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สวนที่ 1
บริษัทที่ออกหลักทรัพย
1.

ขอมูลทั่วไป
บริษัทที่ออกหลักทรัพย
ประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่
เว็บไซต
โทรศัพท
โทรสาร

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
การธนาคารพาณิชย
เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
0107536000374 (เดิมเลขที่ บมจ. 111)
http://www.bangkokbank.com
0-2231-4333
0-2231-4890

หลักทรัพยของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ทุนจดทะเบียนของธนาคาร จํานวน 40,000,000,000 บาท แบงเปน
หุนสามัญ
จํานวน 3,998,345,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
หุนบุริมสิทธิ จํานวน
1,655,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
ทุนที่เรียกชําระแลวของธนาคาร จํานวน 19,088,428,940 บาท โดยเปน
หุนสามัญ
จํานวน 1,908,842,894 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
บุคคลอางอิงอื่น ๆ
•

นายทะเบียนหลักทรัพย
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ชั้น 4)
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2229-2800

•

ผูแทนผูถือหุนกู - ไมมี

•

ผูสอบบัญชี
นายเพิ่มศักดิ์ วงศพัชรปกรณ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3427
บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
183 อาคารรัจนาการ ชั้น 25 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2676-5700 แฟกซ 0-2676-5757

สวนที่ 1 หนาที่ 1

•

•

ที่ปรึกษาฝายกฎหมาย
นายประดิษฐ
นายประสิทธิ์
นายชูชาติ
นายวัชระ

เอกมณี
แสนศิริ
ศรีแสง
กาญจนวิโรจน

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

โทรศัพท
โทรศัพท
โทรศัพท
โทรศัพท

0-2230-2643
0-2230-2729
0-2230-2969
0-2230-2731

AVP นักลงทุนสัมพันธ

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ถือหุนในกิจการตาง ๆ ตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ลําดับ

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บางกอก แบงค เบอรฮาด
ธนาคาร
105 Jalan Tun H.S.Lee 50000 Kuala Lumpur,
Malaysia P.O.Box 10734, 50923
Tel. (603) 2173-7200 Fax. (603) 2173-7300
การเงิน
2 บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด
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
ธนาคาร
3 บริษัท ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด *
No. 7, Zhongshan East Road-1, Shanghai 200002
The People's Republic of China
Tel. (86-21) 2329-0100 Fax. (86-21) 2329-0101
บริหารสินทรัพย
4 บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด
323 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร ชั้น 30 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2635-5001-3 โทรสาร 0-2635-5004
จัดการ
5 บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมบัวหลวง จํากัด
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ชั้น 21 และ ชั้น 26
กองทุนรวม
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2679-6400 โทรสาร 0-2679-5996
ผลิตชิ้นสวน
6 บริษัท ไทยพรีซีชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
226 หมูที่ 3 ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
อิเล็กทรอนิกส
หลักทรัพย
7 บริษัท หลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2618-1000, 0-2231-3777 โทรสาร 0-2231-3951
อสังหาริมทรัพย
8 บริษัท ไตร อีเกิลส จํากัด
11/1 ซอยราชวิถี 4 ถนนราชวิถี
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2246-2828 โทรสาร 0-2246-7262
* ไมมีการระบุประเภทหุนและจํานวนหุนที่ถือ
1

สวนที่ 1 หนาที่ 2

อัตรารอยละของ
จํานวนหุนที่
จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษัท
265,000,000
100.00

ประเภทหุน จํานวนหุนที่ถือ
(หุน)
สามัญ

สามัญ

100,000

100.00

-

100.00

สามัญ

24,999,993

100.00

สามัญ

749,995

75.00

สามัญ

2,401,522

59.77

สามัญ

101,409,325

56.34

สามัญ

1,275,000

43.97

-

ลําดับ
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จํากัด
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ชั้น 19 ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2679-6161 โทรสาร 0-2679-6160
บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด
142 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 4 หอง 3 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2237-6330-4 โทรสาร 0-2237-6340
บริษัท สามมิตรมอเตอรสแมนูแฟคเจอริง จํากัด (มหาชน)
39 หมูที่ 12 ถนนเพชรเกษม ตําบลออมนอย อําเภอกระทุมแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทร. 0-2420-0027 โทรสาร 0-2420-5189
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ จํากัด
93/1 อาคารจีพีเอฟวิทยุ ชั้น 17-18 อาคารเอ ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2650-6800 โทรสาร 0-2650-6808
บริษัท ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย) จํากัด
313 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2699-1609 โทรสาร 0-2643-1881
บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด
719 อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2717-0112-3, 0-2654-1111 โทรสาร 0-2717-0112
บริษัท ไทย นูซา ดีเวลลอปเมนท จํากัด
1/61 หมูที่ 5 ตําบลคานหาม อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
โทร. 0-3533-0221-9 โทรสาร (035) 330-230
ธนาคารสินเอเซีย จํากัด (มหาชน)
622 เอ็มโพเรี่ยมทาวเวอร ชั้น 11, 12, 13 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2663-9999 โทรสาร 0-2663-9888
บริษัท อุตสาหกรรมทอสตีมเหล็กกลา จํากัด
36/4 หมูที่ 2 ซอยวัดมหาวงษ ถนนปูเจาสมิงพราย
ตําบลสําโรง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
บริษัท ควอลิตี้ อินน จํากัด
137/10 สุขุมวิท 9 (ซอยรื่นจิต) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2255-4661-4 โทรสาร 0-2255-4660
บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกลาไทย จํากัด (มหาชน)
26/56 อาคารทีพีไอ ชั้น19 ถนนจันทนตัดใหม
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2678-6500-4, 0-2678-6555 โทรสาร 0-2678-6511

เชาซื้อ

อัตรารอยละของ
ประเภทหุน จํานวนหุนที่ถือ จํานวนหุนที่
จําหนายไดแลว
(หุน)
ทั้งหมดของบริษัท
สามัญ
358,750
35.88

บริการ
ประมวลผล
ดานคอมพิวเตอร

สามัญ

149,985

30.00

ผลิตชิ้นสวน
รถยนต

สามัญ

29,540,063

29.99

พัฒนาระบบ
โครงสราง
พื้นฐานสําหรับ
การชําระเงิน
ของประเทศ
บริการ

สามัญ

137,194

27.44

สามัญ

249

24.90

บริหาร
สินทรัพย

สามัญ

208

20.80

ลงทุน

สามัญ

112,512

19.61

ธนาคาร

สามัญ

306,264,561

19.26

ผลิตและ
จําหนาย
ทอเหล็กกลา
โรงแรม

สามัญ

95,603

19.12

สามัญ

364,407

18.22

ผลิตเหล็ก

สามัญ

55,000,000

13.03

สวนที่ 1 หนาที่ 3

ลําดับ
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท อัลฟาเทค อีเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
ชิ้นสวน
889 อาคารไทยซีซี ชั้น 14 หอง 141 ถนนสาทรใต
อิเล็กทรอนิกส
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2210-0593-6 โทรสาร 0-2210-0597
บริษัท โกลเดนทริเวอร อินเวสทเมนท อินเตอรเนชั่นแนล คอรปอรเรชั่น จัดการกองทุน
จํากัด Beaufort House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
Tel. 886-2-2528-6906 Fax. 886-2-2528-6912
การเงิน
บริษัท แคปแมค เอเซีย จํากัด
Clarendon House, 2 Church Street, P.O. Box 1022
Hamilton HM CX, Bermuda
Tel. (441) 295-5950 Fax. (441) 292-4720
ใหเชาพื้นที่
บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
อาคาร
รานคา
55 ถนนศรีนครินทร แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2721-8888 โทรสาร 0-2721-9444
บริษัท โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
เชาซื้อ
990 ชั้น 18-19 ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2660-5555, 0-2634-6400 โทรสาร 0-2636-1710
บริษัท ไทยนําศิริ อินเตอรเท็กซ จํากัด
สิ่งทอ
889 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร ชั้น 25 หองเลขที่ 259
ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2210-0789 โทรสาร 0-2210-0778
บริษัท ธนาเทพการพิมพ จํากัด
การพิมพ
1017/5 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2360-7914-7 โทรสาร 0-2360-7918
กอสราง
บริษัท นันทวัน จํากัด
161 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2252-5200 โทรสาร 0-2252-5381
เชาซื้อ
บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จํากัด
139 อาคารเศรษฐีวรรณ ชั้น 8
ถนนปน แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2266-6040 โทรสาร 0-2266-6190, 0-2237-4492
บริษัท บางกอก บีทีเอ็มยู จํากัด
การเงิน
54 อาคารหะรินธร ชั้น 4 ยูนิต เอ ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2266-3075 โทรสาร 0-2266-3076
บริษัท บางกอก เอสเอ็มบีซี คอนซัลติ้ง จํากัด
ใหบริการ
1 อาคารคิวเฮาส ลุมพินี ชั้น 10 ถนนสาทรใต
ที่ปรึกษา
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ดานการลงทุน
โทร. 0-2677-7270-5 โทรสาร 0-2677-7279

สวนที่ 1 หนาที่ 4

อัตรารอยละของ
จํานวนหุนที่
จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษัท
326
12.34

ประเภทหุน จํานวนหุนที่ถือ
(หุน)
สามัญ

สามัญ

1,166,971

10.00

บุริมสิทธิ

17,000

10.00

สามัญ

574,000

10.00

สามัญ

1,500,000

10.00

สามัญ

1,000,000

10.00

สามัญ

10,000

10.00

สามัญ

2,000

10.00

สามัญ

60,000

10.00

สามัญ

200,000

10.00

สามัญ

2,000

10.00

ลําดับ

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

31

บริษัท บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
33 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2667-1260 โทรสาร 0-2667-1299
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บริษัท ยูไนเต็ดไซโลแอนดเซอรวิส จํากัด
177 ชั้น 9 ถนนราชวงศ แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2225-0200, 0-2226-6120-29 โทรสาร 0-2224-5670
บริษัท เอเซีย อินชัวรันซ (ฟลิปปนส) คอรปอเรชั่น
ประกันภัย
th
15 Floor, Tytana Plaza Building, Plaza Lorenzo Ruiz, Binondo
Manila, Philippines 1006
Tel. (632) 241-52-01 Fax. (632) 241-62-57
บริษัท เอเซียอุตสาหกรรมหลอดไฟ จํากัด
ผลิตและ
199 หมู 2 ถนนพุทธรักษา ตําบลทายบาน อําเภอเมือง
จําหนาย
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
หลอดไฟฟา
โทร. 0-2702-9467-9, 0-2387-1347 โทรสาร 0-2702-9470
บริษัท แอสแพค จํากัด
พาณิชย
717 สุขุมวิท 55 (ซอยทองหลอ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2185-1375-80 โทรสาร 0-2185-1394
บริษัท สหมิตรถังแกส จํากัด (มหาชน)
ผลิตและ
72/9 หมู 7 ซอยพูลเฉลย ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
จําหนายถังแกส
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
ปโตรเลียมเหลว
โทร. 0-2895-4139-56, 0-2416-5568-9
โทรสาร 0-2416-5534, 0-2895-4163
บริษัท ยู เอ็ม ซี เม็ททอล จํากัด
ผลิตและ
32/40 อาคารชิโน-ไทย ทาวเวอร ชั้นที่ 16 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) จําหนายเหล็ก
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2259-2942-5 โทรสาร 0-2259-2946
บริษัท วงศไพฑูรยกรุป จํากัด (มหาชน)
ผลิตและ
70/19 หมูที่ 6 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน
สงออก
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
รองเทากีฬา
โทร. 0-2416-0059 โทรสาร 0-2416-1850
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34

