก
ปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ สําหรับการดูแลและส่งเสริมชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงานบน
พื้นฐานของความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างกันเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าและเจริญเติบโตที่ยั่งยืนในการ
ดําเนินธุรกิจของธนาคาร ได้แก่ 

(1) เรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในทีท่ํางาน 
  ธนาคารจัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดีในส่วนของอาคารสถานที่โดยมีระบบและอุปกรณ์
ควบคุมความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน การจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม และการจัด
สถานที่ทํางานให้เหมาะสมและเอื้ออํานวยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานโดยคํานงึถงึ 
ความปลอดภัยและสุขอนามัย  

(2) เรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน 
  ธนาคารจัดให้มีสวัสดิการในด้านการรักษาพยาบาล กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานและ

เจ้าหน้าที่บริหาร เงินสงเคราะห์บุตรของพนักงาน ทั้งนี้ ธนาคารมีคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของธนาคาร ซ่ึงมีอํานาจหน้าที่ นําเสนอนโยบายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคาร รวมทั้ง
เสนอความเห็นเพื่อการพิจารณาในเรื่องเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน ได้แก่ การบริหาร
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการของเจ้าหน้าที่บริหารและพนักงาน  

(3) เรื่องการพัฒนาความรู้ ศักยภาพของพนักงาน 
  ธนาคารมีคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคาร  ซ่ึงมีอํานาจหน้าที่ นําเสนอนโยบาย

เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคาร รวมทั้งเสนอความเห็นเพื่อการพิจารณาในเรื่องเกี่ยวกับ 
การพัฒนาความรู้ ศักยภาพของพนักงาน ได้แก่ การพัฒนา ฝึกอบรม สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การเลื่อน
ช้ัน เลื่อนตําแหน่ง การพัฒนาศักยภาพพนักงานที่มีขีดความสามารถสูง การสนับสนุนด้านทุนการศึกษา 
และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งภาพรวมในแต่ละปีและรายบุคคล 

  พนักงานจะได้รับการปฐมนิเทศ และการพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยธนาคารได้จัดให้มี
งบประมาณสําหรับการฝึกอบรมภายในและภายนอกในแขนงต่างๆ ตลอดปีมากกว่า 100 หลักสูตร      
ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติงาน  ทักษะการบริหาร ตลอดจนทักษะทาง
เทคนิคอื่นๆ ทั้งนี้  ธนาคารได้สร้างหลักสูตรหลักของธนาคารขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งของการพัฒนา
ความรู้และทักษะสําคัญๆ ที่พนักงานส่วนใหญ่ของธนาคารหรือบางตําแหน่งงานหลักของธนาคาร
จะต้องมีเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะตนเองอื่นๆ ตัวอย่างหลักสูตรที่
ธนาคารจัดอบรม ได้แก่ 
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(1) หลักสูตรการพัฒนาทั่วไป เช่น เทคนิคการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหาร
เวลาอยา่งมีประสิทธิภาพ  และเทคนิคการวิเคราะห์และเขียนรายงาน เป็นต้น 

(2) หลักสูตรตามตําแหน่งหน้าที่งาน เช่น  เจ้าหน้าที่อํานวยบริการ เจ้าหน้าที่การตลาด ผู้จัดการ
สาขา  และเจ้าหน้าที่สินเชื่อ เป็นต้น ทั้งนี้  หลักสูตรที่ธนาคารจัดครอบคลุมความรู้และทักษะ
สําคัญๆ เช่น ทักษะการขายสําหรับลูกค้าบุคคล การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านการขาย การบริหาร
ผลิตภัณฑ์  การบริหารความเส่ียง  ความเส่ียงและจริยธรรมสินเช่ือ   การติดตามดูแล
สินเช่ือ   การบรรเทาและควบคุมความเส่ียง/การจัดโครงสร้างสินเช่ือ  และการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ เป็นต้น 

  นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดให้มีทุนการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศแก่พนักงานด้วย 
(4) เรื่องสิทธิมนุษยชน 

 ธนาคารเช่ือและเคารพในสิทธิของบุคคลตามที่กฎหมายกําหนด และสิทธิมนุษยชนที่ยอมรับ
โดยทั่วไป นอกจากนี้ ธนาคารจะไม่สนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนใดๆ 

 คู่ค้า 

 ธนาคารถือว่าคู่ค้าเป็นผู้ที่มีส่วนสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของธนาคาร ธนาคารจะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการ
ค้าและสัญญาที่มีต่อคู่ค้า ด้วยความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน โดยคํานึงถึงกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หรือ
ประเพณีที่ถือปฏิบัติในตลาด รวมทั้งมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของธนาคารอันเป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไป 

 คู่แข่งขัน 

 ธนาคารปฏิบัติต่อคู่แข่งขัน ด้วยความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน ทั้งนี้ ธนาคารถือว่าธนาคาร
พาณิชย์อื่นต่างก็มีหน้าที่เป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่ดีและมีคุณภาพแก่ลูกค้า และธนาคารจะดําเนินธุรกิจภายใต้กรอบ
กฎเกณฑ์ และการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยมีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้กํากับดูแล 

 เจ้าหนี ้

 ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญและภาระความรับผิดชอบตามข้อตกลงที่มีกับผู้ฝากเงิน ผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ซ้ือตั๋ว
แลกเงินของธนาคาร และเจ้าหนี้การค้าอื่นๆ ซ่ึงถือเป็นเจ้าหนี้ที่มีความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจของธนาคาร ดังนั้น 
ธนาคารจึงมีการประกาศอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามพันธะและเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับการรับ
ฝากเงิน รวมทั้งเงื่อนไขการกู้ยืมและเงื่อนไขทางการค้าที่มีกับเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด 

 สังคม  และชุมชน 

 ธนาคารตระหนักและให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติตามแนวทางและหลักความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
อันเป็นที่ยอมรับว่าเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและภูมิภาค โดยจะสนับสนุน   
การดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ชุมชนและสังคมโดยรวม  และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูล
ชุมชนและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ เช่น การสนับสนุนและส่งเสริมในด้านการศึกษา กิจกรรมทางศาสนา กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรมไทย การประหยัดพลังงาน  และการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์อื่นๆ เพื่อสร้างสรรค์สังคม เป็นต้น  

 สิ่งแวดล้อม 

 ธนาคารให้ความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานส่ิงแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดําเนินกิจการของ
ธนาคาร และสนับสนุนมาตรการและวิธีปฏิบัติที่ดีเพื่อการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากร
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อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการรณรงค์หรือการสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงานและ 
การรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อประโยชน์อันยั่งยืน ได้แก่ การใช้อาคาร สถานที่ และอุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงาน 
และการรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันอนุรักษ์พลังงานและรักษาสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ ธนาคารมีนโยบายสนับสนุน
การให้สินเช่ือแก่โครงการที่เป็นการประหยัดพลังงาน และโครงการเกษตรเพื่อส่ิงแวดล้อม  

  เรื่องอื่นๆ 

 ธนาคารยึดถือความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นหลักในการดําเนินธุรกิจ  และดําเนินธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของทางการ  ทั้งนี้ ธนาคารจะไม่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรมหรือธุรกรรมใดๆ   ที่มิ
ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ ธนาคารเคารพและไม่สนับสนนุหรอืเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือ
ลิขสิทธ์ิของผู้อื่น 

ธนาคารจะไม่เรียก ร้องขอ หรือรับเงิน ของขวัญหรือของรางวัล หรือส่ิงตอบแทนอื่นใดจากลูกค้าหรือบุคคลอื่น 
เว้นแต่เป็นการรับอันเนื่องจากการให้ตามประเพณีนิยม นอกจากนี้ ธนาคารต่อต้านการทุจริต และไม่จ่ายสินบนเพื่อ
ประโยชน์ทางธุรกิจ รวมทั้งจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการเปิดเผยสารสนเทศที่มีสาระสําคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหรือ   
ผู้ลงทุน โดยกําหนดเป็นนโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติเพื่อดูแลให้การเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวเป็นไป
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและน่าเช่ือถือเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน
ได้รับสารสนเทศอย่างกว้างขวาง 

 คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการทํารายงานทางการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย 
และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่ดูแลให้รายงานทางการเงินของธนาคารตรงต่อความเป็นจริง และ
เชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทํารายงานแสดงความเห็นไว้ใน
รายงานประจําปีแล้ว 

 ธนาคารให้ความสําคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศที่สําคัญของธนาคาร รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูล
ทั่วไป รวมทั้งรายงานประจําปี   โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่าน
ช่องทางและส่ือการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ได้แก่ การจัดส่งข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ การแถลงข่าวหรือเผยแพร่
ข่าวสารผ่านส่ือมวลชน รวมทั้งส่ือการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การพบปะกับนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์  ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของธนาคาร ซ่ึงธนาคารได้ระบุถึงวิธีการติดต่อและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบที่ทําหน้าที่ติดต่อส่ือสารกับผู้ลงทุนไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวแล้ว 

 ธนาคารได้กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารเพื่ อให้
เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยได้คํานึงถึงปัจจัยต่างๆ  ได้แก่ อัตราและจํานวน
ผลตอบแทนของธุรกิจสถาบันการเงินช้ันนําของประเทศและของภูมิภาค อัตราและจํานวนผลตอบแทนของบริษัทจด
ทะเบียนช้ันนําในประเทศ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการธนาคาร และคณะผู้บริหารระดับสูง  ผลประกอบการของธนาคาร และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ   รวมถึง
ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจธนาคารหรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 
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ค่าตอบแทนของกรรมการธนาคารในปี2554 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น โดยอยู่ในระดับและ
สัดส่วนที่ เทียบเคียงได้กับธนาคารพาณิชย์อื่นในประเทศ โดยคํานึงถึงขนาดของสินทรัพย์ของธนาคาร ทั้งนี้ 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนแล้ว นอกจากนี้ 
ธนาคารได้จัดให้มีรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และแสดงรายละเอียดค่าตอบแทน
กรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 ธนาคารตระหนักถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารที่มีบทบาทสําคัญในการกํากับ
ดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร โดยได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติซ่ึงทําให้เกิด
ความเช่ือมั่นว่า คณะกรรมการธนาคารมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ความ
ซ่ือสัตย์สุจริต   และดําเนินกิจการของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของธนาคาร และมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น  

 ธนาคารเจริญเติบโต และพัฒนาเคียงคู่กับเศรษฐกิจและสังคมไทยมาโดยตลอด โดยมีปัจจัยแห่งความสําเร็จที่
สําคัญ คือ ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์    

 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นํา
ซ่ึงเป็นที่ยอมรับ กรรมการธนาคารมีความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ   

  วิสัยทัศน์ ภารกิจ และคุณค่าหลักที่มุ่งหวังของธนาคาร   

วิสัยทัศน์ (Vision) 

  มุ่งหมายที่จะเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า  มีความ
พร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ  มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย  คงไว้ ซ่ึงความเป็นสากล ตลอดจนการเป็น
ธนาคารช้ันนําแห่งภูมิภาคเอเซีย 

ภารกิจ (Mission) 

 ภารกิจหลักของธนาคาร ประกอบด้วย ภารกิจด้านการเงิน  ด้านการตลาดและลูกค้า  ด้านคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน  และด้านศักยภาพขีดความสามารถ ดังนี้ 

ด้านการเงิน 

- ให้ผลประกอบการทางการเงินมีความก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ ม่ันคง 

ด้านการตลาดและลูกค้า 

- เป็นผู้นําในธุรกิจ ด้านคุณภาพบริการที่เป็นเลิศ 

ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน 

-  มีกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และมีวิธีการในการตรวจสอบคุณภาพ 

-  มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และสามารถนําข้อมูลจากกระบวนการปฏิบัติงานมาใช้ในการตัดสินใจส่ังการ 

ด้านศักยภาพขีดความสามารถ 

- ให้พนักงานมีศักยภาพพร้อมที่จะรองรับแนวทางการขยายธุรกิจของธนาคาร 
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คุณค่าหลักที่มุ่งหวัง (Core Value) 

คุณค่าหลักที่ทําให้ธนาคารเป็นธนาคารช้ันนําของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เป็นส่ิงที่ทุกคนในธนาคารจะต้อง
ร่วมรักษาไว้ โดยจะต้องคํานึงถึงและนํามาใช้ในทุกกรณี  คือ  “ให้บริการทางการเงินที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าตาม
แนวทาง เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” โดยมีปรัชญาการทํางาน ดังนี้ 

- ให้บริการที่เป็นเลิศในทัศนะของลูกค้า 

- ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 

- ปฏิบัติงานในลักษณะของผู้มีจรรยาบรรณ และเป็นมืออาชีพ 

- มุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันทํางานเป็นทีมด้วยความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 

- ให้ความสําคัญในการพัฒนาพนักงาน 

 นโยบายการก ากับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และจริยธรรมธุรกิจ 

 ธนาคารเช่ือมั่นว่า การมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรม
ธุรกิจเป็นพื้นฐานที่สําคัญในการเสริมสร้างและยกระดับการกํากับดูแลกิจการที่ดี    ธนาคารจึงได้กําหนดนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ สําหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ
ลูกจ้างไว้แลว้ โดยถือเป็นการประมวลความประพฤติในทางที่ดีงาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณและช่ือเสียงอันดี
ของธนาคาร นโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจที่กําหนดไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรนี้ ได้รับความเห็นชอบและผ่านการทบทวนความเหมาะสมจากคณะกรรมการธนาคารแล้ว  ทั้งนี้ 
ธนาคารได้เผยแพร่นโยบายและหลักปฏิบัติดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบและถือปฏิบัติ   อีกทั้งยัง
ได้มีการมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ันมีหน้าที่สอดส่องดูแลและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่
กําหนด รวมทั้งการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  นอกจากนี้ พนักงานธนาคารและบุคคลทั่วไป สามารถดูนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคารได้ในเว็บไซต์ของธนาคาร   

 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบ 

 ธนาคารได้ดําเนินมาตรการในด้านต่างๆ เพื่อสร้างมาตรฐานของระบบการควบคุม ให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
โดยกําหนดให้มีคณะกรรมการและหน่วยงานต่างๆ ทําหน้าที่ดังนี้   

1. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทาง
การเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ สอบทานให้ธนาคารมีระบบการควบคุมและการตรวจสอบที่เพียงพอ
เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน 

2. สายตรวจสอบและควบคุม มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการตรวจสอบหน่วยงานในธนาคาร   
โดยครอบคลุมถึงการตรวจสอบระบบงาน ข้อมูล และการปฏิบัติงาน   ทั้งนี้ ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

3. หน่วยงานกํากับดูแล มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้ความชัดเจนเกี่ยวกับกฎข้อบังคับของทาง
ราชการ ตลอดจนกํากับดูแลให้ธนาคารมีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

 ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง ธนาคารได้ให้ความสําคัญในเรื่องการดูแลควบคุมบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นกับธนาคาร โดยถือปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายการบริหารความเส่ียงที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแนะนําให้
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ธนาคารพาณิชย์ถือปฏิบัติ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงมีหน้าที่หลักในการกําหนดนโยบาย การ
บริหารความเส่ียงโดยรวม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร  ตลอดจนกํากับดูแลและติดตามการบริหารความเส่ียง
ให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนด 

     ในการปฏิบัติงานประจําเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร เพื่อบริหารให้ความเส่ียงด้าน
ตลาดอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาต่างๆ อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ และมีความผันผวนน้อยที่สุด   ธนาคารได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินเป็น
ผู้ดําเนินการ ซ่ึงประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

โครงสร้างคณะกรรมการ 

การรวม หรือแยกต าแหน่ง 

ธนาคารกําหนดให้มีการแยกกันทั้งบทบาท หน้าที่และบุคคลผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการธนาคาร
กับบุคคลผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการอิสระ 

ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2554 คณะกรรมการของธนาคารมีจํานวน 18 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 6 ท่าน คือ 
พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช   นายโกวิทย์ โปษยานนท์   นายคนึง ฦๅไชย   หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล   นางเกศินี วิฑูรชาติ 
และนายพรเทพ พรประภา    

กรรมการอิสระของธนาคาร หมายถึง กรรมการธนาคารที่มีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 
2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

การด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในบริษัทจ ากัดอื่น 

ธนาคารปฏิบัติตามข้อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย  คือ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
ธนาคารเป็นประธานกรรมการ กรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอํานาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างใน
บริษัทจํากัดอื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ นอกจากนี้ ธนาคารมีข้อกําหนดให้เจ้าหน้าที่ช้ันบริหารของธนาคารต้องขอ
อนุญาตต่อคณะกรรมการบริหาร หากจะดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัดอื่นหรือการเข้าเป็ นหุ้นส่วนไม่จํากัด
ความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน  

เลขานุการบริษัท 

ธนาคารได้แต่งตั้งให้นายอภิชาต รมยะรูป เป็นเลขานุการบริษัท โดยธนาคารพิจารณาแล้วว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสม คือ มีประสบการณ์การทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร ผ่านการอบรมหลักสูตร
เลขานุการบริษัทที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบใน 4 เรื่อง  
ดังนี้  

1. เรื่องการประชุม เช่น  การจัดการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น การจัดเตรียมหรือจัดทําวาระการ
ประชุม  หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม  รายงานประจําปี และรายงานการประชุม รวมทั้งดําเนินการให้
เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น 

2. เรื่องทะเบียนและการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน
โดยกรรมการและผู้บริหาร เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น 
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3. เรื่องการให้คําปรึกษาแนะนําแก่คณะกรรมการในการปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎระเบียบ
ต่างๆ ที่เกีย่วข้อง รวมทั้งหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

4. เรื่องการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก  คือ เป็นบุคคลติดต่อ (Contact Person) กับสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
หน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้แจ้งข้อมูลต่างๆ ต่อหน่วยงานดังกล่าว ตามที่กฎหมาย และกฎระเบียบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกําหนด  

คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการธนาคารได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงานของธนาคาร
อย่างใกล้ชิด ตลอดจนรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสม่ําเสมอ  ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

 (ก)  คณะกรรมการบริหาร  

 วัตถุประสงค์   

 เพื่อปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร    

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร 

ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการธนาคารที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ทําหน้าที่กรรมการบริหารรวม 6 ท่าน ดังมีรายช่ือต่อไปนี ้

1.   นายโฆสิต       ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร  
2.   นายเดชา ตุลานันท ์ รองประธานกรรมการบรหิาร  
3.   นายอมร จันทรสมบูรณ ์ กรรมการบริหาร  
4.   นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการบริหาร  
5.   นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ ์ กรรมการบริหาร   
6.   นายสุวรรณ       แทนสถิตย ์            กรรมการบริหาร 

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

 1. ปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ซ่ึงรวมถึงการพิจารณา
อนุมัติการให้สินเช่ือ  การปรับปรุงโครงสร้างหนี้  การลงทุนในหลักทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์  ตลอดจนการ
ดําเนินงานต่างๆ ของธนาคาร  อันเป็นการประกอบธุรกิจปกติหรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของธนาคาร  

 2. พิจารณาเรื่องต่างๆ ซ่ึงต้องได้รับการอนุมัติหรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารหรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ตามกฎหมายหรือข้อบังคับของธนาคาร  เช่น เป้าหมาย นโยบาย แผนการดําเนินธุรกิจในด้านต่างๆ 
และการออกหลักทรัพย์ของธนาคาร เป็นต้น   

การประชุมของคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหารกําหนดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทุกสัปดาห์ โดยทั่วไปสัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยในปี 2554 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวม 103 ครั้ง 

การรายงานของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร   
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 (ข)  คณะกรรมการตรวจสอบ 

 วัตถุประสงค์   

 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยแบ่งเบาภารกิจของคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับการสอบทานรายงาน
ทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน รวมทั้งการพิจารณาคัดเลือกและการประสานงานกับผู้สอบบัญชี
ของธนาคาร    

 องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการธนาคารจํานวน 4 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการ
อิสระ ซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายด้าน ได้แก่ ด้านการบัญชีและการเงิน ด้านกฎหมาย และด้านการบริหารองค์กร
ทั้งนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ        

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหน่งครั้งละ 2 ปี และมีรายช่ือดังต่อไปนี้ 
 1.  พลเรือเอกประเจตน ์ ศิริเดช ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 2.  นายคนึง ฦๅไชย กรรมการตรวจสอบ  
 3.  หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการตรวจสอบ  
 4.  นางเกศินี                     วิฑูรชาติ    กรรมการตรวจสอบ  

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการ  
ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบการจัดทํารายงานทางการเงิน 

2. สอบทานให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี            
ประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน 

3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคาร 

4. สอบทานการปฏิบัติของธนาคารให้เป็นไปตามข้อกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
ธนาคาร 

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของธนาคาร ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 

6. เรียกเอกสาร ข้อมูล หรือเชิญฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของธนาคารมาให้คําช้ีแจงใน                 
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. พิจารณาว่าจ้างผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาให้คําปรึกษาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่า                 
เหมาะสม 

8. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจําปีของธนาคาร  ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  
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การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมายอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 17 ครั้ง  

 การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ   

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการธนาคาร  รวมทั้งจัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของธนาคาร  

 (ค)  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอช่ือต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการธนาคาร กรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม  

 องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการธนาคารจํานวน 3 ท่าน โดยเป็น
กรรมการอิสระ 1 ท่าน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ   

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหน่งครั้งละ 2 ปี และมีรายช่ือ
ดังต่อไปนี้ 

1. นายโกวิทย์ โปษยานนท ์ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  
2. นายสถาพร กวิตานนท ์ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน                
3. นายอมร จันทรสมบูรณ ์ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน               

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. กําหนดนโยบายต่างๆ ดังนี้ 

(1) นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง  ตั้งแต่                     
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป    

(2) นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจํานวนค่าต อบแทนและ        
ผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป       
โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน  

ทั้งนี้  เพื่อเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ และส่งนโยบายดังกล่าวให้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้เมื่อทวงถาม 

2. คัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดํารงตําแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการธนาคาร 

(1)  กรรมการ  

(2) กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
โดยตรงจากคณะกรรมการธนาคาร  

(3) ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป      
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3. ดูแลให้คณะกรรมการธนาคารมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยคณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่างๆ 

4. ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปของธนาคาร ได้รับ
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนมีต่อธนาคาร โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่
และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น 

5. กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ขึ้นไป   เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจําปี โดยได้คํานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเส่ียงที่ เกี่ยวข้อง 
รวมถึงให้ความสําคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย   

6. เปิดเผยรายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงาน
ประจําปีของธนาคาร  

การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกําหนดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ 
ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง  โดยในปี 2554 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีการ
ประชุมรวม 11 ครั้ง       

        การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการธนาคาร  และจัดทํารายงานการกําหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ โดยแสดง
ไว้ในรายงานประจําปีของธนาคาร      

 (ง)  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 วัตถุประสงค์  

 เพื่อปฏิบัติหน้าที่กํากับดูแลในเรื่องการบริหารความเส่ียงให้เป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของธนาคารและนโยบายบริหารความ
เสี่ยงโดยรวม        

 องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  มีจํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการธนาคาร 4 ท่าน และ
ผู้บริหารของธนาคาร 1 ท่าน  ดังมีรายช่ือต่อไปนี้ 

1. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
2. นายชาญ      โสภณพนิช          กรรมการบริหารความเสี่ยง  
3. นายอมร จันทรสมบูรณ ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
4. นายสุวรรณ แทนสถิตย ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
5. นายอายุสม์ กฤษณามระ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
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อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1.   กําหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของธนาคาร  เพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหาร
ความเสี่ยงโดยรวม ซ่ึงต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สําคัญ เช่น  ความเสี่ยงด้านเครดิต  ความเสี่ยงจากตลาด  ความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง  ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ  และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อช่ือเสียงของกิจการ เป็นต้น 

2.   วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเส่ียง โดยสามารถประเมิน  ติดตาม และ
ดูแลปริมาณความเสี่ยงของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

3.   ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง โดยรวมถึงความมี
ประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด   

4.  ให้ข้อเสนอแนะในส่ิงที่ต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการธนาคารกําหนด 

การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  กําหนดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่
ได้รับมอบหมายอย่างน้อย  3  เดือนต่อครั้ง โดยในปี 2554 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมรวม 12 คร้ัง 

การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหน้าที่รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ต่อคณะกรรมการธนาคาร  

การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการธนาคารมีการประชุมอย่างสม่ําเสมอ โดยทั่วไปจะกําหนดให้มีการจัดประชุมเป็น
ประจําทุก 2 เดือน และอาจมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจําเป็น   ในการประชุมแต่ละครั้ง ฝ่ายจัดการจัดข้อมูล 
เอกสารอ้างอิง และรายละเอียดเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการทุกท่าน และในระหว่างการประชุม 
ประธานกรรมการธนาคารได้ให้เวลาแก่กรรมการในการพิจารณาเรื่องที่นําเสนอแต่ละวาระอย่างรอบคอบ รวมทั้งเปิด
โอกาสให้กรรมการอภิปรายปัญหาสําคัญ และซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อให้กรรมการธนาคาร
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่  
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สรุปการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ของกรรมการธนาคารในปี 2554 ดังนี้  
หน่วย : จํานวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมในปี 2554 

รายชื่อกรรมการ 
คณะกรรมการ 

ธนาคาร 
ประชุมรวม 12 ครั้ง 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

ประชุมรวม 17 ครั้ง 

คณะกรรมการสรรหา 
และกําหนดค่าตอบแทน 

ประชุมรวม 11 ครั้ง 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

ประชุมรวม 12 ครั้ง 

1. นายชาตรี      โสภณพนิช 12    

2. นายสถาพร      กวิตานนท์ 10  9  

3. นายโฆสิต      ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 12    

4. นายปิติ      สิทธิอาํนวย 11    

5. พลเรือเอกประเจตน์      ศิริเดช 12 17   

 6. นายโกวิทย์      โปษยานนท์ 12  11  

 7. นายสิงห์      ตังทัตสวัสดิ์ 12   10 

8. นายคนึง      ฦๅไชย 10 17   

9. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม      ยุคล 11 14   

10. นางเกศินี      วิฑูรชาติ 12 17   

11. นายพรเทพ      พรประภา 12    

12. นายชาญ      โสภณพนิช 12   12 

13. นายอมร      จันทรสมบูรณ์ 12  11 12 

14. นายชาติศิริ      โสภณพนิช 12    

15. นายเดชา      ตุลานันท์ 12    

16. นายประสงค์     อุทัยแสงชัย 0*    

17. นายสุวรรณ      แทนสถิตย์ 
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18. นายทวีลาภ     ฤทธาภิรมย์ 

๓ณฒญื 

 

 

 

11    

หมายเหตุ   * นายประสงค์ อุทัยแสงชัย ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารโดยมีผลวันที่ 1 สิงหาคม 2554  

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการธนาคารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 กรรมการธนาคารได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารทั้งคณะเป็นรายป ี  
และครอบคลุมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนการติดตามผลการดําเนินการอย่าง
สม่ําเสมอ รวมทั้งการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่  การป ระเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการธนาคารดังกล่าว มีขึ้นเพื่อให้มีการพิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินงานของธนาคาร และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร  อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการกํากับดูแล
กิจการ   ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร  ซ่ึงกรรมการธนาคารแต่ละ
ท่านเป็นผู้กรอกแบบประเมิน และนําผลการประเมินที่ได้ไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร  

การสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทําหน้าที่คัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อดํารงตําแหน่งต่างๆ ได้แก่ กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง
ตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร  
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 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

 ธนาคารได้มีการช้ีแจงข้อมูลทั่วไปให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารครั้งแรก  
และจัดให้มีคู่มือกรรมการธนาคาร ตลอดจนสนับสนุนค่าใช้จ่ายสําหรับกรรมการธนาคารที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรม
หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารได้สนับสนุนโครงการการ
พัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับต่างๆ อย่างสม่ําเสมอ เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา และกิจกรรมบรรยายโดย
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เป็นต้น 

 กรรมการธนาคารที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้แก่ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์   นายปิติ สิทธิอํานวย   นายอมร จันทรสมบูรณ์   นายชาติศิริ 
โสภณพนิช   นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์   พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช   หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล    นายสุวรรณ แทนสถิตย์ 
นางเกศินี วิฑูรชาติ และนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์  สําหรับกรรมการธนาคารที่ได้รับการอบรมหลักสูตร Director 
Accreditation  Program ได้แก่ นายชาตรี โสภณพนิช   นายสถาพร กวิตานนท์   นายคนึง ฦๅไชย   นายโกวิทย์ โปษยานนท์ 
นายพรเทพ พรประภา และนายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู  

8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน  

 ได้กล่าวไว้ในหัวข้อความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ตามข้อ 8.4 การกํากับ
ดูแลกิจการ – การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี หัวข้อ สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่า
เทียมกัน และหัวข้อ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

8.6 บุคลากร    

8.6.1 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

บุคลากรถือว่าเป็นกําลังสําคัญในการสนับสนุนให้ธนาคารดําเนินธุรกิจไปตามทิศทางและเป้าหมาย
ที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นธนาคารจึงจําเป็นต้องมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีจํานวนที่เพียงพอ
ในแต่ละงาน ธนาคารได้มีการพัฒนาระบบและเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
โดยใช้รูปแบบของพฤติกรรมสู่ความสําเร็จ (Competency Model) เป็นหลักในการวางแผนการบริหารบุคคล ตั้งแต่
กระบวนการคัดเลือกบุคลากรให้ตรงกับความต้องการ การพัฒนาและการฝึกอบรม การบริหารผลการปฏิบัติงาน การ
คัดเลือกและการเตรียมผู้บริหาร ฯลฯ   เพื่อให้แน่ใจได้ว่าธนาคารจะมีบุคลากรที่มีความสามารถพร้อมสําหรับการ
แข่งขันทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล 