35

36

37

38

ลงทุนในธุรกิจให
การรักษาพยาบาล
โดยรวมลงทุนกับ
ผูรวมทุนใน
ประเทศนั้น ๆ
พรอมกับใหการ
บริการเปนที่
ปรึกษา และ
บริหารจัดการ
บริการ
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อัตรารอยละของ
จํานวนหุนที่
จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษัท
3,199,336
10.00

ประเภทหุน จํานวนหุนที่ถือ
(หุน)
สามัญ

สามัญ

200,000

10.00

สามัญ

150,000

10.00

สามัญ

700,000

10.00

สามัญ

26,000

10.00

สามัญ

2,666,666

10.00

สามัญ

14,500,000

10.00

สามัญ

86,826,816

10.00

2.

ปจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

ธนาคารตระหนักดีวาการบริหารความเสี่ยงเปนพื้นฐานที่สําคัญในการประกอบธุรกิจของธนาคาร โดยไดมี
การกําหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงแตละดานเพื่อใหแนใจไดวาธนาคารมีกลไกกํากับดูแลการบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ สําหรับชวงเวลาที่ผานมา ธนาคารไดวิเคราะหถึงปจจัยแหงความเสี่ยงสําคัญที่อาจมีผลกระทบ
ตอการประกอบการธุรกิจการเงิน และนํามาปรับปรุงโครงสรางองคกรและกระบวนการบริหารความเสี่ยงดานตางๆ
อยางตอเนื่อง เพื่อเสริมสรางใหระบบการบริหารความเสี่ยงของธนาคารไดมาตรฐานเทียบเคียงระดับสากล และ
รองรับการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของหลักเกณฑ Basel II
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ย ง กําหนดกลยุทธในการบริหารความเสี่ย ง
ตลอดจนดูแลและติดตามความเสี่ยงของธนาคารใหอยูในระดับที่เหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงของธนาคารที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดนําเสนอ
โดยมีเปาหมาย ใหอยูภายในขอบเขตที่กําหนด โดยเฉพาะในดานการดํารงเงินกองทุนใหเพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยง
ภายหลังการนําหลักเกณฑ Basel II มาใชตั้งแตสิ้นป 2551 และเพื่อใหสามารถดําเนินธุรกิจใหไดรับอัตราผลตอบแทน
ที่เหมาะสม
ระบบการบริหารความเสี่ยงของธนาคารประกอบดวยกระบวนการที่สําคัญคือ การระบุความเสี่ยงสําคัญซึ่ง
จะสงผลอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของธนาคาร การประเมินความเสี่ยงแตละประเภท กระบวนการติดตาม
ความเสี่ยงใหอยูภายในระดับที่เหมาะสมภายใตนโยบายที่ธนาคารกําหนด และการรายงานความเสี่ยงประเภทตางๆ
ใหผูเกี่ยวของรับทราบเพื่อใหสามารถบริหารและ/หรือจัดการความเสี่ยงไดทันตอเหตุการณ
หลักการสําคัญของระบบการบริหารความเสี่ยงไดแก หนวยงานธุรกิจ ซึ่งดําเนินธุรกิจที่กอใหเกิดความเสี่ยง
มีหนาที่ตองรับผิดชอบตอการบริหารความเสี่ยงตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อใหความเสี่ยงอยูในระดับที่ไดอนุมัติ ตลอดจน
สอดคลองกับนโยบายความเสี่ยงโดยรวมของธนาคารที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร โดยหนวยงาน
บริหารความเสี่ยงทําหนาที่ติดตามและควบคุมความเสี่ยงอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
ความเสี่ยงสําคัญที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของธนาคาร ไดแก ความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยง
ดานตลาด ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความเสี่ยงดานความเพียงพอของเงินกองทุน และความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
ทั้งนี้ธนาคารมีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงแตละดาน ดังนี้


การบริหารความเสี่ยงดานเครดิต

ความเสี่ยงดานเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงที่ลูกหนี้หรือคูสัญญาของธนาคารไมสามารถปฏิบัติไดตาม
สัญญาที่เกี่ยวของกับการใหสินเชื่อ การลงทุน และการกอภาระผูกพัน เชน ลูกหนี้ไมสามารถชําระเงินตนหรือดอกเบี้ย
ตามที่ตกลงไวกับธนาคารได เปนตน
ปจจัยความเสี่ยงดานเครดิต ไดแก ประเด็นความเสี่ยงตางๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความสามารถใน
การชําระคืนอยางครบถวนของลูกหนี้ รวมถึงปจจัยอื่นอันอาจสงผลกระทบตอความสามารถในการแกปญหาหนี้ที่ไม
กอใหเกิดรายไดของธนาคาร
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ความเสี่ยงดานเครดิตที่สําคัญของธนาคาร คือ วิกฤตการณทางการเงินระหวางป 2550 จนถึง ป 2552
ซึ่งเริ่มตนจากความเสียหายของสินทรัพยดอยคุณภาพในสถาบันการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา และขยายตัวไปยัง
ภาคธุ ร กิ จ ที่ แ ท จ ริ ง จนก อ ให เ กิ ด ภาวะเศรษฐกิ จ ถดถอยไปทั่ ว โลก ภาวะวิ ก ฤตดั ง กล า วกระทบต อ รายได แ ละ
ความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ ธุรกิจเอกชนตองลดกําลังการผลิตและการจางงาน สงผลกระทบตอรายได
กําลังซื้อ และความเชื่อมั่น นอกจากนี้ ภาวะการตึงตัวของตลาดเงินและภาวะตกต่ําของตลาดทุน มีผลกระทบตอการ
เขาถึงแหลงเงินทุนของภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไป สงผลใหในชวงที่ผานมาธนาคารมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ตองถูกกระทบจากภาวะดังกลาว
แมวาปจจุบันเศรษฐกิจโลกจะเริ่มฟนตัว จากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ แตการฟนตัวของ
การลงทุนและการบริโภคของภาคเอกชนยังไมชัดเจน ในขณะที่ภาคการเงินยังไมกลับเขาสูภาวะปกติ ธนาคารจึงยัง
มุงเนนการอํานวยสินเชื่ออยางระมัดระวัง และมีการติดตามคุณภาพสินเชื่อทั้งในรายลูกหนี้ และรายอุตสาหกรรม
ควบคู ไ ปกั บ การให คํ า ปรึ ก ษาทางการเงิ น ในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ แก ลู กค า เพื่ อ ป อ งกั น หรื อ ลดทอนการเกิ ด หนี้ ที่ ไ ม
กอใหเกิดรายได และสามารถแกไขหนี้ที่มีแนวโนมจะมีปญหาไดอยางทันทวงที
การบริหารความเสี่ยงดานเครดิต ธนาคารไดกําหนดกระบวนการอํานวยสินเชื่อโดยครอบคลุมถึงการ
กําหนดนโยบายสินเชื่อ การจัดระดับความเสี่ยงดานสินเชื่อของลูกคา ตลอดจนกําหนดเงื่อนไขและอํานาจในการ
อนุมัติสินเชื่อตามระดับตางๆ ขึ้นอยูกับประเภทธุรกิจและ/หรือขนาดของวงเงิน เปนตน ในการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจ
โดยทั่วไป ธนาคารจะพิจารณาวัตถุประสงคในการขอกู ประเมินความสามารถในการชําระคืนเงินกูจากกระแสเงินสด
จากการดําเนินงาน ความเปนไปไดทางธุรกิจ ความสามารถของผูบริหาร ตลอดจนหลักทรัพยค้ําประกัน และจัดใหมี
การทบทวนสินเชื่อ รวมถึงระดับความเสี่ยงของสินเชื่อเปนประจํา โดยธนาคารไดจัดตั้งสายงานเพื่อติดตามดูแล และ
บริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวของ ไดแก
• สายบริ หารความเสี่ ยง ทํ าหนาที่วิเคราะห และรายงานสถานะความเสี่ ยงของธนาคารในดานตา งๆ

ตลอดจนใหขอเสนอแนะเพื่อใชประกอบการพิจารณาปรับปรุงนโยบายดานความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร และเพื่อ
รองรับกฎเกณฑใหม ๆ รวมทั้งมาตรฐานสากล ตลอดจนดูแลการบริหารความเสี่ยงดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบาย
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• สายบริหารสินเชื่อ ทําหนาที่บริหารความเสี่ยงดานเครดิต โดยกํากับดูแลและติดตามการอํานวยสินเชื่อ

ใหเปนไปตามนโยบายสินเชื่อของธนาคาร สายงานนี้ประกอบดวย หนวยงานตางๆ คือ หนวยงานนโยบายสินเชื่อ
หนวยงานกลั่นกรองสินเชื่อ หนวยงานบริหาร Portfolio หนวยงานสอบทานสินทรัพยเสี่ยง หนวยงานบริหารสินเชื่อ
พิเศษ หนวยงานประนอมหนี้และกฎหมาย และหนวยงานทรัพยสิน ซึ่งแตละหนวยงานมีหนาที่และความรับผิดชอบ
สรุปไดดังตอไปนี้
•