ธนาคารมีการวางแผนกําลังคนและแผนการสรรหาพนักงานในเชิงรุก  โดยกําหนดกลุ่มเป้าหมายทั้ง
จํานวน เวลา คุณสมบัติ และ คุณลักษณะที่ต้องการอย่างชัดเจน  มุ่งเน้นใน 3 ด้าน คือ การบริหารช่องทางในการสรรหา
บุคลากรให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย   การพัฒนากระบวนการคัดเลือก เช่น แบบทดสอบเฉพาะตําแหน่งงานและการ
สัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมให้กับหัวหน้างาน  เพื่อให้สามารถคัดเลือกบุคลากรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยนําเทคโนโลยีมาช่วยให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้น ธนาคารยังได้
ขยายแผนการจัดรับไป ณ สถานศึกษา โดยเพิ่มจํานวนสถาบันให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ในประเทศมากย่ิงขึ้น  ส่งผลให้
ผู้สมัครงานในท้องถิ่นได้รับความสะดวกในการสมัครงานกับธนาคาร 
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 ธนาคารมุ่งเน้นการสร้างให้เป็นองค์กรที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ (High Performance Organization) 
โดยให้ความสําคัญของการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง ให้พนักงานและผู้บริหารมีการวางแผนการปฏิบัติงาน
ของตนเองและหน่วยงาน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายทางธุรกิจของธนาคาร มีการกําหนดตัวช้ีวัดที่ชัด เจน 
และวัดผลความสําเร็จ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาผลงานและพัฒนา
ความสามารถพนักงานเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการจ่ายค่าตอบแทนที่สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานและจูงใจให้มีการสร้าง
ผลงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง   

8.6.2 นโยบายการพัฒนาพนักงาน  

ธนาคารได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาพนักงานที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยการจัด
หลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ เป็นจํานวนมากตลอดทั้งปี เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงานให้
สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พนักงานจะได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรหลักของ
ธนาคาร  (BBL Core Curriculum) ที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละระดับ นอกจากนี้   
ธนาคารยังจัดการพัฒนาและฝึกอบรมในหลักสูตรพิเศษต่างๆ ตามความต้องการทางธุรกิจ นอกเหนือจากการอบรมใน
หลักสูตรหลัก เช่น การพัฒนาเทคนิคการขายเพื่อให้สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าได้ การอบรม Strategic Sales 
Management   การอบรม Strategic Thinking & Planning   เพื่อเตรียมความพร้อมให้หัวหน้างานมีเทคนิคการวางแผน
กลยุทธต์่างๆ  เป็นต้น  และยังสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายในหน่วยงาน อันจะช่วยให้พนักงานมีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างรวดเร็ว โดยมีการสอนงานและดูแลพนักงานอย่างใกล้ชิดเป็นขั้นเป็นตอน รวมทั้งเพิ่ม
ช่องทางการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ผ่านบริการของศูนย์ความรู้ (Resource Center) การถ่ายทอดความรู้จากผู้เช่ียวชาญ และ
วิทยากรของธนาคารไปสู่พนักงานผ่านระบบ Video Conference และ E-Learning ในระบบ Intranet ของธนาคาร และ
การเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม NTU (National Technological University) และมีโครงการขยายจุดถ่ายทอดไปให้
ทั่วถึงและครอบคลุมกว้างขวางให้มากขึ้น   

นอกจากนี้  ธนาคารสนับสนุนการพัฒนาตนเองต่างๆ เช่น ให้มีการไปอบรมสัมมนาดูงานทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น การจัด BBL Executive 
Forum ในประเด็นที่น่าสนใจ การให้ทุนการศึกษาในระดับต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่สอดคล้องกับ
ความต้องการในการขยายธุรกิจของธนาคาร และให้มีการหมุนเวียนพนักงานและผู้บริหารระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
เป็นการพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถ ซ่ึงในปี 2554 ได้มีการหมุนเวียนงานในระดับผู้จัดการฝ่าย 
ระดับผู้บริหารสาขา ระดับผู้บริหารสํานักธุรกิจ ระดับพนักงานในตําแหน่งงานของสาขา สํานักธุรกิจ และศูน ย์
ปฏิบัติการต่างๆ 

ธนาคารมีการเตรียมผู้บริหารทดแทน โดยการคัดเลือกและจัดเตรียมผู้บริหารทดแทนทุกระดับ 
รวมทั้งมีการจัดทําแผนการพัฒนารายบุคคลโดยเน้นให้ผู้บังคับบัญชามีบทบาทสําคัญในการสอนงาน ดูแลและพัฒนา
อย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันได้มีการส่งเสริมพัฒนาความรู้และศักยภาพโดยการให้ไปอบรมและดูงานทั้งภายในและ
ต่างประเทศ เช่น Harvard Business School, Pacific Rim Bankers Program, โครงการพัฒนาผู้บริหารธนาคารยุคใหม่
(MOBEX), โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (FINEX), การพัฒนาระดับบริหารของธนาคารและ
สถาบันการเงิน (YOBEX) เป็นต้น ซ่ึงเป็นการพัฒนาให้ผู้บริหารรุ่นใหม่ได้มีความรู้ความสามารถ เตรียมความพร้อม
และสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหารในองค์กรต่างๆ  นอกจากนี้ ธนาคารยังมีแผนการพัฒนาผู้บริหารทดแทนในตําแหน่ง
งานสําคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมและสามารถรองรับความต้องการทางธุรกิจของธนาคารได้อย่างทันการณ์อีกด้วย 
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8.6.3 จ านวนพนักงานทั้งหมดและจ านวนพนักงานในสายงานหลกั ณ 31 ธันวาคม 2554 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารมีพนักงานทั้งสิ้น 21,503 คน แจกแจงตามสายงานหลักได้ดังนี ้

  หน่วยงาน จ านวนพนักงาน 

1. เจ้าหน้าที่บรหิารระดบัสูง 8 
2. สายประธานกรรมการธนาคาร 73 
3. สายตรวจสอบและควบคุม  287 
4. กิจการธนาคารในประเทศ 13,033 
5. กิจการธนาคารต่างประเทศ 721 
6. กิจการการเงินธนกิจ 249 
7. ผลิตภัณฑ์และบริการ 535 
8. ปฏิบตัิการ 3,366 
9. สนับสนุนและอํานวยการ 3,231 

  จ านวนพนักงานรวมทั้งธนาคาร 21,503 

8.6.4 ผลตอบแทนท่ีให้กับพนักงาน  

ในปี 2554 ธนาคารได้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานทั้งในรูปของเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล เงินสมทบประกันสังคม ค่าฝึกอบรม เงินสงเคราะห์  และผลประโยชน์อื่นๆ 
รวม 16,553.53 ล้านบาท และยังมีการสนับสนุนด้านการเพิ่มคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การจัดสโมสร สนามกีฬาประเภท
ต่างๆ ให้พนักงานจัดกิจกรรมและออกกําลังกาย เป็นต้น  
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9. การควบคุมภายใน     

ในการด าเนินธุรกิจบริการทางการเงินให้แก่ประชาชนและองค์กรนิติบุคคลทั่วไป ธนาคารตระหนักดีถึง
การปฏิบัติงานที่ต้องมีระบบการควบคุมก ากับการปฏิบัติการ ที่สามารถประเมินผลได้ทุกขณะ เพื่อให้งานบริการ
เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องครบถ้วน และเป็นที่ไว้วางใจของผู้ใช้บริการ ในการนี้ ธนาคารมีการประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยค านึงถึงองค์ประกอบการควบคุมภายใน 5 ประการ ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อม
การควบคุม 2) การประเมินความเสี่ยง 3) กิจกรรมการควบคุม 4) ข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร และ 5) การติดตาม
และประเมินผล 

  ธนาคารไดด้ าเนินการจัดตั้งองค์กรเพื่อรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานให้ธนาคารมีระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผล และสอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทาง
การเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอตามนโยบายทางการบัญชี และปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีที่
สอดคล้องกับธรุกิจของธนาคาร 

- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงโดยรวม เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนวางกลยุทธ์และทบทวนความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบและการ
ปฏิบัติตามนโยบายที่ก าหนด 

- คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและแนวทางในการบริหาร
ความเส่ียงด้านสภาพคล่องและความเส่ียงด้านตลาด รวมทั้งติดตามและควบคุมการบริหารความเส่ียงดังกล่าวให้
เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่ก าหนดไว้ เพื่อสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปตามแผนและเป้าหมายของ
ธนาคารโดยมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

- สายตรวจสอบและควบคุม จะท าหน้าที่ตรวจสอบระบบงาน ข้อมูลและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ 
ภายในธนาคาร ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของทางการและข้อบังคับของธนาคาร รวมทั้งประเมินความเพียงพอ และ
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของธนาคาร ทั้งนี้ ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ 

- หน่วยงานก ากับดูแล จะท าหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติงานภายในของธนาคารให้เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
กฎเกณฑ์ของทางการ ตลอดจนการให้ค าแนะน าปรึกษา การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคาร เพื่อให้มี
การก าหนดนโยบาย ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม 
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10.  รายการระหว่างกัน 

10.1 เงินให้กู้ยืมและภาระผูกพัน และรายการระหว่างกันอื่น 

           ในการพิจารณาให้เงินกู้ยืมหรือก่อภาระผูกพันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซ่ึงหมายถึงผู้บริหารของธนาคาร 
ญาติสนิทของผู้บริหารของธนาคาร หรือนิติบุคคลที่ผู้บริหารของธนาคารเป็นผู้มีอ านาจควบคุม หรือมีส่วนได้เสียอื่นใด
อย่างมีนัยส าคัญ ธนาคารมีนโยบายถือปฏิบัติเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยปกติของ
ธนาคาร  

ส าหรับรายละเอียดรายการระหว่างกันอื่นๆ ซ่ึงได้แก่ ดอกเบี้ยจ่าย ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เงินรับฝาก 
ค่าธรรมเนียม และรายการอื่นๆ ได้แสดงในรายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงินของธนาคาร ส้ินสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2554 และส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

10.2  มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน 

ธนาคารมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการน าเสนอ วิเคราะห์ค าขอ และการอนุมัติการท า        
ธุรกรรมของลูกค้าที่มีหลักฐานตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการอนุมัติสินเช่ือ ธนาคารมีระเบียบค าส่ังปฏิบัติงานภายใน
ธนาคารที่ก าหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียในธุรกรรมจะต้องไม่เกี่ยวข้องในกระบวนการอนุมัติสินเช่ือนั้นๆ 

10.3  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกิดขึ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันในปี 2554 แล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากมติ
คณะกรรมการธนาคาร 

10.4  การท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

 ธนาคารอาจมีการท ารายการระหว่างกันในอนาคตตามการด าเนินธุรกิจทั่วไปของธนาคาร ซ่ึงธนาคารมีการ
ก าหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการอนุมัติธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ตามแนวทางที่ทางการได้ก าหนดให้
ธนาคารถือปฏิบัติ 
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11.  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  

  11.1  งบการเงิน 

 ผู้สอบบัญชี 

ผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ชโธมัทสุ  ไชยยศ  สอบบัญชี จ ากัด ซ่ึงเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงิน
ประจ าปี 2552, 2553 และ 2554  

 สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ส าหรับงบการเงินประจ าป ี 2552, 2553 และ 2554 
 

- ป ี2552 

ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

 

- ป ี2553 

ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของธนาคาร 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยมีวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์เกี่ยวกับการที่ธนาคารและบริษัทย่อยได้น า
นโยบายการบัญชีใหม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานมาถือปฏิบัติในปี 2553 ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้และได้ท าการ
ปรับย้อนหลังงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่แสดงเปรียบเทียบให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชี
ใหม่ดังกล่าว 

 

- ป ี2554 

ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยมีวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์เกี่ยวกับการที่ธนาคารและบริษัทย่อยได้ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชี และได้แสดงรายการในงบการเงิน
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดท าและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้ง
ที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซ่ึงก าหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป เพื่อจัดท าและน าเสนองบการเงินนี้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ธนาคารส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่น ามาแสดงเปรียบเทียบ ได้แสดงตามรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้อง
กับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าว 
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ตารางสรุปงบการเงินรวม (งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด) 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย     

งบแสดงฐานะการเงิน 

  (หน่วย : ล้านบาท) 
รายการ ธันวาคม 2554 ธันวาคม 2553 ธันวาคม 2552 

สินทรัพย์    

เงินสด 45,289 40,508 35,780 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 258,072 345,470 230,775 
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ 166 - - 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ ์ 10,129 15,234 6,446 
เงินลงทุนสุทธิ 328,068 284,407 342,578 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ 707 640 563 
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ    
 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 1,471,449 1,256,612 1,143,698 
 ดอกเบี้ยค้างรับ 4,161 2,675 2,173 

 รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 1,475,610 1,259,287 1,145,871 
   หัก  รายได้รอตัดบัญชี (1,051) (489) (410) 
   หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (79,993) (67,852) (60,517) 
   หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ (4,744) (4,600) (4,628) 

 รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธ ิ 1,389,822 1,186,346 1,080,316 
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง 283 671 414 
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 25,457 28,829 33,569 
ที่ดิน  อาคาร  และอุปกรณ์สุทธิ 35,240 36,510 29,504 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนสุทธ ิ 330 325 - 
สินทรัพย์อ่ืนสุทธิ 13,349 10,748 11,987 

รวมสินทรัพย์ 2,106,912 1,949,688 1,771,932 
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ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

 (หน่วย : ล้านบาท) 
รายการ ธันวาคม 2554 ธันวาคม 2553 ธันวาคม 2552  

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ    

เงินรับฝาก 1,587,834 1,394,388 1,360,716 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 90,817 131,526 89,402 
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 7,169 6,954 7,968 
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ 270 - - 
หนี้สินตราสารอนุพันธ ์ 15,198 8,546 4,793 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 116,928 129,879 80,123 
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 283 671 414 
ประมาณการหนี้สิน 9,670 8,970 8,716 
หนี้สินอื่น 34,057 37,406 26,126 
รวมหนี้สิน 1,862,226 1,718,340 1,578,258 

ส่วนของเจ้าของ    
ทุนเรือนหุ้น    
     ทุนจดทะเบียน    
          หุ้นบุริมสิทธิ 1,655,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 17 17 17 
          หุ้นสามัญ 3,998,345,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 39,983 39,983 39,983 
     ทุนที่ออกและช าระแล้ว    
          หุ้นสามัญ 1,908,842,894 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 19,089 19,089 19,089 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 56,346 56,346 56,346 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 42,188 46,425 25,914 
ก าไรสะสม    
     จัดสรรแล้ว    
          ทุนส ารองตามกฎหมาย 16,000 15,000 14,000 
           อ่ืน ๆ 66,500 61,500 56,500 
     ยังไม่ได้จัดสรร 43,692 32,212 21,150 
     รวมส่วนของธนาคาร 243,815 230,572 192,999 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 871 776 675 
     รวมส่วนของเจ้าของ 244,686 231,348 193,674 
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 2,106,912 1,949,688 1,771,932 
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ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 (หน่วย  :  ล้านบาท) 
รายการ ธันวาคม 2554 ธันวาคม 2553 ธันวาคม 2552 