หนวยงานนโยบายสิ นเชื่อ มีห นาที่ดูแ ลโครงสรางนโยบายสินเชื่อ ประสานงานในการปรับ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลง และเผยแพรนโยบายมาตรฐานและกระบวนการสินเชื่อ ติดตามดูแลกรณีไมเขาเกณฑ
ของนโยบายสินเชื่อ และรวบรวมความคิดเห็นตางๆ เพื่อนํามาพิจารณาปรับปรุงนโยบายสินเชื่อ

•

หนวยงานกลั่นกรองสินเชื่อ มีหนาที่กลั่นกรองสินเชื่อที่นําเสนอโดยสายธุรกิจตางๆ ดูแลใหการอํานวย
สินเชื่อเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ ทบทวนผลการจัดระดับความเสี่ยง
สินเชื่อของลูกคา รวมทั้งสนับสนุนใหเกิดวัฒนธรรมสินเชื่อที่ดี และกระบวนการอํานวยสินเชื่อมี
ระบบและเชื่อถือได
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•

หนวยงานบริหาร Portfolio มีหนาที่วิเคราะหและเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ Portfolio
การกําหนดสัดสวนที่เหมาะสมของ Portfolio และการตั้งสํารองหนี้สูญในระดับ Portfolio พัฒนาและ
ดู แ ลเครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก ารที่ ใ ช ใ นการบริ ห ารความเสี่ ย งด า นสิ น เชื่ อ สร า งฐานข อ มู ล ด า นสิ น เชื่ อ
ตลอดจนควบคุมดูแลมาตรฐานการจัดการที่เกี่ยวของ

•

หนวยงานสอบทานสินทรัพยเสี่ยง มีหนาที่สอบทานกระบวนการบริหารสินเชื่อและคุณภาพสินเชื่อ
ประเมินความเพียงพอของการตั้งสํารองหนี้สูญ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ
และมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ

•

หนวยงานบริหารสินเชื่อพิเศษ มีหนาที่ดูแลบริหารจัดการหนี้ดอยคุณภาพ กําหนดกลยุทธพรอมทั้ง
ดําเนินการแกไขและการปรับปรุงโครงสรางหนี้

•

หนวยงานประนอมหนี้และกฎหมาย มีหนาที่ดําเนินการใหมีการฟองรองหรือประนีประนอมยอมความ
หรือยึดทรัพยขายทอดตลาด

•

หนวยงานทรัพยสิน ทําหนาที่บริหารและขายทรัพยสินรอการขายที่ไดรับมาจากกระบวนการประนอมหนี้
และการฟองรอง
การบริหารความเสี่ยงดานตลาด

ความเสี่ยงดานตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารอาจไดรับความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาของสินทรัพย หนี้สิน และภาระผูกพัน อันเกิดจากความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย ราคาตราสารทุน อัตรา
แลกเปลี่ยนและราคาสินคาโภคภัณฑ
• ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่มีผลกระทบตอรายไดดอกเบี้ยจากสินทรัพย และรายจาย
ดอกเบี้ยจากหนี้สิน นอกจากนั้น ธนาคารมีความเสี่ยงจากการที่สินทรัพยและหนี้สินมีรอบระยะเวลาการปรับอัตรา
ดอกเบี้ ย หรื อ การครบกํ า หนดสั ญ ญาไม ต รงกั น หรื อ เมื่ อ อั ต ราดอกเบี้ ย อ า งอิ ง ของสิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น มี ก าร
เปลี่ยนแปลงโดยไมสอดคลองกัน
ปจจัยความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญ ไดแก การดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย
และธนาคารกลางของประเทศสําคัญทั่วโลก นอกจากนั้น การแขงขันเพื่อเพิ่มสวนแบงการตลาดของธนาคารพาณิชย
ในดานเงินฝาก และในดานสินเชื่อ มีผลใหสวนตางดอกเบี้ยแคบลงดวย
• ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเปนผลจากการที่ธนาคารมีการทําธุ รกรรมที่
เกี่ยวของกับเงินตราตางประเทศ ซึ่งอาจกอใหเกิดฐานะเกินดุลหรือขาดดุลในเงินตราตางประเทศสกุลใดสกุลหนึ่ง
เชน การทําธุรกรรมปริวรรตเงินตรา การลงทุน การใหสินเชื่อ การกูยืม การกอภาระผูกพัน รวมถึงการใชอนุพันธ
ทางการเงินที่เกี่ยวของกับเงินตราตางประเทศ เปนตน เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง จึงอาจกระทบตอผลกําไร
หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได
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ปจจัยความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน ไดแก ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีแนวโนมสูงขึ้น
จากปจจัยตางๆ เชน ความไมสมดุลของการคาโลก และสถานการณการเมืองในประเทศตางๆ เปนตน
การบริหารความเสี่ยงดานตลาด วัตถุประสงคหลักของธนาคารคือ การจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของปจจัยตลาดใหอยูในระดับที่สอดคลองกับนโยบายความเสี่ยงรวมของธนาคาร โดยทั่วไปธนาคารมี
นโยบายบริหารสินทรัพยและหนี้สินทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินตางประเทศใหมีความเสี่ยงทั้งดานอัตราดอกเบี้ยและ
อัตราแลกเปลี่ยนใหอยูในระดับที่เหมาะสม โดยการกําหนดมาตรวัดและเพดานความเสี่ยง ในกรณีที่ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสําคัญ ธนาคารอาจใชเครื่องมือในการปองกันความเสี่ยงตางๆ เชน สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยตางสกุลเงิน
(Cross Currency and Interest Rate Swap) สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) สัญญาซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนา (Foreign Exchange Forward) เปนตน เพื่อปรับลดความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารสินทรัพย
และหนี้ สิ น สายบริ ห ารการเงิน และหน วยงานบริ ห ารความเสี่ ยงดา นตลาด เปน ผูบ ริห ารและติด ตามความเสี่ย ง
ตลอดจนนําเสนอการปรับปรุงนโยบายและ/ หรือมาตรวัดและเพดานความเสี่ยงที่เหมาะสมตามสภาวการณของตลาด
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน มีหนาที่กําหนดแนวทางการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน
ตลอดจนติดตามและควบคุมความเสี่ยงดานตลาดและความเสี่ยงดานสภาพคลองใหอยูในระดับที่ยอมรับได มีความ
ผันผวนนอยที่สุด และสอดคลองกับนโยบายที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการธนาคารกําหนด
โดยมีหนวยงานความเสี่ยงดานตลาด สังกัดสายบริหารความเสี่ยง ใหการสนับสนุน และทําหนาที่บงชี้ ประเมิน
ติดตาม รายงานและควบคุมความเสี่ยงดังกลาวของธนาคาร
สายบริหารการเงิน ทําหนาที่ควบคุมดูแลธุรกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศประจําวัน
ตลอดจนเปนผูดําเนินการบริหาร Portfolio สภาพคลองของธนาคารตามนโยบาย โดยมีหนวยงานความเสี่ยงดานตลาด
เปนผูติดตามใหระดับความเสี่ยงอยูภายใตมาตรวัดที่กําหนด และรายงานตอคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและ
หนี้สินเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของฐานะและมาตรวัดตางๆ เปนระยะ นอกจากนั้น ธนาคารอาจทําธุรกรรมเกี่ยวกับ
อนุพันธ ทางการเงิ นดานอัต ราดอกเบี้ย และสกุล เงิน เพื่อ ป องกั น ความเสี่ยงจากสภาวะไมส มดุ ล ของฐานะอัตรา
แลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย หรือเพื่อเปนการใหบริการอนุพันธทางการเงินในขอบเขตที่จํากัดแกลูกคาธุรกิจและ/
หรือสถาบันการเงินในประเทศและตางประเทศ เครื่องมืออนุพันธทางการเงินดังกลาวขางตนครอบคลุมถึงสัญญาซื้อ
ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Foreign Exchange Forward) สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยตางสกุลเงิน (Cross
Currency and Interest Rate Swap) สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) เปนตน


การบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ธนาคารไมสามารถชําระหนี้สินและ
ภาระผูก พัน ตามสั ญ ญา วัต ถุป ระสงคข องการบริ ห ารความเสี่ ย งดา นสภาพคล อ งของธนาคารคื อ การมี เงิน ทุน ที่
เหมาะสมและเพียงพอที่จะชําระภาระผูกพันทั้งในปจจุบันและอนาคต ในขณะเดียวกัน ยังสามารถนําเงินทุนไป
บริหารเพื่อใหเกิดประโยชนอยางเหมาะสมในภาวะที่ตลาดเอื้ออํานวยดวย
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ปจจัยความเสี่ยงดานสภาพคลอง ที่สําคัญของธนาคาร ไดแก โครงสรางของแหลงเงินทุนและการใชไป
ของเงินทุนของธนาคาร การแขงขันระหวางธนาคารพาณิชยเพื่อแยงชิงสวนแบงตลาดดานเงินฝาก สถานการณ
การเมืองและความไมสงบในประเทศ ความผันผวนของคาเงินบาท นโยบายของทางการซึ่งอาจสงผลกระทบตอการ
เคลื่อนยายของเงินทุนระหวางประเทศ รวมถึงสภาพตลาดการเงินในตางประเทศ ซึ่งอาจมีผลตอสภาพคลองในสกุล
เงินตราตางประเทศของธนาคาร
การบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง ธนาคารจัดใหมีแหลงเงินทุนที่หลากหลาย โดยมีการบริหาร
สภาพคลองผานตลาดเงินและตลาดทุนภายในประเทศซึ่งรวมถึงตลาดซื้อขายลวงหนาและตลาดซื้อคืน (Swap and
Repurchase Market) และมีการบริหารสภาพคลองผานตลาดเงินและตลาดทุนตางประเทศ โดยอาจดําเนินการระดม
เงินทุน หรือลงทุนในสกุลเงินหลัก เชน สกุลเงินดอลลารสหรัฐและสกุลเงินยูโร เปนตน ธนาคารมุงดําเนินการใหมี
ตนทุนและมีความเสี่ยงในการบริหารสภาพคลองที่ต่ําและเหมาะสมตามสภาพตลาด โดยมีการบริหารฐานะสภาพ
คลองอยางใกลชิดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งรวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมในการกูยืมเงินระยะสั้นและ
ระยะปานกลางจากต า งประเทศ เพื่ อ ใช ใ นการอํ า นวยสิ น เชื่ อ สกุ ล เงิ น ตราต า งประเทศแก ลู ก ค า ของธนาคารทั้ ง
ภายในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนวางแผนการระดมเงินทุนระยะยาวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด


การบริหารความเสี่ยงดานความเพียงพอของเงินกองทุน

ความเสี่ยงดานความเพียงพอของเงินกองทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารไมมีเงินกองทุนสํารอง
เพียงพอในการประกอบธุรกิจรวมถึงเพื่อการรองรับผลขาดทุนที่มิไดคาดหมาย ทั้งจากความเสี่ยงดานเครดิต ดานตลาด
และดานปฏิบัติการ
ปจจัยความเสี่ยงดานความเพียงพอของเงินกองทุน ไดแก ปริมาณและคุณภาพของสินทรัพยเสี่ยง และ
ความสามารถในการหารายไดของธนาคาร ซึ่งภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอาจทําใหธนาคารมีสินทรัพยที่มีคุณภาพลดลง
และ/หรือมูลคาของหลักประกันลดต่ําลง ทําใหสินทรัพยเสี่ยงของธนาคารเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลกําไรของ
ธนาคาร และทําใหเงินกองทุนของธนาคารลดลง อันจะนําไปสูระดับของเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงที่ลดลงดวย
การบริหารความเสี่ยงดานความเพียงพอของเงินกองทุน เปาหมายของนโยบายการบริหารเงินกองทุน
ของธนาคารคือ การดํารงฐานะของเงินกองทุนในระดับเพียงพอที่จะสนับสนุนยุทธศาสตรการขยายธุรกิจภายใตกรอบ
ความเสี่ยงที่ยอมรับไดของธนาคาร และเปนไปตามหลักเกณฑของทางการ ตลอดจนความคาดหวังของตลาด
กระบวนการบริหารเงินกองทุนของธนาคารประกอบดวยการวิเคราะหความตองการเงินทุน ของ
ธนาคารเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจ รวมถึงการประเมินสถานการณตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นได และแหลงที่มาของ
เงินกองทุน ทั้งจากผลการดําเนินงานและจากแหลงเงินทุนภายนอกในกรณีที่จําเปน โดยธนาคารไดประเมินความ
เพี ย งพอของเงิ น กองทุ น ภายใต ส ถานการณ ส มมุ ติ ต า งๆ ล ว งหน า อย า งสม่ํ า เสมอ เพื่ อ ประกอบการวางแผนการ
ดําเนินการดานเงินกองทุนใหอยูในระดับที่เหมาะสมตามสภาพของธุรกิจ
ทั้งนี้ ธนาคารไดมีการเปดเผยขอมูล ที่เกี่ยวของกับความเพียงพอของเงินกองทุนไวในเว็บไซตของ
ธนาคารภายใตหัวขอ Basel II – หลักการที่ 3
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การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ

ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากความไม
เพี ย งพอหรื อ ความบกพร อ ง ของกระบวนการปฏิ บัติ งานภายใน บุ ค ลากร และระบบงานของธนาคาร หรื อ จาก
เหตุการณความเสี่ยงภายนอกธนาคาร และรวมไปถึงความเสี่ยงดานกฎหมาย ทั้งนี้ ไมรวมถึงความเสี่ยงดานกลยุทธ
และความเสี่ยงดานชื่อเสียง
ป จ จัย ความเสี่ย งดา นปฏิบั ติ ก าร ที่ สํา คัญ ของธนาคารประกอบดว ยป จ จัย ทั้ง ภายในและภายนอก
ธนาคาร
ปจจัยภายในธนาคาร ไดแก
•

ประสิทธิภาพของกระบวนการตางๆ ภายในองคกรและระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
ซึ่งรวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานตางๆ เพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจ และกระบวนการในการดูแล
บุคลากรของธนาคาร

•

บุ ค ลากรของธนาคาร ทั้ ง ในส ว นของความเพี ย งพอของจํ า นวนบุ ค ลากร คุ ณ สมบั ติ และ
ประสิทธิภาพของบุคลากร

•

ระบบงานตางๆ ของธนาคาร ทั้งในสวนของความสามารถของระบบงานในการรองรับการดําเนิน
ธุรกิจของธนาคาร ความซับซอนซึ่งอาจกอใหเกิดความเสี่ยงได รวมถึงการรักษาความปลอดภัย
ของขอมูล ดานความถูกตองแมนยําของการประมวลผล และการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ตางๆ เปนตน

ปจจัยภายนอกธนาคาร ไดแก
•

พฤติกรรมของบุคคลภายนอก เชน การโจรกรรมหรือฉอโกง ทรัพยสินหรือขอมูลของธนาคาร เปนตน

•

สาธารณภัยและภัยธรรมชาติตางๆ ที่มีผลทําใหทรัพยสินของธนาคารเสียหายได

ธนาคารตระหนักดีวา การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่ดี เปนสิ่งสําคัญตอการดําเนินธุรกิจให
บรรลุผลสําเร็จไดอยางยั่งยืน โดยเฉพาะในสถานการณแวดลอมปจจุบันทั้งภายในและภายนอกประเทศซึ่งมีความไม
แนนอน ธนาคารจึงใหความสําคัญตอการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมการ
ดําเนินงานทั่วทั้งธนาคารอยางเพียงพอ และเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับสถานการณที่ไมคาดคิดดังกลาวไดอยาง
ทันกาล
การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของธนาคาร ครอบคลุมถึง
การนิยามความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การดูแลติดตามความเสี่ยง ตลอดจนการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
โดยทุกหนวยงานมีหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของหนวยงานตนเอง และ
กําหนดมาตรการบริหารและควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่กําหนด โดยการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสม และ
สรางวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการภายในธนาคาร
หลักการสําคัญในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของธนาคารเริ่มจากการสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับความเสี่ยงดานปฏิบัติการแกพนักงานของธนาคารใหเขาใจตรงกันอยางทั่วถึง เพื่อใหสามารถระบุความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการไดอยางครบถวนถูกตอง และสามารถประเมินความสําคัญของแตละความเสี่ยง ตลอดจนวิเคราะห
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รายละเอียดเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยง และดําเนินการลดความเสี่ยงตามแนวทางที่เลือกแลว โดย
มีการติดตามความคืบหนาและระดับความเสี่ยงอยางเปนระบบ พรอมทั้งทบทวนกระบวนการทั้งหมดดังกลาวอยาง
สม่ําเสมอ
ธนาคารมีหนวยงานความเสี่ยงดานปฏิบัติการ สังกัดสายบริหารความเสี่ยง เพื่อดูแลการบริหารความ
เสี่ยงดานปฏิบัติการใหธนาคารมีระบบการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการตามมาตรฐานทัดเทียมกับระดับสากล เชน
การติดตามและสนับสนุนทุกหนวยงานใหดําเนินการตามระบบการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการภายในหนวยงาน
ของตน การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการในระดับภาพรวมองคกร การพิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ดา นปฏิ บั ติ ก ารในการพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ แ ละบริ ก าร การคํ า นวณการดํ า รงเงิ น กองทุ น เพื่ อ รองรั บ ความเสี่ ย งด า น
ปฏิบัติการที่เพียงพอตามแนวทาง Basel II การดูแลระบบและวิเคราะหขอมูลเหตุการณความเสียหายที่เกิดจากความ
เสี่ยงดานปฏิบัติการ (Loss Data) เปนตน
ธนาคารมีการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) เพื่อชวยลดผลกระทบ
และรองรับเหตุการณความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่เกิดจากปจจัยเสี่ยงภายนอก โดยมีนโยบายการบริหารความตอเนื่อง
ทางธุรกิจซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร อีกทั้งมีการจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
(Business Continuity Plan) และมีการฝกซอมเปนประจํา
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3.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3.1

ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ
3.1.1

ประวัติความเปนมา

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เปดดําเนินการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2487 และเปนบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อป 2518 ตามขอมูลที่ไดมีการรายงานใหแกธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552 ธนาคารเปนธนาคารพาณิชยที่ใหญอันดับหนึ่งของประเทศเมื่อพิจารณาจากมูลคาสินทรัพย เงินรับฝาก
และเงินใหสินเชื่อ โดยธนาคารมีสินทรัพยรวม 1,740.2 พันลานบาท เงินรับฝากรวม 1,343.0 พันลานบาท และเงินให
สินเชื่อรวม 1,101.3 พันลานบาท และตามขอมูลตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552 ธนาคาร
เปนบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalization) มากที่สุดเปนอันดับที่หก นอกจากนี้
ในป 2552 ธนาคารไดรับการเลือกใหเปนธนาคารแหงปจากวารสารการเงินธนาคาร ธนาคารยอดเยี่ยมในประเทศไทย
ดานบริการรับฝากหลักทรัพยจากนิตยสาร Global Finance ธนาคารยอดเยี่ยมในประเทศไทยดานบริการเพื่อการคา
ตางประเทศจากนิตยสาร Alpha South East Asia และนิตยสาร The Asset และธนาคารอันดับหนึ่งในใจผูบริโภคจาก
นิตยสาร BrandAge
3.1.2

พัฒนาการที่สําคัญในชวง 3 ปที่ผานมา
ในป 2550

ในป 2551

ในป 2552

ธนาคารไดรับอนุมัติจากธนาคารแหงประเทศไทยตามหลักเกณฑการกํากับแบบ
รวมกลุม (Consolidated Supervision) ใหจัดตั้งกลุมธุรกิจการเงินประกอบดวย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมบัวหลวง จํากัด, บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง
จํากัด (มหาชน), บริษัทบริหารสินทรัพยทวี จํากัด, บางกอกแบงค เบอรฮาด,
บริษัท BBL Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd., และบริษัท บีบีแอล (เคแมน)
จํากัด ทั้งนี้การจัดตั้งกลุมธุรกิ จการเงินตามหลักเกณฑดังกลาวจะเอื้อตอการ
พัฒนาธุรกิจธนาคารไปสู Universal Banking ที่นําเสนอผลิตภัณฑที่หลากหลาย
แกลูกคาของธนาคารมากขึ้น
มีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารระดับสูง คือ
- นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการธนาคารและประธาน
กรรมการบริหารอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2551
- นายปติ สิทธิอํานวย ไดรับการแตงตั้งเปนประธานกรรมการบริหารรวม เมื่อ
วันที่ 1 มีนาคม 2551
- นายเดชา ตุลานันท กรรมการรองผูจัดการใหญ ไดรับการแตงตั้งเปนรอง
ประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551
- นายวิระ รมยะรูป ลาออกจากกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2552
- มีการเปลี่ย นสถานะสาขา 4 แหงของธนาคารในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ได แ ก สาขาเซี่ย งไฮ สาขาปก กิ่ ง สาขาเซีย ะเหมิ น และสาขาเสิ่ น เจิ้ น เป น
Bangkok Bank (China) Co., Ltd. มีสถานะเปนบริษัทยอยที่ธนาคารถือหุน
รอยละ 100 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552
- มีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารระดับสูง คือ นายปติ สิทธิอํานวย ลาออกจากการเปน
กรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหารรวม เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2552
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3.2