รายได้ดอกเบี้ย 81,827 63,662 64,010 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 29,131 18,044 20,603 
รายได้ดอกเบี้ยสุทธ ิ 52,696 45,618 43,407 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 23,334 22,028 20,200 
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 5,206 4,744 3,917 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 18,128 17,284 16,283 
ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 4,236 3,741 4,183 
ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 1,968 4,224 608 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 86 91 196 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 1,215 2,384 1,140 
รายได้จากเงินปันผล 2,728 1,836 1,148 
รายได้จากการด าเนินงานอ่ืนๆ 1,177 699 541 
รายได้จากการด าเนินงาน 82,234 75,877 67,506 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืนๆ 36,059 31,997 30,826 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 12,027 7,567 7,598 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 34,148 36,313 29,082 
ภาษีเงินได้ 6,497 11,505 8,393 
ก าไรสุทธ ิ 27,651 24,808 20,689 
หัก  ก าไรสุทธิในส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 314 215 127 
ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคาร 27,337 24,593 20,562 
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - 9,089 - 
ก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (5, 903) 14,466 7,274 
ก าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงาน    
ในต่างประเทศ 2,793 (1,983) (506) 

ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์    
ประกันภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน (489) - - 

หัก  ก าไรสุทธิในส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 310 218 129 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของธนาคาร 23,742 46,162 27,328 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 14.32 12.88 10.88 
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ธนาคารกรุงเทพ  จ ากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด 
                                                                                                                                                        (หน่วย :  ล้านบาท) 

รายการ ธันวาคม 2554 ธันวาคม 2553 ธันวาคม 2552 

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 34,148 36,313 29,082 
รายการปรับกระทบก าไรจากการด าเนิงานก่อนภาษีเงินได้เป็น    

           เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน 5,555 2,070 (1,608) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง    
     ในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 39,703 38,383 27,474 

          สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง (153,429) (239,058) (61,572) 
          หนี้สินด าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 144,358 98,888 79,528 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 30,632 (101,787) 45,430 
    

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (15,112) 80,219 (45,238) 

    
  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (10,750) 26,927 (5,849) 
    
  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนท่ีมีต่อเงินสด 87 (151) (25) 
    
  เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 4,857 5,208 (5,682) 
    
  เงินสด  ณ วันที่  1 มกราคม 41,416 36,208 41,890 
    
  เงินสด  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 46,273 41,416 36,208 
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 อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ  

ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อย ธันวาคม 2554 ธันวาคม 2553  ธันวาคม 2552  

 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)       
  อัตราก าไรขั้นต้น    67.35% 73.41% 70.88% 
  อัตราก าไรสุทธิ    23.45% 24.93% 22.34% 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น    11.57% 11.50% 11.20% 
  อัตราดอกเบี้ยรับ    4.58% 3.97% 4.25% 
  อัตราดอกเบี้ยจ่าย    1.70% 1.16% 1.38% 
  ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย    2.88% 2.81% 2.87% 
  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน    3.96% 4.01% 3.11% 
          อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)    
  อัตรารายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์    2.62% 2.49% 2.51% 
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์    1.36% 1.34% 1.19% 
  อัตราการหมุนของสินทรัพย์  (เท่า)    0.06 0.05 0.05 
          อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial 
Ratio) 

 Ratio)    
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)   7.64 7.45 8.18 
  อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ยืม    85.89% 82.03% 78.91% 
  อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินฝาก    92.60% 90.08% 84.02% 
  อัตราส่วนเงินฝากต่อหนี้สินรวม    85.27% 81.15% 86.22% 
  อัตราการจ่ายเงินปันผล    38.40% 34.93% 27.85% 
          อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Ratio)     
  อัตราส่วนค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม   5.75% 5.76% 5.69% 
  อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม    0.09% 0.25% 0.28% 
  อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ต่อสินเชื่อ
รวม 

รวม  2.67% 2.99% 4.36% 
  อัตราส่วนดอกเบี้ยค้างรับต่อสินเชื่อรวม   0.28% 0.21% 0.19% 

 วิเคราะห์ราคาปิดต่อหุ้นและก าไรต่อหุ้น 

 ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 
ราคาปิดต่อหุ้นถัวเฉลี่ย (บาท) 156.75 132.48 98.08 

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 14.32 12.88   10.77 

ราคาปิดต่อก าไรต่อหุน้ (เท่า) 10.95 10.29   9.11 

ในปี 2554 ราคาปิดต่อหุ้นถัวเฉลีย่ของหุน้ธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.3 
จาก 132.48 บาทในปี 2553 เป็น 156.75 บาทในปี 2554 และก าไรต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 จาก 12.88 
บาทต่อหุ้นในปี 2553 เปน็ 14.32 บาทต่อหุ้นในปี 2554 ส่งผลให้สัดส่วนของราคาปิดต่อก าไรตอ่หุ้น (P/E Ratio) 
ของธนาคารเพิ่มขึ้นจาก 10.29 ในปี 2553 เป็น 10.95 ในปี 2554 
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11.2  ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย 

ภาพรวมการด าเนินงาน 

ธนาคารและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิในปี 2554 จ านวน 27,337 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 2,744 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 11.2 เมื่อเทียบกับปี 2553 ซ่ึงมีจ านวน 24,593 ล้านบาท โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 7,078 ล้านบาท เป็น 
52,696 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.5 เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น มากกว่าค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น โดยทั้งรายได้
ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามระดับอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยและปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มสูงขึ้น และส่วนต่าง
อัตราดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2553 จากร้อยละ 2.64 เป็นร้อยละ 2.76   

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่มขึ้น 844 ล้านบาท เป็น 18,128 ล้านบาท ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้า
และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 495 ล้านบาท เป็น 4,236 ล้านบาท รายได้จากเงินปันผลเพิ่มขึ้น 892 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 48.6 และรายได้จากการด าเนินงานอื่นๆ เพิ่มขึ้น 478 ล้านบาท หรือร้อยละ 68.3  อย่างไรก็ตาม ในปีนี้
ธนาคารมีก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 1,968 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2,256 ล้านบาท หรือร้อยละ 53.4 เนื่องจากปี 2553 
ธนาคารมีก าไรจากการขายหุ้นธนาคารสินเอเซีย ส่วนก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ลดลง 1,169 ล้านบาท หรือร้อยละ 
49.0  ดังนั้น รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยของธนาคารและบริษัทย่อยจึงมีจ านวนลดลงจากปีก่อนจ านวน 721 ล้านบาท เป็น 
29,538 ล้านบาท 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จ านวน 4,062 ล้านบาท เป็น 36,059 ล้านบาท  ส่วนใหญ่
เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายด้านการพนักงาน ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ขณะที่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และ
อุปกรณ์ลดลง ดังนั้น โดยรวมธนาคารและบริษัทย่อยจึงมีก าไรจากการด าเนินงาน (ก่อนหักค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะ
สูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าและภาษีเงินได้นิติบุคคล) จ านวน  46,175 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2553 จ านวน 2,295 
ล้านบาท หรือร้อยละ 5.2 

ในปี 2554 ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าเพิ่มขึ้น 4,460 
ล้านบาท เป็น 12,027 ล้านบาท สอดคล้องกับแนวทางการบริหารฐานะการเงินด้วยหลักความรอบคอบและระมัดระวัง
ของธนาคาร ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง 5,008 ล้านบาท เป็น 6,497 ล้านบาท  จึงมีก าไรสุทธิ 27,337 
ล้านบาท และมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของถัวเฉลี่ยที่ร้อยละ 11.57 และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถัวเฉลี่ย
ที่ร้อยละ 1.36  

ณ ส้ินปี 2554 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเช่ือรวม 1,470,398 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.1 จาก 
1,256,123 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2553 ขณะที่เงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพลดลงจาก 45,588 ล้านบาท ณ ส้ินปีก่อน เป็น 42,574 
ล้านบาท ณ ส้ินปี 2554 หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 2.7 ของเงินให้สินเช่ือรวม  

เงินรับฝาก ณ ส้ินปี 2554  มีจ านวน 1,587,834 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.9 จาก 1,394,388 ล้านบาท ณ ส้ินปี 
2553  และอัตราส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝากเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 90.1 เป็นร้อยละ 92.6  ณ ส้ินปี 2554 

ส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เพิ่มขึ้นจาก 230,572 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2553 เป็น 243,815 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 13,243 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.7 

ในปี 2554 ธนาคารและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 14.32 บาท เปรียบเทียบกับปี 2553 ที่มีก าไรสุทธิ
ต่อหุ้น 12.88 บาท เพิ่มขึ้น 1.44 บาท หรือร้อยละ 11.2  และเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลหุ้น
สามัญงวดสุดท้ายส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท และเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 
ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญระหว่างกาล จากผลการด าเนินงานงวดมกราคมถึงมิถุนายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท 
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  หน่วย : ล้านบาท 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 2554 2553 
เปลี่ยนแปลง 

จ านวน ร้อยละ 

รายได้ดอกเบี้ย 81,827 63,662 18,165 28.5 
เงินให้สินเชื่อ 67,734 53,205 14,529 27.3 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 6,493 3,674 2,819 76.7 
 เงินลงทุนและอื่นๆ 7,600 6,783 817 12.1 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 29,131 18,044 11,087 61.4 
เงินรับฝาก 16,809 8,867 7,942 89.6 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 2,363 1,631 732 44.9 
เงินกู้ยืมและอื่นๆ 4,566 2,611 1,955 74.8 
เงินน าส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 5,393 4,935 458 9.3 

      รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 52,696 45,618 7,078 15.5 

รายได้และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

รายได้ดอกเบี้ย 

รายได้ดอกเบี้ยในปี 2554  มีจ านวน 81,827  ล้านบาท  เพิ่มขึ้น  18,165  ล้านบาท หรือร้อยละ 28.5 ส่วนใหญ่
เพิ่มขึ้นที่รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สินเช่ือ จ านวน 14,529 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.3   เนื่องจากปริมาณธุรกรรม
และระดับอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น รายได้ดอกเบี้ยรับจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินเพิ่มขึ้น 2,819 
ล้านบาท ตามระดับอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้น ส่วนรายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 817 ล้านบาท ส่วนใหญ่
เพิ่มขึ้นจากตราสารหนี้ประเภทเผื่อขายและตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด เนื่องจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยที่
เพิ่มขึ้น 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 

ในปี 2554 ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 29,131 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11,087  ล้านบาท หรือร้อยละ 
61.4 โดยค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากเพิ่มขึ้น 7,942 ล้านบาท เป็น 16,809 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
เพิ่มขึ้นจ านวน 1,955 ล้านบาท เป็น 4,566 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นตามระดับอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยและปริมาณ
ธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น 

ส าหรับค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิด้านหนี้สินปรบัตัวเพิ่มขึน้ 732 ล้านบาท 
เป็น 2,363 ล้านบาท  ส่วนใหญจ่ากระดับอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยที่เพิม่ขึ้น 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธ ิ

ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในปี 2554 เพิ่มขึ้น 7,078 ล้านบาท เป็น 52,696 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.64 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 
2.76 ในปี 2554 
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รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 

ในปี 2554 ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 18,128 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 844 
ล้านบาท หรือร้อยละ 4.9 เนื่องจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้น 1,306 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.9 โดยเป็นการ
เพิ่มขึ้นจากหลายผลิตภัณฑ์และบริการ ทั้งบริการบัตรเครดิต บริการด้านค้ าประกันและอาวัล บริการอิเล็กทรอนิกส์ 
และบริการช าระเงิน เป็นต้น ขณะที่ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้น 462 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.7 ตาม
ปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น  

ส าหรับก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 495 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.2 
เป็น 4,236 ล้านบาท รายได้จากเงินปันผลเพิ่มขึ้น 892 ล้านบาท หรือร้อยละ 48.6 และรายได้จากการด าเนินงานอื่นๆ 
เพิ่มขึ้น 478 ล้านบาท หรือร้อยละ 68.3    

ในด้านเงินลงทุน ในปี 2554 ธนาคารและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิจากเงินลงทุนจ านวน 1,968 ล้านบาท ลดลง 
2,256 ล้านบาท หรือร้อยละ 53.4 จากปีก่อนที่มีก าไร 4,224 ล้านบาท เนื่องจากปี 2553 ธนาคารมีก าไรจากการขายหุ้น
ธนาคารสินเอเซีย   

ในเรื่องของทรัพย์สินรอการขาย  ในปี 2554 ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อจ าหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวหลายครั้ง 
โดยได้จ าหน่ายไปทั้งสิ้น 4,556 ล้านบาท และมีก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ จ านวน 1,215 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 
1,169 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.0 

ในภาพรวม ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยในปี 2554 จ านวน 29,538 ล้านบาท ลดลง 721 
ล้านบาท จากปี 2553 หรือร้อยละ 2.4 

หน่วย : ล้านบาท 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 2554 2553 
เปลี่ยนแปลง 

จ านวน ร้อยละ 

  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 23,334 22,028 1,306 5.9 
  หกั ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ    5,206 4,744 462 9.7 
  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 18,128 17,284 844 4.9 
  ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 4,236 3,741 495 13.2 

  ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 1,968 4,224 (2,256) (53.4) 

  ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 86 91 (5) (5.4) 
  ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 1,215 2,384 (1,169) (49.0) 
  รายได้จากเงินปันผล 2,728 1,836 892 48.6 
  รายได้จากการด าเนินงานอ่ืนๆ 1,177 699 478 68.3 
  รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 29,538 30,259 (721) (2.4) 
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ค่าใช้จ่ายจากการด าเนนิงานอื่นๆ 

ในปี 2554 ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ 36,059 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,062 
ล้านบาท จากปีก่อน หรือร้อยละ 12.7 รายการที่ส าคัญได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น 1,856 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 11.5 จากจ านวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น การขึ้นเงินเดือนประจ าปี และเงินช่วยเหลือพนักงานเป็นกรณีพิเศษจาก
อุทกภัย  ค่าภาษีอากรเพิ่มขึ้น 482 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.0 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้น 1,876 ล้านบาท หรือร้อยละ 
38.8 ส่วนใหญ่จากค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ส่วนค่าใช้จ่ายที่ลดลง คือ 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ลดลง 146 ล้านบาท   

หน่วย : ล้านบาท 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ 2554 2553 
เปลี่ยนแปลง 

จ านวน ร้อยละ 
รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ 36,059 31,997 4,062 12.7 
      ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 18,016 16,160 1,856 11.5 
      ค่าตอบแทนกรรมการ 117 123 (6) (4.9) 
      ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 8,055 8,201 (146) (1.8) 
      ค่าภาษีอากร 3,161 2,679 482 18.0 
      ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 6,710 4,834 1,876 38.8 

ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทนุจากการด้อยค่า 

ในปี 2554 ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า จ านวน 
12,027 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จ านวน 4,460 ล้านบาท ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทางการบริหารฐานะการเงินด้วยหลัก
ความรอบคอบและระมัดระวังของธนาคาร โดยมีค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 11,666 ล้านบาท และผลขาดทุน
จากการปรับโครงสร้างหนี้ 361 ล้านบาท 

ภาษีเงินได้นติิบคุคล 

ธนาคารและบริษัทย่อยได้ประมาณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับปี 2554 จ านวน 6,497 ล้านบาท 
ลดลงจากปีก่อน 5,008 ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 19.0 ของก าไรก่อนภาษีเงินได้  