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท
3.2.1

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของธนาคาร

ธนาคารใหบริการทางการเงินทั้งในและตางประเทศ แกลูกคาบุคคลและลูกคาธุรกิจ โดยมีประเภท
ของผลิตภัณฑ ไดแก บริการสินเชื่อธุรกิจการคา บริการเงินฝาก บริการที่ปรึกษาการเงิน บริการธุรกิจหลักทรัพย
บริการธุรกิจการคาตางประเทศ บริการโอนชําระและแลกเปลี่ยนเงิน บริการอิเล็กทรอนิกส บริการบัตรเครดิต บริการ
สินเชื่อปจเจก บริการธนบดี บริการผูดูแลทรัพยสิน และบริการอื่น ๆ ธุรกิจหลักของธนาคารดําเนินการโดยกิจการ
ธนาคารนครหลวง กิจการธนาคารตางจังหวัด กิจการธนาคารตางประเทศ และกิจการการเงินธนกิจ อยางไรก็ตาม
แมวากิจการดานตางประเทศเปนองคประกอบที่สําคัญของธุรกิจโดยรวม
แตรายไดหลักและผลกําไรกอนภาษี
สวนใหญจะมาจากการดําเนินธุรกิจภายในประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีเครือขายสาขาจํานวน 961 แหงครอบคลุม 76 จังหวัด พรอม
ใหบริการลูกคาเงินฝากกวา 17 ลานบัญชี นอกจากนี้ ยังมีสาขาตางประเทศอีก 20 แหงใน 12 ประเทศ ประกอบดวย
ฮองกง ไตหวัน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สิงคโปร มาเลเซีย และจีน เปนตน ธนาคารมักเปนผูนําในการ
ริเริ่มผลิตภัณฑใหม และการพัฒนาระบบเทคโนโลยี ตัวอยางเชน การนําระบบ On-line มาใชในกิจการธนาคารเมื่อป
2513 และการใหบริการบัตรเครดิตของธนาคารในป 2531 รวมทั้งธนาคารอยูในกลุมผูริเริ่มใหบริการผานธนาคาร
อัตโนมัติทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไดแก บริการ บัวหลวงเอทีเอ็ม บัวหลวงโฟน บัวหลวงไอแบงกกิ้ง เพื่อการทํา
ธุรกรรมการเงินผานโทรศัพท และอินเทอรเน็ต นอกจากนี้ ธนาคารดําเนินธุรกิจดานการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน และ
การประกอบธุรกิจดานหลักทรัพย ในขณะเดียวกันธนาคารยังมีการรวมมือกับบริษัทในเครือและพันธมิตรทางการคา
นําเสนอบริการเพิ่มเติม ไดแกการเสนอการออมเงินโดยการลงทุนในตราสารอื่น ๆ เชน กองทุนรวม พันธบัตรออมทรัพย
และหุนกูภาคเอกชน รวมทั้งการเสนอบริการออมเงินควบประกันชีวิต
ธนาคารไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณดานการเงินในภูมิภาคเอเชียเมื่อป 2540 สงผลใหยอด
เงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดในไตรมาสสองของ ป 2542 สูงสุดคิดเปนรอยละ 52.1 ตอยอดเงินใหสินเชื่อรวม
ธนาคารไดพยายามแกไขปญหาที่เกิดจากวิกฤตการณดังกลาวโดยการปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยง และปรับ
โครงสรางหนี้สําหรับสินเชื่อที่มีปญหา ทําให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารลดสัดสวนของเงินใหสินเชื่อดอย
คุณภาพที่ไมกอใหเกิดรายไดตอเงินใหสินเชื่อรวมลงเหลือรอยละ 4.4 ในดานของเงินทุน ธนาคารไดทําการปรับ
โครงสรางทุนใหแข็งแกรงขึ้นโดยในเดือนเมษายน 2541 ไดออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 43.2 พันลานบาท และใน
เดือนเมษายน 2542 ไดออกหลักทรัพยทุนทวี (Capital Augmented Preferred Securities หรือ “CAPS”) จํานวน 46.0
พันลานบาท ซึ่งหลักทรัพยทุนทวีนี้สามารถนับรวมเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ไดจํานวน 34.5 พันลานบาท และในเดือน
ธันวาคม 2546 ธนาคารไดทําการเพิ่มทุนอีกจํานวน 36.8 พันลานบาท ตอมาในเดือนเมษายน 2547 ธนาคารไดไถถอน
หลักทรัพยทุนทวี (CAPS) จํานวน 28,446 ลานบาท และในเดือนกันยายน 2548 ธนาคารไดดําเนินการไถถอน
หลักทรัพยทุนทวี (CAPS) สวนที่เหลือทั้งหมดจํานวน 17,554 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ฐานะเงินกองทุน
ของธนาคารยังคงแข็งแกรง โดยมีอัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยงเทากับรอยละ 12.6 และอัตราสวน
เงินกองทุนรวมตอสินทรัพยเสี่ยงเทากับรอยละ 15.5 ซึ่งธนาคารไดป ฏิบัติตามหลักเกณฑการดํารงเงินกองทุนของ
ธนาคารแหงประเทศไทยตามแนวทาง Basel II ที่มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2551 แลว
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3.2.2

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทยอย และบริษัทรวม

จากการที่ธุรกิจของธนาคารพาณิชยที่มีความหลากหลายและสลับซับซอนมากขึ้น และมีการดําเนิน
ธุรกิจที่เปนแบบเครือขายเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อเสริมสรางเสถียรภาพและความมั่นคงใหกับระบบสถาบันการเงินโดยรวม
และเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผูฝากเงินตอสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทยจึงมีแนวนโยบายที่จะยกระดับ
การกํากับดูแลจากการกํากับดูแลเฉพาะสถาบันการเงินเปนการกํากับแบบรวมทั้งกลุม โดยไดกําหนดหลักเกณฑการ
กํากับแบบรวมกลุม (Consolidated Supervision) ขึ้นเมื่อ 12 กรกฎาคม 2549 ใหธนาคารพาณิชยจัดตั้งกลุมธุรกิจการเงิน
ขึ้น ซึ่งเปดโอกาสใหธนาคารขยายขอบเขตการดําเนินงานไปยังธุรกิจการเงินอื่น แตมีขอกําหนดใหธนาคารตองบริหาร
กลยุทธ และบริหารความเสี่ยงของบริษัทในกลุมใหสอดคลองกัน และเปนไปตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศ
ไทย โดยเฉพาะในเรื่องการดํารงเงินกองทุน
บริษัทที่จะอยูในกลุมธุรกิจการเงินของธนาคารไดนั้น ธนาคารตองถือหุนเกินกวารอยละ 50 หรือมี
อํานาจควบคุมกิจการ และบริษัทดังกลาวจะตองดําเนินธุรกิจการเงิน หรือธุรกิจสนับสนุน ไดแก ธุรกิจธนาคารพาณิชย
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจโฮลดิ้ง ธุรกิจเชาซื้อ ธุรกิจเชาซื้อแบบลีสซิ่ง
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ธุรกิจแฟคเตอริ่ง ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน ธุรกิจ
การแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคล ธุรกิจที่เกี่ยวกับการชําระเงินและโอนเงิน
ธุรกิจเกี่ยวกับการใหกูยืม ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา ธุรกิจเงินรวมลงทุน และธุรกิจอื่นที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ประกาศกําหนดเพิ่มเติม
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2552 กลุมธุรกิจการเงินของธนาคารประกอบดวย บริษัท หลักทรัพยจัดการ
กองทุนรวมบัวหลวง จํากัด, บริษัท หลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน), บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด, บางกอก
แบงค เบอรฮาด, บริษัท BBL Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd., บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด และบริษัท ธนาคารกรุงเทพ
(ประเทศจีน) จํากัด ดังรายละเอียดตอไปนี้
3.2.2.1 กลุมธุรกิจการเงินของธนาคาร
ณ 31 ธันวาคม 2552
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บางกอก แบงค เบอรฮาด
บริษัท BBL Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd.

บริษัทยอย
บริษัทยอย

บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด
บริษัท ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด *
บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด
บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมบัวหลวง จํากัด
บริษัท หลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย

ธนาคาร
สนับสนุนการดําเนินงานของ
บางกอกแบงคเบอรฮาด
การเงิน
ธนาคาร
บริหารสินทรัพย
จัดการกองทุนรวม
หลักทรัพย

จํานวนหุน ที่ถือ
(ลานหุน)
265.000
0.010
0.100
25.000
0.750
101.409

การถือหุน ของ
ธนาคาร (รอยละ)
100.00
100.001
100.00
100.00
100.00
77.362
56.34

* ไมมีการระบุจํานวนหุน

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการลงทุนในบริษัทรวมอีก 6 บริษัท และถือหุนในบริษัทตาง ๆ ตั้งแตรอยละ 10
อีกจํานวน 28 บริษัท รายละเอียดจําแนกการดําเนินงานของบริษัทในกลุมตามลักษณะของธุรกิจ ดังนี้
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3.2.2.2 การลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจสนับสนุนการดําเนินงานของธนาคาร
ณ 31 ธันวาคม 2552
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด
บริษัท พีซีซี แคปปตอล จํากัด
บริษัท ไทยดิจิตัล ไอดี จํากัด
บริษัท เนชั่นแนลไอทีเอ็มเอ็กซ จํากัด

บริษัทรวม
บริษัทรวม
บริษัทรวม
บริษัทรวม

บริษัท ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัทรวม

จํานวนหุน ที่ถือ
(ลานหุน)
บริการประมวลผลดานคอมพิวเตอร
0.150
บริการดานขอมูล
บริการดานขอมูล
พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน
0.137
สําหรับการชําระเงินของประเทศ
บริการ
0.0002