ก าไรสุทธิและก าไรเบ็ดเสร็จรวม 
ก าไรสุทธิปี 2554 มีจ านวน 27,337 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,744 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.2 หากนับ

รวมรายการก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น ธนาคารและบริษัทย่อยจะมีก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 2554 จ านวน 23,742 
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 22,420 ล้านบาท หรือร้อยละ 48.6 ส่วนใหญ่เนื่องจากก าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ลดลงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์มีมูลค่าลดลง นอกจากนี้ธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพย์ลดลง เนื่องจากปีก่อนธนาคารมีก าไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ 

หน่วย : ล้านบาท 

ก าไรสุทธิและก าไรเบ็ดเสร็จรวม 2554 2553 
เปลี่ยนแปลง 

จ านวน ร้อยละ 
 ก าไรสุทธ ิ* 27,337 24,593 2,744 11.2 
 ก าไรเบ็ดเสร็จรวม * 23,742 46,162 (22,420) (48.6) 

* ส่วนท่ีเป็นของธนาคาร 
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ฐานะทางการเงิน 
สินทรัพย์ 

หน่วย : ล้านบาท 

สินทรัพย์ 2554 2553 
เปลี่ยนแปลง 

จ านวน ร้อยละ 
สินทรัพย์รวม 2,106,912 1,949,688 157,224 8.1 
      รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 258,072 345,470 (87,398) (25.3) 
      เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ * 328,775 285,047 43,728 15.3 
      เงินให้สินเชื่อ ** 1,470,398 1,256,123 214,275 17.1 
      ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 25,457 28,829 (3,372) (11.7) 

*   รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธ ิ
** หักรายได้รอตัดบัญชี 

สินทรัพย์รวมของธนาคารและบริษัทย่อย ณ ส้ินปี 2554 มีจ านวน 2,106,912 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2553 
จ านวน 157,224 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.1 ส่วนใหญ่จากเงินให้สินเช่ือที่เพ่ิมขึ้น 214,275 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.1 เป็น 
1,470,398 ล้านบาท ส่วนหนึ่งจากการที่ลูกค้ามีความต้องการสินเช่ือประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเพื่อการขยายธุรกิจ
เพิ่มขึ้นในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ และอีกส่วนหนึ่งเป็นความต้องการสินเช่ือเพื่อฟื้นฟูกิจการจากเหตุอุทกภัย เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์สุทธิเพิ่มขึ้น 43,728 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.3 เป็น 328,775 ล้านบาท รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
ลดลงจากส้ินปี 2553 จ านวน 87,398 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.3 เป็น 258,072 ล้านบาท ซ่ึงเป็นผลจากการบริหารสภาพ
คล่องของธนาคาร 

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิของธนาคารและบริษัทย่อย ณ ส้ินปี 2554 มีจ านวน 25,457 ล้านบาท ลดลงจากส้ิน
ปี 2553 จ านวน 3,372 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.7 โดยได้มีการจ าหน่ายสินทรัพย์ จ านวน 4,556 ล้านบาท ขณะที่รับโอน
ทรัพยเ์พิ่มเติมจากลูกหนี้จ านวน 1,184 ล้านบาท  

เงินให้สินเช่ือ 

ณ ส้ินปี 2554 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเช่ือจ านวน 1,470,398 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2553 
จ านวน 214,275 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.1 และมีสัดส่วนของเงินให้สินเช่ือต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 69.8 โดย
เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มลูกค้า ส่วนใหญ่จากสินเช่ือเพื่อธุรกิจลูกค้ารายใหญ่และสินเช่ือเอสเอ็มอี  

ณ ส้ินปี 2554 ธนาคารและบริษัทย่อยให้สินเช่ือแก่ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ใน
สัดส่วนสูงที่สุดที่ร้อยละ 52.3 ของเงินให้สินเช่ือรวม รองลงมาได้แก่ ภาคธุรกิจการสาธารณูปโภคและบริการร้อยละ 
13.0   ภาคสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยร้อยละ 9.4 และภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างร้อยละ 8.0 เมื่อพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลง ยอดเงินให้สินเช่ือภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์เพิ่มขึ้น 99,938 ล้านบาท ภาคการ
สาธารณูปโภคและบริการเพิ่มขึ้น 40,444 ล้านบาท ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างเพิ่มขึ้น 8,208 ล้านบาท 
ภาคสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 8,163 ล้านบาท และภาคการเกษตรและเหมอืงแร่เพิ่มขึ้น 4,453 ล้านบาท  
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หน่วย : ล้านบาท 

เงินให้สินเชื่อตามภาคธุรกิจ 2554 2553 
เปลี่ยนแปลง สัดส่วน (ร้อยละ) 

จ านวน ร้อยละ 2554 2553 

รวมเงินให้สินเชื่อตามภาคธุรกิจ 1,470,398 1,256,123 214,275 17.1 100.0 100.0 
      การเกษตรและเหมืองแร ่ 45,438 40,985 4,453 10.9 3.1 3.3 
      อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 769,281 669,343 99,938 14.9 52.3 53.3 
      ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 117,475 109,267 8,208 7.5 8.0 8.7 
      การสาธารณูปโภคและบริการ 190,606 150,162 40,444 26.9 13.0 11.9 
      สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 138,258 130,095 8,163 6.3 9.4 10.4 
      อ่ืนๆ 209,340 156,271 53,069 34.0 14.2 12.4 

 

คุณภาพเงินให้สินเชื่อ 

ณ ส้ินปี 2554 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเช่ือจัดชั้นปกติจ านวน 1,400,425 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 
2553 จ านวน 212,638 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.9  และมสัีดส่วนต่อเงินให้สินเช่ือรวมเป็นร้อยละ 95.0 

ในปี 2554 ธนาคารได้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้รวม 60,770 ล้านบาท และ ณ ส้ินธันวาคม 2554 ธนาคารและ
บริษัทย่อยมีเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ จ านวน 42,574 ล้านบาท  ลดลงจากส้ินปี 2553 จ านวน 3,014 ล้านบาท  หรือ
ร้อยละ 6.6 และมีสัดส่วนเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเช่ือรวมก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคาร   
ณ ส้ินปี 2554 เท่ากับร้อยละ 2.7   

หน่วย : ล้านบาท 

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ 2554 2553 
เปลี่ยนแปลง 

จ านวน ร้อยละ 

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ 42,574 45,588 (3,014) (6.6) 
อัตราร้อยละต่อเงินให้สินเชื่อรวม 2.7 3.0  (0.3) 
ส ารองตามเกณฑ์ ธปท. 38,054 37,295 759 2.0 
ส ารองทั้งสิ้น 84,737 72,452 12,285 17.0 
สัดส่วนส ารองทั้งสิ้นต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ 199.0 158.9  40.1 
สัดส่วนส ารองทั้งสิ้นต่อส ารองตามเกณฑ์ ธปท. 222.7 194.3  28.4 

ณ ส้ินปี 2554 ธนาคารและบริษัทย่อยมีส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ านวน 84,737 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 
72,452 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2553 เนื่องจากมีการส ารองส าหรับหนี้สงสัยจะสูญ 11,666 ล้านบาท  และส ารองค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญที่มีอยู่มีจ านวนสูงกว่าส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย จ านวน 46,683 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 222.7 ของส ารองขั้นต่ า ทั้งนี้ ส ารองขั้นต่ าตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ส้ินปี 2554 มีจ านวน 
38,054  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 37,295 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2553  เนื่องจากเงินให้สินเช่ือเพิ่มขึ้น   

สัดส่วนของส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ ณ ส้ินปี 2554 เท่ากับร้อยละ 199.0 
เทียบกับปี 2553 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 158.9 
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หนี้สิน 
หน่วย : ล้านบาท 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 2554 2553 
เปลี่ยนแปลง 

จ านวน ร้อยละ 

หนี้สินรวม 1,862,226 1,718,340 143,886 8.4 
      เงินรับฝาก 1,587,834 1,394,388 193,446 13.9 
      รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 90,817 131,526 (40,709) (31.0) 
      ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 116,928 129,880 (12,952) (10.0) 
      หนี้สินอื่น 34,057 37,406 (3,349) (9.0) 
ส่วนของเจ้าของ * 243,815 230,572 13,243 5.7 

* ส่วนท่ีเป็นของธนาคาร 

ธนาคารและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2554 จ านวน 1,862,226 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 143,886 
ล้านบาท หรือร้อยละ 8.4 จากส้ินปี 2553 ประกอบด้วย เงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิด้าน
หนี้สิน และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม โดยมรีายการที่ส าคัญดังนี้ 

เงินรับฝากของธนาคารและบริษัทย่อย ณ ส้ินปี 2554 มีจ านวน 1,587,834 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2553 
จ านวน 193,446 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.9 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นที่เงินฝากจ่ายคืนเมื่อส้ินระยะเวลา 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิด้านหนี้สินของธนาคารและบริษัทย่อย ณ ส้ินปี 2554 มีจ านวน 
90,817 ล้านบาท ลดลงจากส้ินปี 2553 จ านวน 40,709 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.0 โดยรายการกับสถาบันการเงินใน
ประเทศลดลง 29,954 ล้านบาท และรายการกับสถาบันการเงินต่างประเทศลดลง 10,755 ล้านบาท 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมลดลง 12,952 ล้านบาท ส่วนหนึ่งลดลงจากตั๋วแลกเงินระยะส้ัน (Bill of Exchange 
หรือ B/E) โดย ณ ส้ินปี 2554 มีจ านวนทั้งส้ิน 65,861 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 จ านวน 15,413 ล้านบาท  

แหล่งเงินทุนที่ส าคัญที่สุดของธนาคารและบริษัทย่อย ยังคงเป็นเงินรับฝาก โดย ณ ส้ินปี 2554 สัดส่วนเงินรับ
ฝากต่อหนี้สินรวม เท่ากับร้อยละ 85.3 และสัดส่วนเงินรับฝากต่อหนี้สินรวมและส่วนของเจ้าของ เท่ากับร้อยละ 75.4 
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 81.1 และร้อยละ 71.5 ในปี 2553 ตามล าดับ  

ส่วนของเจ้าของ 

ส่วนของเจ้าของของธนาคารและบริษัทย่อย ณ ส้ินปี 2554  มีจ านวน 243,815 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 
2553 จ านวน 13,243 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.7 โดยในปี 2554 มีก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคาร จ านวน 27,337 
ล้านบาท ขณะที่มีก าไรที่ยังไม่เกิดจากการตีราคาเงินลงทุนสุทธิลดลง 5,900 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง 
คือ วันที่ 6 พฤษภาคม 2554 (เป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายประจ าปี 2553) และวันที่ 23 กันยายน 2554 (เป็นเงินปันผล
ระหว่างกาลงวดมกราคมถึงมิถุนายน 2554) รวมเป็นเงินจ านวน 10,499 ล้านบาท 

ณ ส้ินปี 2554 ธนาคารและบริษัทย่อยมีทุนส ารองตามกฎหมาย 16,000 ล้านบาท ส ารองทั่วไป 66,500 ล้านบาท 
และก าไรที่ยังไม่ได้จัดสรร 43,692 ล้านบาท 

 

 



  

 

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 111 

คุณภาพสินทรัพย์ 

ในปี 2554 ธนาคารและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์เฉลี่ยรายไตรมาสจ านวน 2,014,884 ล้านบาท โดยร้อยละ 93.6 
เป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ ซ่ึงประกอบด้วยสินทรัพย์หลัก คือ เงินให้สินเชื่อ มีสัดส่วนต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
รายได้ทั้งหมดร้อยละ 69.2 เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิมีสัดส่วนร้อยละ 16.3 และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สุทธิมีสัดส่วนร้อยละ 14.5 ในขณะที่สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้มีสัดส่วนร้อยละ 6.4 ของสินทรัพย์รวม   

เงินลงทุนสุทธ ิ

ณ ส้ินปี 2554 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนสุทธิจ านวน 328,068 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2553 
จ านวน 43,661 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.4    

เงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ซ่ึง ณ ส้ินปี 2554 มีจ านวน 
228,402 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2553 จ านวน 50,907 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.7 นอกจากนี้ เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ยังประกอบด้วยตราสารหนี้ต่างประเทศ จ านวน 32,621 ล้านบาท   ตราสารหนี้ภาคเอกชน จ านวน 9,266 ล้านบาท และ
เงินลงทุนในตราสารทุน จ านวน 56,550 ล้านบาท  

ปี 2554 ธนาคารและบริษัทย่อยได้จ าหน่ายหุ้นของบริษัท สามมิตรมอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริง จ ากัด (มหาชน) 
ซ่ึงเป็นหุ้นที่ธนาคารได้จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ให้แก่ บริษัท สามมิตร โอโตพาร์ท จ ากัด จ านวน 19,693,375 
หุ้น มูลค่าขายรวม 157.55 ล้านบาท ซ่ึงมูลค่าหุ้นตามบัญชีของธนาคาร ณ วันที่จ าหน่ายเท่ากับ 1.00 บาท ดังนั้น 
ธนาคารจึงมีก าไรจากการขายหุ้น 157.55 ล้านบาท  

ทั้งนี้ หลังจากการจ าหน่ายหุ้นบริษัท สามมิตรมอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริง จ ากัด (มหาชน) จ านวน 19,693,375 
หุ้น ธนาคารคงเหลือหุ้น 9,846,688 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.9 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท  

ถ้าจ าแนกตามประเภทการถือครอง เงินลงทุนของธนาคารและบริษัทย่อยจะประกอบด้วย เงินลงทุนเผื่อขายมี
จ านวน 282,256 ล้านบาท มีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 86.1 เพิ่มขึ้น 41,938 ล้านบาท  เงินลงทุนทั่วไปมีจ านวน 17,457  
ล้านบาท มีสัดส่วนร้อยละ 5.3  เพิ่มขึ้น 2,403 ล้านบาท ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดมีจ านวน 16,488 ล้านบาท มี
สัดส่วนร้อยละ 5.0  ลดลง 8,371 ล้านบาท  และเงินลงทุนเพื่อค้ามีจ านวน 11,867 ล้านบาท มีสัดส่วนร้อยละ 3.6  เพิ่มขึ้น 
7,691 ล้านบาท   

ระยะเวลาคงเหลือของเงินลงทุน (รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ) ณ ส้ินปี 2554 จ าแนกได้
เป็นส่วนที่มีระยะเวลาคงเหลือภายใน 1 ปี มีจ านวน 127,790 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24,042 ล้านบาท ส่วนที่มีระยะเวลา
คงเหลือเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี มีจ านวน 132,383 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24,382 ล้านบาท ส่วนที่มีระยะเวลาคงเหลือเกิน
กว่า 5 ปี มีจ านวน 10,770 ล้านบาท ลดลง 2,702 ล้านบาท และส่วนที่ไม่มีก าหนดระยะเวลา มีจ านวน 57,832 ล้านบาท 
ลดลง 1,994 ล้านบาท 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธ ิ

 ในปี 2554 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิมีจ านวน 26,926 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จ านวน 
1,331 ล้านบาท จากการที่ธนาคารลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของ Bangkok Bank Berhad 
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แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน 

ณ ส้ินปี 2554 ธนาคารและบริษัทย่อยมีแหล่งที่มาของเงินทุนที่ส าคัญประกอบด้วย เงินรับฝาก 1,587,834 
ล้านบาท   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิด้านหนี้สิน 90,817 ล้านบาท และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 
116,928 ล้านบาท  

การใช้ไปของเงินทุนที่ส าคัญ ได้แก่  เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ  ณ ส้ินปี 2554 มีจ านวน  
1,389,822  ล้านบาท รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิด้านสินทรัพย์ 258,072 ล้านบาท และเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์สุทธิ 328,775 ล้านบาท 

แหล่งที่มาของเงนิทนุ 

ธนาคารและบริษัทย่อยมีการระดมทุนส่วนใหญ่จากการรับฝากเงิน ซ่ึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2554  มีเงินรับฝาก
จากธุรกรรมในประเทศ จ านวน 1,445,377 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 91.0 ของเงินรับฝากรวม  และเงินรับฝากจาก
ธุรกรรมต่างประเทศจ านวน 142,457 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.0 ของเงินรับฝากรวม นอกจากนี้ ธนาคารและบริษัทย่อย
ยังมีการระดมทุนจากสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศในรูปของเงินรับฝากและเงินกู้ยืม 90,817 ล้านบาท 
และมีการกู้ยืมในรูปของตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ด้อยสิทธิประเภทไม่มีหลักประกัน  และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
รวม 116,928 ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท 
แหล่งที่มาของเงินทุน 2554 2553 2552 

เงินรับฝาก  1,587,834 1,394,388 1,360,716 
      ในประเทศ 1,445,377 1,289,056 1,258,557 
      ต่างประเทศ 142,457 105,332 102,159 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิด้านหนี้สิน  90,817 131,526 89,402 
      ในประเทศ 67,095 93,936 43,064 
      ต่างประเทศ 23,722 37,590 46,338 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 116,928 129,880 80,123 
      ในประเทศ 71,697 94,139 71,819 
      ต่างประเทศ 45,231 35,741 8,304 

แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน 

ธนาคารและบริษัทย่อยใช้เงินทุนประมาณร้อยละ 77.4  หรือ 1,389,822 ล้านบาท ในการอ านวยสินเช่ือ โดย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีสินเช่ือจากธุรกรรมในประเทศ จ านวน 1,168,383 ล้านบาท และสินเช่ือจากธุรกรรม
ต่างประเทศ จ านวน 221,439 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.1 และร้อยละ 15.9 ของเงินให้สินเช่ือรวม ตามล าดับ 

นอกจากนี้  ธนาคารและบริษัทย่อยได้มีการลงทุนในตลาดเงินและลงทุนในหลักทรัพย์ โดย ณ ส้ินปี 2554 
ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิด้านสินทรัพย์ จ านวน 258,072 ล้านบาท โดยเป็น
การน าฝากกับสถาบันการเงินในประเทศจ านวน 131,331 ล้านบาท และน าฝากกับสถาบันการเงินต่างประเทศจ านวน 
126,741 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.9 และร้อยละ 49.1 ของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิรวม ตามล าดับ และ
มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิจ านวน 328,775 ล้านบาท  โดยลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศจ านวน 310,975 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 94.6 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 
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หน่วย : ล้านบาท 
แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน 2554 2553 2552 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ  1,389,822 1,186,346 1,080,316 
      ในประเทศ 1,168,383 995,301 902,350 
      ต่างประเทศ 221,439 191,045 177,966 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิด้านสินทรัพย์  258,072 345,470 230,775 
      ในประเทศ 131,331 279,115 142,384 
      ต่างประเทศ 126,741 66,355 88,391 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ * 328,775 285,047 343,141 
      ในประเทศ  310,975 270,464 329,839 
      ต่างประเทศ 17,800 14,583 13,302 

* รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธ ิ

การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงนิสด   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ตามงบกระแสเงินสดของธนาคารและบริษัทย่อย ณ ส้ินปี 2554   มีจ านวน 
46,273 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 4,857 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2553 รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้ 

เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน ส าหรับปี 2554 มีจ านวน 30,632 ล้านบาท ประกอบด้วย ก าไรจาก
การด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน จ านวน  39,703 ล้านบาท รายการส าคัญได้แก ่
เงินสดรับจากก าไรก่อนภาษีเงินได้ 34,148 ล้านบาท และจากรายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินได้ที่ไม่ใช่เงินสด ที่
ส าคัญได้แก่ รายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 11,666 ล้านบาท   ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี  3,484 ล้านบาท  
ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 1,842 ล้านบาท และขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 1,215 
ล้านบาท ส าหรับสินทรัพย์ด าเนินงานที่เพ่ิมขึ้นในปีนี้จ านวน 153,429 ล้านบาท ที่ส าคัญเนื่องจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เพิ่มขึ้น 217,068 ล้านบาท และเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะส้ันเพิ่มขึ้น 30,834 ล้านบาท ส่วนหนี้สินด าเนินงานที่เพิ่มขึ้น
ในปีนี้จ านวน 144,358 ล้านบาท ที่ส าคัญเนื่องจากเงินรับฝากเพิ่มขึ้น 193,446 ล้านบาท หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น 7,167 ล้านบาท 
และหนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถามเพิ่มขึ้น 215 ล้านบาท 

เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน มีจ านวน 15,112 ล้านบาท โดยธนาคารและบริษัทย่อยมีการใช้เงินสด
ในการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารหนี้รวม 280,311 ล้านบาท และลงทุนในที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสิทธิการเช่า 
1,643 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมการลงทุนเพิ่มขึ้นจากการจ าหน่ายหลักทรัพย์และจากการครบ
ก าหนดของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด รวม 266,806 ล้านบาท และจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
29 ล้านบาท 

เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน มีจ านวน 10,750 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินปันผล
จ านวน 10,499 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจ านวน 214 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 37 
ล้านบาท ส าหรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด ท าให้เงินสดเพิ่มขึ้น 87 ล้านบาท 
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การด ารงอัตราส่วน 
การด ารงอัตราส่วนเงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เสี่ยง  

เงินกองทุนของธนาคาร ณ ส้ินปี 2554 มีจ านวน 231,525 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกองทุนช้ันที่ 1 จ านวน 
184,171 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2553 จ านวน 15,783 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.4 และเงินกองทุนช้ันที่ 2  จ านวน 
47,354 ล้านบาท ลดลงจากส้ินปี 2553 จ านวน 767  ล้านบาท หรือร้อยละ 1.6 ธนาคารจึงมีอัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อ
สินทรัพย์เสี่ยงที่ร้อยละ 15.35 สูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดที่ร้อยละ 8.5 โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุน
ช้ันที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ร้อยละ 12.21 และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ร้อยละ 3.14 

 
อัตราส่วนเงินกองทุนตอ่สินทรพัย์เสี่ยง * 

เงินกองทุน 31 ธ.ค. 54 30 ก.ย. 54 30 มิ.ย. 54 31 ม.ีค. 54 31 ธ.ค. 53 

เงินกองทุนชั้นที่ 1 12.21% 12.68% 12.17% 12.26% 12.51% 

เงินกองทุนชั้นที่ 2        3.14%            3.37% 3.38% 3.55%        3.58% 

เงินกองทุนทัง้สิ้น 15.35%  16.05% 15.55% 15.81% 16.09%  
หมายเหตุ : 
*    ไม่นับรวมก าไรสุทธิของแต่ละงวด โดยธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้รวมก าไรสุทธิของงวดแรกเป็นเงินกองทุนหลังจากผ่านการประชุม

คณะกรรมการธนาคารตามข้อบังคับของธนาคาร และรวมก าไรสุทธิของงวดคร่ึงปีหลังเข้าเป็นเงินกองทุนหลังจากผ่านมติท่ีประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 
ยกเว้นกรณีมีผลขาดทุนสุทธิ จะต้องน าไปหักจากเงินกองทุนทันที 

 

การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง 

สินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารและบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ เงินลงทุนเพื่อค้า และเงินลงทุนเผื่อขาย ซ่ึง ณ ส้ินปี 2554 การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
อยู่ในระดับต่ ากว่าปีก่อน โดยมีสินทรัพย์สภาพคล่องรวม 597,650 ล้านบาท ลดลง 32,822 ล้านบาท จากส้ินปี 2553 ที่
ส าคัญคือ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินลดลง 87,398 ล้านบาท ขณะที่เงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น 41,938 ล้านบาท  
อัตราส่วนของสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินรับฝากและหนี้สินระยะส้ัน ณ ส้ินปี 2554 อยู่ที่ร้อยละ 36.0 ลดลงจากส้ินปี 
2553 ซ่ึงอยู่ที่ร้อยละ 42.6  ส าหรับอัตราส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝากอยู่ที่ร้อยละ 92.6 เพิ่มขึ้นจากปี 2553  
 

ตารางแสดงสถานะของสินทรัพยส์ภาพคล่อง 
 
 2554 2553 2552 

สินทรัพย์สภาพคล่อง (ล้านบาท) 597,650 630,472 548,540 

เงินให้สินเชื่อ/เงินรับฝาก (%) 92.6 90.1 84.0 

สินทรัพย์สภาพคล่อง/สินทรพัย์รวม (%) 28.4 32.3 31.0 

สินทรัพย์สภาพคล่อง/เงินรับฝาก (%) 37.6 45.2 40.3 

สินทรัพย์สภาพคล่อง/เงินรับฝากและหนี้ระยะสั้น (%) 36.0 42.6 38.3 
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อันดับความน่าเช่ือถือ 

 ในปี 2554 สถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือต่างๆ ได้ปรับและเพิ่มการจัดอันดับความน่าเช่ือของธนาคารใน
ด้านความแข็งแกร่งทางการเงิน โดย ณ ส้ินปี 2554 สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s Investors Service ได้
ปรับอันดับความน่าเช่ือถือของธนาคารจาก D+ เป็น C- โดยยังคงอันดับความน่าเช่ือถือด้านอื่นของธนาคารตามเดิม  

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Standard & Poor’s และ Fitch Ratings ได้เพิ่มการจัดอันดับด้านความ
แข็งแกร่งทางการเงิน และยังคงจัดอันดับความน่าเช่ือถืออื่นๆ ของธนาคารตามเดิม  

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ/1 31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2553 
Moody’s Investors Service     
 ระยะยาว - ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ Baa1 Baa1 
  - เงินรับฝาก Baa1 Baa1  
 ระยะสั้น - ตราสารหนี้ / เงินรับฝาก P-2 / P-2 P-2 / P-2 
 แนวโน้ม มีเสถียรภาพ มีเสถียรภาพ 
 ความแข็งแกร่งทางการเงิน (BCA/2 / BFSR) Baa2 / C- - / D+ 
 แนวโน้มความแข็งแกร่งทางการเงิน มีเสถียรภาพ มีเสถียรภาพ 
Standard & Poor’s     
 ระยะยาว - ตราสารหนี้ BBB+ BBB+ 
  - ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ BBB BBB 
  - เงินรับฝาก BBB+  BBB+  
 ระยะสั้น - ตราสารหนี้ / เงินรับฝาก A-2 / A-2 A-2 / A-2 
 ความแข็งแกร่งทางการเงิน (SACP) /2 bbb  
 อันดับความน่าเชื่อถือสนับสนุน/2 +1  
 แนวโน้ม มีเสถียรภาพ มีเสถียรภาพ 
Fitch Ratings     
 อันดับความน่าเชื่อถือสากล   
 ระยะยาว - ตราสารหนี้ BBB+ BBB+ 
  - ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ BBB BBB 
 ระยะสั้น - ตราสารหนี้ F2 F2 
 ความแข็งแกร่งทางการเงิน (Viability/2 / Individual) bbb+ / C - / C 
 อันดับความน่าเชื่อถือสนับสนุน 2 2 
 แนวโน้ม มีเสถียรภาพ มีเสถียรภาพ 
 อันดับความน่าเชื่อถือในประเทศ   
 ระยะยาว - ตราสารหนี้ AA AA 
  - ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ AA- AA- 
 ระยะสั้น - ตราสารหนี้ F1+ F1+ 
 แนวโน้ม  มีเสถียรภาพ มีเสถียรภาพ 

หมายเหตุ : 
/1    อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ซ่ึงถือเป็นระดับท่ีน่าลงทุน (Investment Grade) ส าหรับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Investors Service, 

Standard & Poor's และ Fitch Ratings คือระดับตั้งแต่ Baa3, BBB- และ BBB- ตามล าดับ ขณะท่ีในกรณีของอันดับความน่าเชื่อถือระยะส้ันน้ัน    
ระดับท่ีน่าลงทุนส าหรับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Investors Service, Standard & Poor's และ Fitch Ratings จะได้แก่ระดับตั้งแต่ P-
3, A-3 และ F3 ตามล าดับ  

/2    เป็นการจัดอันดับใหม่ เร่ิมใช้ในปี 2554 
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11.3  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี 

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร  และในปี 2554 ธนาคาร
และบริษัทในเครือได้ใช้บริการสอบบัญชีและบริการอื่นจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด และ
บริษัทในเครือของ ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ในประเทศไทยและในต่างประเทศ และมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนที่ เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีส าหรับปี 2554 
ธนาคารและบริษัทในเครือมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีที่จ่ายให้แก่บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ 

ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด จ านวน 14,124,000.00 บาท 

ธนาคารมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของสาขาต่างประเทศที่จ่ายให้แก่บริษัทในเครือของ ดีลอยท์ 
ทู้ช โธมัทสุ ในต่างประเทศ จ านวน 16,682,006.70 บาท 

2. ค่าบริการอื่นส าหรับปี 2554 

ธนาคารมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซ่ึงได้แก่ การตรวจสอบเพื่อจัดท ารายงานพิเศษตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  และการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ที่จะต้องจ่ายให้แก่บริษัท ดีลอยท์ 
ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ในอนาคตเมื่อการให้บริการตามที่ตกลงกันได้ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 
865,000.00 บาท  

นอกจากนี้ ธนาคารมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซ่ึงได้แก่ การตรวจสอบเพื่อจัดท ารายงานพิเศษ
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ และการให้บริการด้านกฎหมายและ
ภาษี ที่จะต้องจ่ายให้แก่บริษัทในเครือของ ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ในประเทศไทย และในต่างประเทศในอนาคตเมื่อการ
ให้บริการตามที่ตกลงกันได้ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 2,691,912.65 บาท 
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11.4 การจัดสรรก าไร ประจ าปี 2554 

ในปี 2554 ธนาคารมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน จ านวน 27,635,000,045.09 บาท และมีก าไรพึงจัดสรร
ส าหรับปี 2554 ทั้งส้ิน 50,034,313,129.62  บาท ซ่ึงคณะกรรมการธนาคารได้มีการจัดสรรก าไรบางส่วนในงวดแรก 
โดยมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 ในอัตรา 2.00 บาทต่อหุ้น และคณะกรรมการธนาคาร
ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 4.00 บาท
ต่อหุ้น รายละเอียดการจัดสรรก าไรสรุปได้ดังนี้ 