การถือหุน ของ
ธนาคาร (รอยละ)
30.822
30.821
30.821
27.44
24.90

3.2.2.3 การลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการเงิน
ณ 31 ธันวาคม 2552
ชื่อบริษัท
บริษัท บีเอสแอล ลีสซิง่ จํากัด
ธนาคารสินเอเซีย จํากัด (มหาชน)
บริษัท โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท บางกอก บีทีเอ็มยู จํากัด
บริษัท เอเชีย อินชัวรรนั ซ (ฟลิปปนส) คอรปอเรชั่น
บริษัท บางกอก มิตซูบชิ ิ ยูเอฟเจ ลิส จํากัด
บริษัท บางกอก เอสเอ็มบีซี คอนซัลติ้ง จํากัด

ประเภทธุรกิจ
บริษัทรวม

เชาซื้อ
ธนาคาร
เชาซื้อ
การเงิน
ประกันภัย
เชาซื้อ
ใหบริการที่ปรึกษาดานการลงทุน

จํานวนหุน ที่ถือ
(ลานหุน)
0.359
306.265
1.500
0.200
0.150
0.060
0.002

การถือหุน ของ
ธนาคาร (รอยละ)
36.292
19.263
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

3.2.2.4 การลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นๆ
ณ 31 ธันวาคม 2552
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท ไทย นูซา ดีเวลลอปเมนท จํากัด
บริษัท โกลเดนทริเวอรอินเวสเมนท อินเตอรเนชั่นแนล
คอรปอรเรชั่น จํากัด
บริษัท แคปแมค เอเชีย จํากัด
บริษัท บํารุงราษฏร อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด

ลงทุน
จัดการกองทุน
การเงิน
ลงทุนในธุรกิจใหการรักษาพยาบาล
ใหการบริการเปนที่ปรึกษา และ
บริหารจัดการ

บริษัท เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ จํากัด
บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยูไนเต็ดไซโลแอนดเซอรวิส จํากัด
บริษัท แอสแพค จํากัด
บริษัท ธนาเทพการพิมพ จํากัด
บริษัท นันทวัน จํากัด

ผลิตและจําหนายหลอดไฟฟา
ใหเชาพื้นทีอ่ าคาร รานคา
บริการ
พาณิชย
การพิมพ
กอสราง
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จํานวนหุน ที่
ถือ (ลานหุน)
0.113
1.167

การถือหุน ของ
ธนาคาร (รอยละ)
19.61
10.00

0.017
3.199

10.00
10.00

0.70
0.574
0.200
0.026
0.010
0.002

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

3.2.2.5 การลงทุนในบริษัทอันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสราง
ณ 31 ธันวาคม 2552
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท ไทยพรีซิชนั่ แมนูแฟคเจอริง่ จํากัด
บริษัท ไตรอีเกิลส จํากัด
บริษัท ยู เอ็ม ซี เม็ททอล จํากัด
บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท อุตสาหกรรมทอสตีมเหล็กกลา จํากัด
บริษัท ควอลิตี้ อินน จํากัด
บริษัท วงศไพฑูรยกรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท อัลฟาเทค อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
บริษัท สหมิตรถังแกส จํากัด (มหาชน)

ผลิตชิ้นสวนอิเล็คทรอนิคส
อสังหาริมทรัพย
ผลิตและจําหนายเหล็ก
บริหารสินทรัพย
ผลิตและจําหนายทอเหล็กกลา
โรงแรม
ผลิตและสงออกรองเทากีฬา
ชิ้นสวนอิเล็คทรอนิคส
ผลิตและจําหนายถังแกส
ปโตรเลี่ยมเหลว

จํานวนหุน ที่ถือ
(ลานหุน)
2.402
1.275
14.500
0.0002
0.096
0.364
86.827
0.0003
2.667

การถือหุน ของ
ธนาคาร (รอยละ)
59.77
43.97
10.00
20.80
19.12
18.22
10.00
12.34
10.00

3.2.2.6 การลงทุนในบริษัทที่เปนการลงทุนทั่วไป และลงทุนจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้รวมกัน
ณ 31 ธันวาคม 2552
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท สามมิตรมอเตอรสแมนูแฟคเจอริง จํากัด (มหาชน)
บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกลาไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยนําศิริ อินเตอรเท็กซ จํากัด

ผลิตชิ้นสวนรถยนต
ผลิตเหล็ก
สิ่งทอ

จํานวนหุน ที่ถือ
(ลานหุน)
29.540
55.000
1.000

การถือหุน ของ
ธนาคาร (รอยละ)
29.99
13.03
10.00

หมายเหตุ 1 เปนการถือหุนทางออม
2 เปนการถือหุนของธนาคารทั้งทางตรงและทางออม
3 อยูระหวางการดําเนินการเพื่อจําหนาย

3.3

โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดของธนาคารและบริษัทยอย จําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ
- รายไดประเภทดอกเบี้ยและเงินปนผล (หลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และผลขาดทุนจากการปรับ
โครงสรางหนี้) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 คิดเปนสัดสวนรอยละ 68.2 ของรายไดทั้งหมด
- รายไดที่มิใชดอกเบี้ย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 คิดเปนสัดสวนรอยละ 31.8 ของรายไดทั้งหมด
รายละเอียดของโครงสรางรายไดของธนาคารและบริษัทยอยในชวง 3 ป ดังนี้
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หนวย : ลานบาท ยกเวนรอยละ
โครงสรางรายได
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
เงินใหสินเชื่อ
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากกการปรับโครงสรางหนี้ (โอนกลับ)
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
หลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
คาธรรมเนียมและบริการ
กําไรจากการปริวรรต
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กําไรจากการจําหนายสินทรัพย
รายไดอื่น
รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย
รวมรายไดทั้งหมด

2552
จํานวนเงิน
รอยละ
(ลานบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551
จํานวนเงิน
รอยละ
(ลานบาท)

2550
จํานวนเงิน
รอยละ
(ลานบาท)

53,565.4
2,864.5
8,727.3
65,157.2
8,965.4
(1,367.4)

63.5
3.4
10.3
77.2
10.6
(1.6)

64,206.0
5,181.4
11,234.3
80,621.7
663.1
5,915.2

67.2
5.4
11.7
84.3
0.7
6.2

58,673.3
8,546.1
13,031.6
80,251.0
6,065.7
(486.6)

60.0
8.7
13.3
82.0
6.2
(0.5)

57,559.2

68.2

74,043.4

77.4

74,671.9

76.3

20,200.3
4,172.9
195.8
475.0
1,140.1
685.1
26,869.2
84,428.4

23.9
4.9
0.2
0.6
1.4
0.8
31.8
100.0

18,350.5
4,315.3
92.3
(2,983.6)
1,329.9
461.4
21,565.8
95,609.2

19.2
4.5
0.1
(3.1)
1.4
0.5
22.6
100.0

16,693.5
4,019.8
92.8
601.3
1,320.9
427.8
23,156.1
97,828.0

17.1
4.1
0.1
0.6
1.4
0.4
23.7
100.0
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4.

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

4.1

ลักษณะบริการ
ธนาคารไดจําแนกผลิตภัณฑหรือบริการ ดังนี้
4.1.1

กิจการธนาคารในประเทศ (Domestic Banking)

ธนาคารไดมุงเนนการทําธุรกิจหลัก คือ การใหสินเชื่อเพื่อการพาณิชย สินเชื่อเพื่อการอุปโภคและ
บริ โ ภค บริ ก ารเงิ น ฝาก สิ น เชื่ อ ประเภทต า ง ๆ บริ ก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ผ า นเอที เ อ็ ม อิ น เทอร เ น็ ต โทรศั พ ท แ ละ
โทรศัพทมือถือ บริการบัตรเครดิต บริการบัตรเดบิต และบริการทางการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยทําธุรกิจผานกิจการ
ธนาคารนครหลวง และกิจการธนาคารตางจังหวัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 กิจการธนาคารนครหลวงรับผิดชอบ
บริหารเครือขายสาขาในเขตนครหลวง 320 แหง ประกอบดวยสาขาเต็มรูปแบบ 223 แหง สาขาไมโคร 97 แหง และมี
ยอดเงินใหสินเชื่อจํานวนรอยละ 64.8 ของยอดเงินใหสินเชื่อรวม สําหรับกิจการธนาคารตางจังหวัดรับผิดชอบบริหาร
เครือขายสาขาตางจังหวัด 641 แหง ประกอบดวยสาขาเต็มรูปแบบ 425 แหง สาขาไมโคร 216 แหง และมียอดเงินให
สินเชื่อจํานวนรอยละ 22.1 ของยอดเงินใหสินเชื่อรวม ทั้งนี้ เงินใหสินเชื่อสวนที่เหลือรอยละ 13.1 ของยอดเงินให
สินเชื่อรวม อยูในความรับผิดชอบของกิจการธนาคารตางประเทศ
การปรับโครงสรางการจัดการกิจการธนาคารในประเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ การเพิ่มสัดสวนการตลาด การขยายรายไดคาธรรมเนียม การพัฒนา
ชองทางการใหบริการผลิตภัณฑตอเนื่อง และการเสนอขายบริการเปนชุดผลิตภัณฑ ธนาคารไดจัดโครงสรางการ
จัดการของกิจการธนาคารในประเทศ โดยแบงกลุมลูกคาธนาคารเปน 4 กลุม ไดแก ลูกคาธุรกิจรายใหญ ลูกคาธุรกิจ
รายกลาง ลูกคาธุรกิจรายปลีก และลูกคาบุคคล รวมถึงการจัดตั้งสํานักธุรกิจสําหรับลูกคารายกลางและรายปลีก เพื่อใหมี
เจาหนาที่ในพื้นที่ที่ดูแลกลุมลูกคาดังกลาวเปนการเฉพาะ ในขณะที่กลุมลูกคารายใหญจะไดรับการดูแลโดยเจาหนาที่ที่
สํานักงานใหญ นอกจากนี้ มีการรวมศูนยงานกลั่นกรองและพิจารณาอนุมัติสินเชื่อไวที่สํานักงานใหญ และรวมงาน
ดานสนับสนุนไวที่ศูนยปฏิบัติการ 12 ศูนย เพื่อใหสาขามุงเนนเฉพาะงานดานการตลาดและการใหบริการลูกคา
การใหบริการสําหรับกลุมลูกคาธุรกิจ
ธนาคารใหบริการแกลูกคาธุรกิจทั้งขนาดใหญ ขนาดกลาง และรายปลีก โดยการใหสินเชื่อระยะสั้นและ
ระยะยาว สินเชื่อเพื่อการพาณิชย เงินทุนหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชี การขายลดเช็ค การใหเงินกูยืมระยะสั้น รวมทั้ง
บริการอื่น เชน หนังสือค้ําประกันเพื่อการยื่นซองประกวดราคา (Bid Bond) เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา (Performance Bond)
บริการดานเงินฝาก การโอนเงิน การบริหารเงินสด บริการธุรกรรมวานิชธนกิจ บริการดานธุรกิจหลักทรัพย การจัดการ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และการจัดการกองทุนเงินบําเหน็จบํานาญ และการบริหารสินทรัพยอื่น ๆ
รายละเอียดของการใหบริการกลุมลูกคาธุรกิจทั้ง 3 กลุม สรุปได ดังนี้
-

ลูกคาธุรกิจรายใหญ

ลูกคากลุมนี้ประกอบดวยธุรกิจที่มีขนาดใหญ เมื่อดูจากรายได สินทรัพยและสวนแบงตลาด หรือเปน
บริษัทขามชาติ สวนใหญมีสํานักงานใหญในกรุงเทพ และมักมีความตองการใชผลิตภัณฑหรือบริการที่หลากหลายที่มี
ลักษณะคอนขางเฉพาะเจาะจง เชน ดานการบริหารเงินสด (Cash Management) การรับชําระเงิน (Payment Processing)
บริการการคาตางประเทศ (Trade Financing) บริการทุนธนกิจ โดยลูกคากลุมนี้จะไดรับการดูแลจัดการการใหบริการ
โดยเจาหนาที่สินเชื่อสํานักงานใหญของธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญในแตละประเภทธุรกิจ
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-

ลูกคาธุรกิจรายกลาง

ลูกคากลุมนี้เปนกลุมลูกคาธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ ซึ่งเปนลูกคากลุมบนของผูประกอบการขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs หรือ Middle Market) ลูกคากลุมนี้มีความตองการดานบริการที่หลากหลายเชนกัน แต
ลักษณะบริการคอนขางมาตรฐานกวา สวนใหญแลวลูกคากลุมนี้มีสํานักงานใหญในกรุงเทพ แตก็มีจํานวนไมนอยที่มี
สํานักงานใหญในตางจังหวัด ลูกคากลุมนี้ของธนาคารจะไดรับการใหบริการจากสํานักธุรกิจและสํานักธุรกิจยอยจํานวน
233 แหง ในเขตกรุงเทพและตางจังหวัด โดยมีผูจัดการธุรกิจสัมพันธและเจาหนาที่ธรุ กิจสัมพันธเปนผูใหบริการ
-

ลูกคาธุรกิจรายปลีก

ลูก คา กลุ ม นี ้เ ปน กลุ ม ลูก คา ธุร กิจ ขนาดเล็ก ตั ้ง แตธ ุร กิจ ที ่ม ีผู ป ระกอบการเพีย งคนเดีย วถึง ธุ ร กิ จ
ครอบครัวขนาดเล็ก โดยจัดเปนลูกคาในกลุมกลางและลางของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs หรือ
Middle Market) ลูกคากลุมนี้มักมีความตองการใชบริการที่พื้นฐานทั้งดานสินเชื่อและดานเงินฝาก สวนใหญใชสินเชื่อ
ประเภท เงินเบิกเกินบัญชี สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม สินเชื่อเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน เปนตน ลูกคากลุมนี้จะ
ไดรับการดูแลโดยผูจัดการธุรกิจสัมพันธและเจาหนาที่ธุรกิจสัมพันธของธนาคารที่สํานักธุรกิจและสํานักธุรกิจยอยที่
ตั้งอยูในสํานักงานสาขาของธนาคารในเขตกรุงเทพและตางจังหวัด อยางไรก็ตาม ลูกคากลุมนี้และกลุมอื่น ๆ จะ
สามารถติดตอใชบริการของธนาคารได ณ สาขาทุกแหง
สําหรับ งานกลั่ น กรอง พิ จ ารณาอนุ มั ติ และสอบทานสิน เชื่ อ ของลู กค า 3 กลุม นี้ ธนาคารไดร วมศู นย ที่
สํานักงานใหญ และแบงสายงานการจัดการตามกลุมลูกคา
ในดานอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ ธนาคารกําหนดอัตราดอกเบี้ยอางอิงกับ Minimum Overdraft Rate (MOR) และ
Minimum Lending Rate (MLR) ยกเวนกรณีการปลอยกูใหกับสถาบันการเงินที่กําหนดที่อัตราดอกเบี้ยระหวางธนาคาร
(Interbank Rate) หรือกรณีสินเชื่อที่มีลักษณะเฉพาะจะอางอิงงานอื่นตามความเหมาะสม สวนตางของดอกเบี้ยที่คิดจาก
ลูกคากับดอกเบี้ยอางอิงนั้น ขึ้นอยูกับคุณภาพของลูกคา และประเภทของสินเชื่อ ธนาคารจะทําการปรับอัตราดอกเบี้ย
อางอิง (MOR และ MLR) เปนระยะตามภาวะตลาดเงิน รวมทั้งตามการเปลี่ยนแปลงของตนทุนของธนาคาร และการ
แขงขันระหวางธนาคารพาณิชยในประเทศไทย
การใหบริการสําหรับกลุมลูกคาบุคคล (Consumer Banking Services)
ธนาคารใหบริการกลุมลูกคาบุคคลผานเครือขายสาขาทั่วประเทศ ลักษณะบริการครอบคลุมถึงบริการดาน
สินเชื่อ เชน สินเชื่อสวนบุคคล สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย บริการดานเงินฝากทุกประเภท บริการบัตรเครดิต การขึ้น
เงินสด บริการชําระเงินผานธนาคาร ซึ่งรวมถึงการรับเงินเดือนผานธนาคาร การใหบริการชําระคาสินคาและบริการ
บริการเปนนายหนาตัวแทนจําหนายพันธบัตรรัฐบาล บริการเปนตัวแทนสนับสนุนการขายกองทุนรวม และบริการ
ประกันภัยผานธนาคาร (Bancassurance) ทั้งนี้ ธนาคารมีชองทางสงมอบบริการผานเครือขายสาขาและผานระบบงาน
อิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เชน เอทีเอ็ม อินเทอรเน็ต โทรศัพท โทรศัพทมือถือ เปนตน
สินเชื่อสวนบุคคลสวนใหญประกอบดวย สินเชื่อที่อยูอาศัยและสินทรัพยถาวรอื่น โดยสินเชื่อที่อยูอาศัยจะ
พิจารณาจากลูกคาที่มีฐานะทางการเงินที่ดีและมีความสามารถในการชําระที่เหมาะสม และเฉพาะกับลูกคาไดรับสินเชื่อ
ที่อยูอาศัยจากธนาคารแลว ธนาคารจะพิจารณาใหสินเชื่อเพื่อซื้อสินทรัพยถาวรอื่น โดยใชที่อยูอาศัยที่ไดทําการจด
จํานองแลวเปนหลักประกันได
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ธนาคารเชื่อวา การใหบริการกลุมลูกคาบุคคลอยางมีประสิทธิภาพและทันสมัยมีความสําคัญ ทั้งเพื่อเสริมสราง
ภาพพจนของธนาคารและเพื่อเปนแหลงรายไดจากคาธรรมเนียม ธนาคารคาดวาผลิตภัณฑและการใหบริการกลุมลูกคา
บุคคลจะมีความสําคัญมากขึ้น เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและธุรกรรมการธนาคารในประเทศจะ
ถูกพัฒนาใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การปรับโครงสรางการจัดการกิจการธนาคารในประเทศ โดยการจัดกลุม
ลูกคา จะทําใหธนาคารมุงเนนการใหบริการโดยตรงและสามารถเสนอขายบริการผลิตภัณฑตอเนื่อง (Cross-Selling) ตาม
ความตองการของลูกคามากขึ้น และธนาคารตั้งเปาหมายที่จะเพิ่มธุรกิจดานนี้ในอนาคต โดยการเพิ่มจุดใหบริการ การ
ประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย และการอบรมใหความรูแกพนักงานของธนาคารอยางเปนระบบและตอเนื่อง
บริการหนึ่งที่ไดรับความนิยมมากจากกลุมลูกคาบุคคล ไดแก บริการบัตรเครดิต เนื่องจากเปนวิธีการจาย
ชําระคาสินคาและบริการที่สะดวก ไมตองเสี่ยงตอการพกเงินสดมาก ๆ ธนาคารไดเริ่มใหบริการออกบัตรเครดิตของ
ธนาคารเองเมื่อป 2531 และเริ่มใหบริการบัตรเครดิตตางประเทศ ไดแก บัตรวีซาในป 2532 บัตรมาสเตอรการดในป
2538 บัตรอเมริกันเอ็กซเพรสในป 2543 และในป 2552 ธนาคารใหบริการบัตรเครดิตไทเทเนียม โรงพยาบาลรามาธิบดี
ธนาคารกรุงเทพ โดยเปนการออกบัตรเครดิตรวมกับโรงพยาบาลของรัฐเปนครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งเปนการชวย
ระดมเงินบริจาคจากการใชจายผานบัตรใหแกมูลนิธิรามาธิบดี โดยผูถือบัตรยังสามารถรับเอกสิทธิ์จากการใชบริการที่
โรงพยาบาลรามาธิบดี และรับเงินคืนสูงสุดรอยละ 2 ของยอดใชจาย นอกจากนี้ ธนาคารยังเปนธนาคารแรกในประเทศ
ไทยที่ใหบริการบัตรเครดิตไชนา ยูเนี่ยนเพย ซึ่งบัตรนี้สามารถอํานวยความสะดวกแกนักธุรกิจและนักศึกษาไดอยาง
มาก เนื่องจากเปนบัตรที่มีรานคาใหการตอนรับอยางกวางขวางทั่วประเทศจีนในขณะเดียวกัน ธนาคารไดสรางเครือขาย
รานคาที่เปนผูรับบัตรเครดิตประเภทตาง ๆ อยางกวางขวาง ธนาคารมีรายไดในรูปของคาธรรมเนียมที่ไดรับจากรานคา
หรือผูถือบัตร และในกรณีที่ผูถือบัตรมีการผอนชําระยอดคงคาง ธนาคารจะไดรับรายไดในรูปของดอกเบี้ยอีกดวย
สําหรับกลุมลูกคาบุคคลอีกกลุมที่ไมไดใชบริการบัตรเครดิต ธนาคารมีการเสนอบริการบัตรเดบิต บีเฟสต เพื่อใช
ในการจายชําระคาสินคาและบริการ ณ จุดที่มีระบบงานอิเล็กทรอนิกสรองรับ โดยการตัดเงินจากบัญชี ซึ่งธนาคารได
บุกเบิกการขยายฐานดานนี้เปนแหงแรก และเปนบริการที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก
ในป 2552 ธนาคารใหบริการบัตรบีเฟสต สมารท ซึ่งเปนนวัตกรรมลาสุดของบริการบัตรเดบิตที่ติดชิพ
อิเล็กทรอนิกสภายใตมาตรฐานอีเอ็มวี เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจใหแกผูถือบัตรจากการปลอมแปลงบัตร
ธนาคารไดรวมมือกับเวสเทิรนยูเนี่ยนใหบริการโอนเงินผานเครือขายของเวสเทิรนยูเนี่ยนที่ครอบคลุมจุด
บริการกวา 355,000 แหงในกวา 200 ประเทศทั่วโลก โดยลูกคาในประเทศไทยสามารถใชบริการดังกลาวไดที่จุด
บริการของธนาคารกรุงเทพกวา 900 แหงทั่วประเทศ ทั้งที่สาขาและสํานักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา
นอกจากนี้ ธนาคารมีบริการประกันภัยผานธนาคาร (Bancassurance) ซึ่งเริ่มใหบริการตั้งแตป 2548 โดยเปน
บริการประกันภัยผานธนาคารที่ลูกคาสามารถเลือกรูปแบบประกันภัยเพื่อความคุมครองหลายรูปแบบ เชน บริการประกัน
ชีวิตสะสมทรัพย Gain 1st บริการประกันอุบัติเหตุ บริการคุมครองเครดิต Home 1st และบริการประกันภัยโรคมะเร็ง
เครือขายสาขา และชองทางการใหบริการ
ธนาคารเชื่อวาชองทางการใหบริการของธนาคารมีความหลากหลายและทันสมัย ปจจุบันธนาคารจะมีจํานวน
สาขาเปนอันดับสองในประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชยอื่น ๆ และธนาคารมีจํานวนบัญชีลูกคา และ
ยอดเงินฝากสูงสุด ธนาคารมีสํานักธุรกิจ และสํานักธุรกิจยอย อยูตามสาขาตาง ๆ เพื่อใหบริการลูกคาธุรกิจ นอกจากนี้
ธนาคารยังเปนผูริเริ่มสาขาไมโครในศูนยการคา หางสรรพสินคา อาคารสํานักงาน และจุดสะดวกซื้อตาง ๆ ธนาคารมี
ระบบเครือขายเอทีเอ็มและเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติที่กวางขวางทั่วประเทศ ธนาคารประสบความสําเร็จอยางดีในการ
ใหบริการผานธนาคารอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง ผานทางเอทีเอ็ม โทรศัพท และอินเทอรเน็ต
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-