  
ก าไรพึงจัดสรร 50,034,313,129.62 บาท 
การจัดสรร   
 ส ารองตามกฎหมาย     
  งวด มกราคม-มิถุนายน 2554 500,000,000.00 บาท   
  งวด กรกฎาคม-ธันวาคม 2554 500,000,000.00 บาท 1,000,000,000.00 บาท 
 ส ารองทั่วไป     
  งวด มกราคม-มิถุนายน 2554 5,000,000,000.00 บาท 5,000,000,000.00 บาท 
 จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ     
      1,908,842,894 หุ้น ที่อัตรา 2.00 บาทต่อหุ้น 3,817,685,788.00 บาท   
      1,908,842,894 หุ้น ที่อัตรา 4.00 บาทต่อหุ้น 7,635,371,576.00 บาท 11,453,057,364.00    บาท 
ก าไรคงเหลือหลังจากการจดัสรร  ยกไปงวดหน้า 32,581,255,765.62 บาท 

หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามเสนอ ธนาคารจะมีการจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญประจ าปี 2554 
จ านวน 1,908,842,894 หุ้น ในอัตราทั้งส้ิน 6.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 11,453,057,364.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 41.44 
ของก าไรสุทธิประจ าปี เทียบกับปี 2553 ที่ได้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 5.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 9,544,214,470.00 
บาท คิดเป็นร้อยละ 39.43 ของก าไรสุทธิประจ าปี 
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12.    ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 

- ไม่มี - 
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ส่วนท่ี 2 
การรับรองความถูกต้องของขอ้มลู 

   

 บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง    
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง
ในสาระส าคัญ  นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า 

 (1)  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง  
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน   ผลการด าเนินงาน  และกระแสเงินสดของบริษัทและ
บริษัทย่อยแล้ว 

 (2)  บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผย
ข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส าคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

 (3)  บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามระบบดังกล่าว  และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ต่อ 
ผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของ
ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อย  

 ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้อง
แล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นายอายุสม์  กฤษณามระ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือช่ือของนายอายุสม์  กฤษณามระ ก ากับไว้  บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 
 

ช่ือ           ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ ่ ……………………………… 
   

 
 
 

ผู้รับมอบอ านาจ        

นายอายุสม ์     กฤษณามระ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผดิชอบ   
สายการบัญชีและการเงิน และ
ผู้จัดการบริหารความเสี่ยง    

……………………………… 
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เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท  
 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทาง 
การศึกษา 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง     
ครอบครัวระหว่างกรรมการ

และ ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. นายชาตรี โสภณพนิช 
 ประธานกรรมการธนาคาร 
       กรรมการผู้มีอ านาจลงนามฯ 

78 
 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
Pepperdine University       
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   
มหาวิทยาลัยเดอลาซาล 
ประเทศฟิลิปปินส์ 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยสยาม 

ประกาศนียบัตรวิชาการธนาคาร 
Institute of Bankers 
ประเทศสหราชอาณาจักร 

0.87384% เป็นบิดาของ  
นายชาติศิริ โสภณพนิช - 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เป็นพี่ชายของ 
นายชาญ โสภณพนิช - 
กรรมการ 

2548 – ปัจจุบัน 
2542 – ปัจจุบัน 
2542 – ปัจจุบัน 
2520 – ปัจจุบัน 
 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการธนาคาร 
กรรมการ 
 

บมจ. ดุสิตธาน ี
บมจ. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท ์
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
บจ. อาเซีย คลังสินค้า 
 

2.  นายสถาพร กวิตานนท์  
 รองประธานกรรมการธนาคาร 
 กรรมการสรรหาและก าหนด  

ค่าตอบแทน 

71 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
รุ่นที่ 30 

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัย Vanderbilt  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

ไม่มี ไม่มี 2551 – ปัจจุบัน 
 
2550 – ปัจจุบัน 
 
 
2548 – ปัจจุบัน 
2547 – ปัจจุบัน 
 
2547 – ปัจจุบัน 
2547 – ปัจจุบัน 
 

ประธานกรรมการที่ปรึกษา  
ด้านเศรษฐกิจ  
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
ประธานกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา 
ประธานกรรมการ 
กรรมการสรรหาและก าหนด   
ค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 

ส านักนายกรัฐมนตรี 
 
บมจ. อาหารสยาม 
 
 
บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด ประเทศมาเลเซีย 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
 
บจ. อินโดรามา ปิโตรเคม 
บมจ. เบียร์ไทย (1991) 
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เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 2 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทาง 
การศึกษา 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง     
ครอบครัวระหว่างกรรมการ

และ ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2547 – ปัจจุบัน 
 
2547 – ปัจจุบัน 
2547 – ปัจจุบัน 
2544 – ปัจจุบัน 
2544 – ปัจจุบัน 
2542 – ปัจจุบัน 
2537 – ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
2544 – 2550 

ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการ 
ประธาน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการอ านวยการ 
ที่ปรึกษา 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ 

บมจ. ไทยเบฟเวอร์เรจ 
 
บจ. ท.ีซี.ซ.ี เทคโนโลย ี
สภาธุรกิจไทย - สหรัฐอเมริกา 
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร ์
บมจ. กันยง อิเล็คทริค 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
ร.พ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 
สมาคมไทย - ญี่ปุ่น 
บมจ. อมตะคอร์ปอเรชั่น 

3. นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์  
       ประธานกรรมการบริหาร 
       กรรมการผู้มีอ านาจลงนามฯ 

69 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรชนบท 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(พัฒนาการเศรษฐกิจ) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร      
รุ่นที่ 31 

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต         
มหาวิทยาลัยแมรีแ่ลนด์ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ไม่มี ไม่มี ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
 
ปัจจุบัน 
 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
 
ก.ย. 2552  – 
ม.ค. 2554 
ต.ค. 2549 –  
ก.พ. 2551 

ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
ประธานสภาสถาบัน 
และประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการนโยบาย 
กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการฯ 
 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
บมจ. ฟรีสแลนด์ ฟูดส์ โฟร์โมสต์ (ประเทศไทย) 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
 



ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)                                                                                   

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 3 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทาง 
การศึกษา 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง     
ครอบครัวระหว่างกรรมการ

และ ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) 
สาขาการคลัง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4. นายปิติ สิทธิอ านวย 
กรรมการธนาคาร 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามฯ 

78 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยรังสิต 
Advanced Management Program, 
Harvard Business School,   
Havard University, Boston 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

Management Development 
Program, Asia Institute of 
Management ประเทศฟิลิปปินส์ 

Diploma in Business Administration, 
Hutching’s Commercial College           
ประเทศมาเลเซีย 

Matriculation “A” Level, 
Cambridge University (Overseas) 
ประเทศสหราชอาณาจักร 

0.007623% ไม่มี 2528 – ปัจจุบัน 
มี.ค.2551 – 2552 
2549 – ก.พ.2551 
 
 

กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหารร่วม 
ประธานกรรมการบริหาร 
 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
 
 

 5.   พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการอิสระ 

76 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทร.) 
 

ไม่มี ไม่มี 2546 – ปัจจุบัน  
2542 – ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
2549 – ก.พ. 2551 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
สมาชิก 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 
มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม 
มูลนิธิรักเมืองไทย 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 6. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ 
       ประธานกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน 

76 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
รุ่นที่ 30 

0.00026% ไม่มี 2547 – ปัจจุบัน 
 
2546 – ปัจจุบัน 

ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 



ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)                                                                                   

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 4 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทาง 
การศึกษา 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง     
ครอบครัวระหว่างกรรมการ

และ ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 กรรมการอิสระ เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต และ
เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
Cornell University   
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ปริญญาตรี B.A. (เกียรตินิยม), 
Cambridge University 
ประเทศสหราชอาณาจักร 

ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
 
ปัจจุบัน 
 
ปัจจุบัน 
 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
กรรมการ 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
นายกสภา 

บมจ. แสนสิร ิ
บมจ. ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) 
 
บมจ. แชงกร-ีลา โฮเต็ล 
 
บมจ. โกลว์ พลงังาน 
 
บจ. โกลว์ เอสพีพี 2 
บจ. โกลว์ เอสพีพี 3 
บจ. กรุ๊ปสามสิบ 
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
สถาบันรัชภาคย์ 

 7.  นายสิงห์  ตังทัตสวัสดิ ์
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบริหาร 

       กรรมการผู้มีอ านาจลงนามฯ  

69 Executive Development Program, 
Harvard Business School 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

Management Development 
Program, Wharton School 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขา
การเงินการธนาคาร Wharton  
School of Finance and Commerce, 
University of Pennsylvania  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ไม่มี ไม่มี 2553 – ปัจจุบัน 
2548 – ปัจจุบัน 
2548 – ปัจจุบัน 
2547 – ปัจจุบัน 
2547 - ปัจจุบัน 
 
 
2547 - ปัจจุบัน 
 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
2549 – ก.ค. 2553 
2545 – 2552 

กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการอิสระ 
กรรมการ 
ประธานคณะกรรมการก าหนด-
ค่าตอบแทนและสรรหา  
และกรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้อ านวยการ 
ที่ปรึกษา 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
บมจ.กรงุเทพประกันภัย 
 
 
บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป 
 
บจ. กาญจนทัต 
บจ. บูรพาธารินทร์ 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
ศูนย์พัฒนาการก ากับดูแลกิจการบริษัทจด-
ทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 



ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)                                                                                   

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 5 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทาง 
การศึกษา 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง     
ครอบครัวระหว่างกรรมการ

และ ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 8.  นายคนึง ฦๅไชย 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการอิสระ 

88 นิติศาสตรดุษฎีบัณทิตกิตติมศักดิ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นิติศาสตรดุษฎีบัณทิตกิตติมศักดิ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เทคโนโลยีการจัดการดุษฎีบัณทิต-
กิตติมศักดิ์                      
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ธรรมศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัย
วิชาธรรมศาสตรแ์ละการเมือง 

Bachelor of Arts, Hons., Bachelor 
of Law, University of Cambridge  
ประเทศสหราชอาณาจักร 

Barrister-at-Law, Gray’s Inn, 
London  ประเทศสหราชอาณาจักร 

Certificate of Public International 
Law, Council of Legal Education 
ประเทศสหราชอาณาจักร 

ไม่มี ไม่มี 2542 – ปัจจุบัน  
2542 – ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
2541 – 2552 
 
 
 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
ที่ปรึกษา 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
บมจ. ไทยแลนด์ ไอออนเวิร์ค 
บจ. ส านักงานกฎหมายคนึงแอนด์พาร์ทเนอร์ส 
บมจ. ไทยเบฟเวอร์เรจ 
บมจ. เบียร์ไทย (1991) 
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 9.  หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล 
       กรรมการตรวจสอบ  
       กรรมการอิสระ 
        

75 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
Northeastern University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

พาณิชยศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

0.001302% ไม่มี 2547 – ปัจจุบัน 
2546 – ปัจจุบัน 
 
 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการธนาคาร 
 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
 
 

 10.  นางเกศินี  วิฑูรชาติ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

64 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเท็กซัส แห่งออสติน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

พาณิชยศาสตรบัณฑิต (การเงิน

ไม่มี ไม่มี 2553 - ปัจจุบัน 
 
2551 – ปัจจุบัน 
 

รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและ
การคลัง 
กรรมการ 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
Global Foundation of Management Education  
(GFME) องค์กรระดับโลกด้านพัฒนา



ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)                                                                                   

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 6 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทาง 
การศึกษา 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง     
ครอบครัวระหว่างกรรมการ

และ ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

การธนาคาร) เกียรตินิยมดี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3 

ประกาศนียบัตรด้านการพัฒนาการ
เรียนการสอนด้วยทุนโคลัมโบ  
Monash University            
ประเทศออสเตรเลีย 

ประกาศนียบัตรการประเมินค่า
ทรัพย์สิน ASEAN Valuer 
Association 

ประกาศนียบัตร Operations 
Management, National University 
of Singapore ประเทศสิงคโปร ์

 
2550 – ปัจจุบัน 
2550 – ปัจจุบัน 
 
2550 – ปัจจุบัน 
 
 
2549 – ปัจจุบัน 
 
2547 – ปัจจุบัน 
2545 – ปัจจุบัน 
 
2553 - 2554 
 
2547 – 2552 
 
2540 – 2550 

 
กรรมการตรวจสอบ 
อนุญาโตตุลาการ 
 
อนุญาโตตุลาการ 
 
 
ที่ปรึกษา 
 
กรรมการ 
ผู้ไกล่เกลี่ย 
 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 
คณบด ี
 
ผู้แทนประเทศไทย 
 

มาตรฐานการศึกษาบริหารธุรกิจ 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 
ส านักงานระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบการ
ธุรกิจหลักทรัพย์  หรือที่ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
หลักทรัพย์กับลูกค้า 
คณะกรรมการบริหาร สมาคมผู้ประเมินค่า
ทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 
สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ส านักงานระงับ 
ข้อพิพาท ส านักงานศาลยุติธรรม 
Association to Advance Collegiate Schools 
of Business (AACSB) ประจ าภูมิภาคเอเชีย 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
คณะกรรมการ ASEAN Valuation Association 
(AVA)     

11. นายพรเทพ  พรประภา 
 กรรมการอิสระ 

63 การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 5 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์    
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้   

ไม่มี ไม่มี 2550 – ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
บจ. มาห์เล สยาม ฟิลเตอร์ ซิสเต็มส ์
บจ. วาลีโอ สยาม เทอร์มอล ซิสเต็มส์ 
บจ. วาลีโอ เทอร์มอล ซิสเต็มส์เซลส ์
(ประเทศไทย) 
บจ. สยามไดกิ้นเซลส์ 
บจ. เอ็น เอส เค แบริง่ส ์(ประเทศไทย) 
บจ. สยาม เอ็น เอส เค สเตียร่ิง ซิสเต็มส์ 
บจ. เอ็น เอส เค แบริง่ส ์เมนแูฟคเจอริ่ง 



ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)                                                                                   

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 7 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทาง 
การศึกษา 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง     
ครอบครัวระหว่างกรรมการ

และ ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาภูมิศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 
California College of Commerce 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 

 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

(ประเทศไทย) 
บจ. สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร ์
บจ. บางกอกโคมัตส ุ
บจ. บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท ์
บจ. บางกอกโคมัตสุเซลส ์
บจ. นิตตั้น (ประเทศไทย) 
บจ. ยีเอสยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ 
บจ. สยามกลการเซลส ์
บจ. สยามกลการอะไหล่ 
บจ. สยามกลการ  
บจ. สยามกลการ เทรดดิ้ง 
บจ. สยามนิสสัน บอดี ้
บจ. สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ 
บจ. สยามคันทรีคลับ 
บจ. สมบัตถิาวร 
บจ. สยามปทุมวัน ฮอนด้า ออโตโมบิล 
บจ. สยามยีเอสเซลส ์
บจ. สยามดนตรียามาฮ่า 
บจ. บางกอกมอเตอร์เวอคส์   
บจ. สยามกลการโลจิสติกส ์
บจ. สยามกลการพัฒนา 
บจ. บางกอกโคมัตสุอินดัสตรีส์ 
บจ. นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) 
บจ. บางกอกยูสแอนด์เรนทัลอีควิปเมน้ท์ 
บจ. ทุนถาวร 



ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)                                                                                   

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 8 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทาง 
การศึกษา 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง     
ครอบครัวระหว่างกรรมการ

และ ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บจ. นิทโก้สยาม 
บจ. บ๊อช ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) 
บจ. ทองถาวรพัฒนา 
บจ. พีเอ็ม พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ ดีเวลเลอปเม้นท์ 

12. นายชาญ โสภณพนิช 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามฯ 

71 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา 
การเงิน University of Chicago 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
University of Sydney  
ประเทศออสเตรเลีย 

0.01065% เป็นน้องชายของ 
นายชาตรี โสภณพนิช - 
ประธานกรรมการ 

เป็นอาของ 
นายชาติศิริ โสภณพนิช - 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

2546 – ปัจจุบัน 
2523 – ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
บจ. วัฒนชาญ 
บจ. พลังโสภณ 
บจ. ซี. อาร์. โฮลดิ้ง 
บจ. วัฒนโสภณพนิช 

13. นายอมร จันทรสมบูรณ์ 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบริหาร 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามฯ 

81 ธรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย
วิชาธรรมศาสตร์และการเมือง 

ปริญญาเอกทางกฎหมายระหว่าง
ประเทศ (แผนกคดเีมือง)
มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝร่ังเศส 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 14 

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กิติเมธี สาขานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

0.000566% ไม่มี 2548 – ปัจจุบัน 
 
2546 – ปัจจุบัน 
2533 – ปัจจุบัน 
2531 – ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
2545 – 2551 
2539 – 2550 
2531 – 2550 

กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
ที่ปรึกษา 
กรรมการ 
ที่ปรึกษา 
ที่ปรึกษา 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
บมจ. สหยูเนี่ยน 
บมจ. สหยูเนี่ยน 
บจ. ยูเนี่ยนเอ็นเนอร์ย่ี (ไชน่า) 
บจ. ยูเนี่ยนเอ็นเนอร์ย่ี 



ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)                                                                                   

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 9 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทาง 
การศึกษา 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง     
ครอบครัวระหว่างกรรมการ

และ ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

14. นายชาติศิริ โสภณพนิช 
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร 

        กรรมการผู้มีอ านาจลงนามฯ 
  

52 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) 
Sloan School of Management, 
Massachusetts Institute of Technology 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)
Massachusetts Institute of Technology 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เคมี)
Worcester Polytechnic Institute 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

0.29223% เป็นบุตรของ 
นายชาตรี โสภณพนิช - 
ประธานกรรมการ 
 
เป็นหลานของ 
นายชาญ โสภณพนิช - 
กรรมการ 
 

14 ก.พ. 2554 – 
ปัจจุบัน 
19 ก.ค. 2553 – 
ปัจจุบัน 
19 ก.ค. 2553 – 
ปัจจุบัน 
18 ก.พ. 2553 – 
ปัจจุบัน 
18 ก.พ. 2553 – 
ปัจจุบัน 
28 ธ.ค. 2552 – 
ปัจจุบัน 
30 เม.ย. 2552 – 
ปัจจุบัน 
2547 – ปัจจุบัน 
 
2537 – ปัจจุบัน 
2536 – ปัจจุบัน 
2535 – ปัจจุบัน 
10 ส.ค. 2553 – 
8 มิ.ย. 2554 
2546 – ก.ย. 2552 
2549 – 2551 
2545 – 2551 
2544 – 2551 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
ประธาน 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 
กรรมการ 
 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
สมาชิก 
กรรมการ 
กรรมการ 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 
คณะกรรมการระบบการช าระเงิน 
 
สมาคมธนาคารไทย 
 
TRG Management LP 
 
TRG Allocation LLC 
  
บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) 
 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
Board of Trustees, Singapore Management 
University 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
บมจ. โพสต์ พับลิซซิ่ง 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 
 
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
บมจ. การบินไทย 
VISA International - Asia Pacific  



ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)                                                                                   

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 10 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทาง 
การศึกษา 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง     
ครอบครัวระหว่างกรรมการ

และ ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

15. นายเดชา ตุลานันท์ 
รองประธานกรรมการบริหาร 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามฯ 

77 Executive Program,   
Pennsylvania State University   
ประเทศสหรัฐอเมริกา  

เศรษฐศาสตรบัณฑิต        
Leicester University          
ประเทศสหราชอาณาจักร 

0.00506% ไม่มี ปัจจุบัน 
2547 – ปัจจุบัน 
2543 – ปัจจุบัน 
2542 – ปัจจุบัน 
2535 – 2551 

รองประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร  
และกรรมการรองผู้จัดการใหญ ่

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 
บจ. ซิตีเ้รียลตี้ 
บมจ. ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

16. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ 
กรรมการบริหาร 

       กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ 
       กรรมการผู้มีอ านาจลงนามฯ 

67 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร    
รุ่นที่ 355 

ปริญญาโท M.Sc. in Commerce, 
University of Santo Tomas 
ประเทศฟิลิปปินส์ 

ปริญญาตรี B.B.A. Management, 
University of the East        
ประเทศฟิลิปปินส์ 

0.00046% ไม่มี 2549 – ปัจจุบัน 
 
2549 – ปัจจุบัน 
2548 – ปัจจุบัน 
 
2545 – ปัจจุบัน 
 

กรรมการบริหาร  
และกรรมการรองผู้จัดการใหญ ่
ประธานกรรมการ 
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน
และสรรหา 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
 
บจ. บรหิารสินทรัพย์ทวี 
บมจ. กรุงเทพประกันภัย 
 
บมจ. ลลลิพร็อพเพอร์ต้ี 
 

17. นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู 
 กรรมการธนาคาร 
       กรรมการรองผู้จัดการใหญ ่

62 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร    
รุ่นที่ 399 

Advanced Management Program, 
Harvard Business School  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

Master in Business Management 
(M.B.M.) Asian Institute of 
Management ประเทศฟิลิปปินส์ 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ไม่มี ไม่มี 29 ธ.ค. 2554 – 
ปัจจุบัน 
2553 – ปัจจุบัน 
2549 – ปัจจุบัน 
2546 – ปัจจุบัน 
2537 – ปัจจุบัน 
2534 – ปัจจุบัน 
2531 – ปัจจุบัน 
2544 – 28 ธ.ค. 2554 
 

กรรมการ  
และกรรมการรองผู้จัดการใหญ ่
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
รองผู้จัดการใหญ่ 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
 
บมจ. บีอีซ ีเวิลด ์
บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 
บมจ. บีอีซ-ีเทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท ์
บจ. เทยิน โพลีเอสเตอร์ 
บจ. ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) 
บจ. ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 



ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)                                                                                   

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 11 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทาง 
การศึกษา 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง     
ครอบครัวระหว่างกรรมการ

และ ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

18. นายทวีลาภ  ฤทธาภิรมย์ 
 กรรมการธนาคาร 
       กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 

44 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยชิคาโก  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยชิคาโก  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมิชิแกน  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

นิติศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ไม่มี ไม่มี 23 ธ.ค. 2553 – 
ปัจจุบัน 
2536 – 22 ธ.ค. 2553 

กรรมการ  
 
ผู้บริหาร 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

19.  นายบุญส่ง บุณยะสาระนันท์ 
       รองผูจ้ัดการใหญ ่ 

ผู้จัดการสายบริหารการเงิน 

61 วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร)์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไม่มี ไม่มี 2549 – ปัจจุบัน 
 
ปัจจุบัน 

รองผู้จัดการใหญ่             
ผู้จัดการสายบริหารการเงิน  
กรรมการ 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
 
บจ. บีบแีอล (เคแมน) 

20.  Mr. Chong   Toh 
       รองผูจ้ัดการใหญ ่ 

รับผิดชอบกิจการธนาคาร
ต่างประเทศ 

43 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) 
Sloan School of Management, 
Massachusetts Institute of Technology 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ปริญญาตรี สาขาวิชาปรัชญา 
รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 
Oxford University            
ประเทศสหราชอาณาจักร 

0.0004453% ไม่ม ี ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 

บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด ประเทศมาเลเซีย 
บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) 
บจ. บีบแีอล (เคแมน) 
บมจ. หลกัทรัพย์ บัวหลวง 
บมจ. โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 
บจ. บ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
บจ. บ ารุงราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ 
บมจ. ปูนซเีมนต์ เอเชีย 
Asia Landmark Fund Ltd. 
Asia Landmark Master Fund Ltd. 
Asia Landmark (US) Fund Ltd. 



ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)                                                                                   

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 12 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทาง 
การศึกษา 

สัดส่วนการ      
ถือหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง     
ครอบครัวระหว่างกรรมการ

และ ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

21.  นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ 
       รองผู้จัดการใหญ่ สายเทคโนโลยี 

59 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง  
สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 4 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร)์   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

0.0034414% ไม่มี ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
2543 – 2554 
2552 – 2553 

รองผู้จัดการใหญ่ สายเทคโนโลยี 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายเทคโนโลยี 
ประธานชมรมเทคโนโลยี
สารสนเทศธนาคาร 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
บจ. เอนิว คอร์ปอเรชั่น 
บมจ. บิซเินส ออนไลน์ 
บจ. ศูนย์ประมวลผล 
บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
สมาคมธนาคารไทย 

22. นายอายุสม ์กฤษณามระ 
 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่          
        รับผิดชอบสายการบัญชีและการเงิน  

และผู้จัดการบริหารความเสี่ยง  

55 
 
 
 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเปเปอร์ดีน  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เคมี) 
มหาวิทยาลัยลีไฮ   
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

 

 

0.0000026% ไม่มี 2553 – ปัจจุบัน 
 
 
ปัจจุบัน 
2553 – ปัจจุบัน 
2550 – ปัจจุบัน 
2551 – 2552 
 
 
2547 – 2550 
 

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่                
รับผิดชอบสายการบัญชีและการเงิน  
และผู้จัดการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบริหาร 
ประธานชมรม  IFRS 
ประธานชมรม Basel  II  
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่  
รับผิดชอบสายการบัญชีและการเงิน 
ก ากับดูแลและบริหารความเสี่ยง 
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่  
รับผิดชอบบริหารความเสี่ยง 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
 
 
บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 
สมาคมธนาคารไทย 
สมาคมธนาคารไทย 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
 
 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
 

 



ตารางแสดงรายละเอียดกรรมการ ผู้บรหิารและผู้มีอ านาจควบคุมของธนาคารเข้าด ารงต าแหน่งเป็นผู้บรหิารในบรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทที่เก่ียวข้อง 

ขอ้มูล ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2554

1 2 3 4 5 1 2 3 - 30 31 32 33 34

1. นายชาตรี   โสภณพนิช X

2. นายสถาพร กวิตานนท์ @

3. นายโฆสิต   ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ XX

4. นายปิติ   สิทธอิ านวย /
5. พลเรือเอกประเจตน์   ศริิเดช XXX

6. นายโกวิทย์   โปษยานนท์ XXXX

7. นายสิงห์   ตังทัตสวัสดิ์ / / /
8. นายคนึง   ฦๅไชย /
9. หม่อมเจ้ามงคลเฉลมิ  ยุคล /

10. นางเกศนิี  วิฑูรชาติ /
11. นายพรเทพ  พรประภา / /
12. นายชาญ   โสภณพนิช / / /
13. นายอมร   จันทรสมบูรณ์ /
14. นายชาติศริิ   โสภณพนิช # /
15. นายเดชา   ตุลานันท์ @@

16. นายสุวรรณ   แทนสถติย์ # # /
17. นายชาญศกัดิ์ เฟ่ืองฟู # # / /
18. นายทวีลาภ  ฤทธาภิรมย์ /
19. นายบุญส่ง   บุณยะสาระนันท์ /
20. Mr. Chong  Toh /
21. นางสาวสุธรีา ศรีไพบูลย์

22. นายอายุสม์ กฤษณามระ  /

หมายเหตุ  :    X = ประธานกรรมการธนาคาร      XX = ประธานกรรมการบริหาร     XXX = ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ    XXXX = ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ     / = กรรมการ

                       @ = รองประธานกรรมการธนาคาร    @@ = รองประธานกรรมการบริหาร    # = กรรมการผู้จัดการใหญ่    ## = กรรมการรองผู้จัดการใหญ่             = รองผู้จัดการใหญ่      = ผู้บริหาร

รายช่ือ
บรษัิทที่เก่ียวข้องบรษัิทยอ่ย

BBL

เอกสารแนบ 2  หน้าที่ 1



รายช่ือบรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทที่เก่ียวข้องที่มีผู้บรหิารเป็นผู้บรหิารของธนาคาร

1. บจ. บีบีแอล (เคแมน) 1. บจ. กาญจนทัต 18. บจ. สยามกลการ

2. บจ. บริหารสินทรัพย์ทวี  2. บจ. บูรพาธารินทร์ 19. บจ. สยามกลการ เทรดดิ้ง

3. บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) 3. บจ. ทุนถาวร 20. บจ. สยามกลการเซลส์

4. บมจ. หลกัทรัพย์บัวหลวง 4. บจ. ทองถาวรพัฒนา (เปลี่ยนชื่อจาก บจ. สยามคนัทรีคลบัแอนดรี์สอร์ท) 21. บจ. สยามกลการโลจิสติกส์

5. บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากดั 5. บจ. นิตต้ัน (ประเทศไทย) 22. บจ. สยามกลการอะไหล่

6. บจ. บางกอกโคมัตสุ 23. บจ. สยามคนัทรีคลบั

7. บจ. บางกอกมอเตอร์เวอคส์ 24. บจ. สยามดนตรียามาฮ่า

8. บจ. บางกอกโคมัตสุเซลส์ 25. บจ. สยามนิสสัน บอดี้

9. บจ. บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลฟิท์ 26. บจ. สยามปทุมวัน ฮอนดา้ ออโตโมบิล

10. บจ. พีเอ็ม พร็อพเพอร์ต้ี แอนด ์ดเีวลลอปเม้นท์ 27. บจ. สยามยีเอสเซลส์

11. บจ. มาห์เล สยาม ฟิลเตอร์ ซิสเต็มส์ 28. บจ. สยาม ยีเอส แบตเตอร่ี

12. บจ. วาลโีอ เทอร์มอล ซิสเต็มส์เซลส์ (ประเทศไทย) 29. บจ. เอ็น เอส เค แบร่ิงส์ (ประเทศไทย)

13. บจ. วาลโีอ สยาม เทอร์มอล ซิสเต็มส์ 30. บจ. เอ็น เอส เค แบร่ิงส์ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย)

14. บจ. สมบัติถาวร 31. บจ. พลงัโสภณ

15. บจ. สยาม เอ็น เอส เค สเตียร่ิง ซิสเต็มส์ 32. บจ. วัฒนชาญ

16. บจ. สยาม ฮิตาช ิเอลลเิวเตอร์ 33. บจ. ไทยอินดสัเตรียล เอสเตท

17. บจ. สยามไดกิ้นเซลส์ 34. บจ. ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย)

บรษัิทยอ่ย บรษัิทที่เก่ียวข้อง

เอกสารแนบ 2  หน้าที่ 2
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