เครือขายสาขา

ธนาคารเริ่มใหบริการลูกคาผานสาขามาตั้งแตในชวงประมาณป 2493 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ธนาคารมี สาขา 961 แหง ประกอบดวยสาขาเต็มรูปแบบ 648 แหง สาขาไมโคร 313 แหง ใน 76 จังหวัด การรวมงาน
ดานสนับสนุนตาง ๆ ไวที่ศูนยปฏิบัติการ ทําใหธนาคารสามารถปรับปรุงการใชพื้นที่ของสาขาในการใหบริการแกลูกคา
ไดเพิ่มขึ้น
-

กิจการธนาคารนครหลวง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 กิจการธนาคารนครหลวงบริหารการดําเนินงานของสํานักงานใหญ และ
สาขาเต็มรูปแบบในกรุงเทพ 223 แหง สาขาไมโคร 97 แหง โดยใหบริการแกกลุมลูกคาธุรกิจผานสํานักธุรกิจ 34 แหง
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ทั้งนี้ โดยมีผูจัดการสินเชื่อที่มีความชํานาญตามประเภทอุตสาหกรรมสําหรับลูกคาธุรกิจ
รายใหญ และผูจัดการธุรกิจสัมพันธและเจาหนาที่ธุรกิจสัมพันธที่ประจําแตละสํานักธุรกิจเพื่อใหบริการกับกลุมลูกคา
ธุรกิจรายกลางและรายปลีก ลูกคาที่ใชบริการดานสินเชื่อจากกิจการธนาคารนครหลวง สวนใหญประกอบธุรกิจดาน
อุตสาหกรรมการผลิต การพาณิชย การใหบริการโดยจะใชบริการดานสินเชื่อเพื่อการพาณิชย บริการการคาตางประเทศ
เงินกูตางประเทศภายใตสินเชื่อธุรกิจ และสินเชื่อสวนบุคคล
-

กิจการธนาคารตางจังหวัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 กิจการธนาคารตางจังหวัดบริหารการดําเนินงานของสาขาเต็มรูปแบบ 425
แหง สาขาไมโคร 216 แหง และเนื่องจากธนาคารเปนธนาคารแรกที่เปดสาขาในหลายจังหวัด ธนาคารจึงเชื่อวา
ธนาคารมีสาขาที่ตั้งอยูในทําเลที่สะดวกกวาคูแขงของธนาคารหลายราย กิจการธนาคารตางจังหวัดใหบริการแกลูกคาที่
สวนใหญมีธุรกิจขนาดกลางและรายปลีก โดยใหบริการผานสํานักธุรกิจ 55 แหง ในจังหวัดใหญ และสํานักธุรกิจยอย
144 แหงที่ตั้งอยูทั่วประเทศ ทั้งนี้ โดยมีผูจัดการธุรกิจสัมพันธและเจาหนาที่ธุรกิจสัมพันธประจําสํานักธุรกิจเปน
ผูดูแลการใหบริการลูกคาที่ใชบริการสวนใหญประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต การพาณิชย การเกษตร และการ
ใหบริการ โดยจะใชบริการสินเชื่อเพื่อการพาณิชยและสินเชื่อเงินเบิกเกินบัญชี เปนตน
-

สาขาไมโคร

ธนาคารเปนผูริเริ่มการจัดตั้งสาขาไมโครเมื่อป 2543 ปจจุบันธนาคารมีสาขาไมโคร 313 แหง โดยมี
สถานที่ทําการในศูนยการคา หางสรรพสินคา อาคารสํานักงาน และจุดสะดวกซื้อตาง ๆ และมีเวลาใหบริการทุกวัน
ตามเวลาทําการของสถานที่ที่สาขาไมโครตั้งอยู จึงเปนการเพิ่มความสะดวกใหกับลูกคาสามารถใชบริการของธนาคาร
นอกเวลาทําการปกติได
-

จุดแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ธนาคารไดเปดจุดแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 78 แหงในบริเวณที่เปนแหลงทองเที่ยวทั่วประเทศ

- เครือขายเอทีเอ็ม
ธนาคารเปนหนึ่งในผูริเริ่มการพัฒนาและติดตั้งเครือขายเอทีเอ็มในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ธนาคารมีเครื่องเอทีเอ็ม จํานวนกวา 6,400 เครื่อง ที่ใหบริการ 24 ชั่วโมงทุกวัน นับเปนธนาคารที่มีเครือขายเอทีเอ็มที่
กวางขวางในประเทศไทย ทั้งนี้ เครื่องเอทีเอ็มของธนาคารสามารถรองรับการใหบริการที่ประกอบดวย การถอนเงิน
การโอนเงินระหวางบัญชีเงินฝากของธนาคาร การเปลี่ยนแปลงรหัสประจําตัวในการใชบัตร การชําระคาสินคาและ
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บริการประเภทตาง ๆ การชําระคาซื้อหนวยลงทุน นอกจากนี้ ธนาคารยังไดมีการเชื่อมโยงกับ ระบบเอทีเอ็มระหวาง
ประเทศในเครือขาย PLUS กวา 200 ประเทศทั่วโลก ที่ใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง ธนาคารมีเครื่องเอทีเอ็มใหบริการใน
สาขาทุกสาขา และตามศูนยการคา หางสรรพสินคา อาคารสํานักงาน สนามบิน สถานศึกษา และองคการของรัฐทั้งใน
เขตนครหลวงและในตางจังหวัด
การใหบริการทําธุรกรรมการเงินทางโทรศัพท
ธนาคารไดจัดตั้งศูนยธนาคารทางโทรศัพทในเดือนพฤษภาคม 2543 เพื่อเปนชองทางการทําธุรกรรมการเงิน
ใหกับลูกคา โดยลูกคาสามารถทําธุรกรรมการเงินตาง ๆ โดยผานเจาหนาที่บริการ หรือทํารายการเองโดยผานระบบ
อัตโนมัติ บริการธนาคารทางโทรศัพท (Bualuang Phone) เชน ขอขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของตนเอง การโอนเงินระหวาง
บัญชี การโอนเงินใหบุคคลที่สามซึ่งมีบัญชีเปดอยูกับธนาคาร การชําระเงินที่ใชจายโดยบัตรเครดิต การชําระคาสินคา
และบริการตามที่ตกลง การชําระภาษี ซื้อขายกองทุนเปด การแจงสมุดเงินฝากหาย การเปลี่ยนแปลงวงเงินเครดิต
และการถอนเงิน สอบถามขอมูลบริการตาง ๆ ของธนาคาร รับ–สง ขอความกับธนาคาร และทําธุรกรรมทางธนาคาร
อื่นๆอีกมากมาย ปจจุบันมีการใชบริการทางโทรศัพทโดยเฉลี่ยเดือนละกวา 2.3 ลานรายการ ซึ่งรอยละ 85 ของรายการ
เปนการใหบริการอัตโนมัติ
ศูนยธนาคารทางโทรศัพทยังเปนชองทางการติดตอระหวางธนาคารกับลูกคา ในอนาคตสามารถจะพัฒนาขึ้น
เปนหนวยงานอิสระที่ใหบริการลูกคาดวยตนเอง
การใหบริการทําธุรกรรมการเงินทางอินเทอรเน็ต
ธนาคารไดพัฒนาระบบการใหบริการอิเล็กทรอนิกส เพื่อตอบสนองทุกความตองการทางการเงินของลูกคา
และการเพิ่มขึ้นของจํานวนลูกคาที่ใชอินเทอรเน็ต บริการธนาคารทางอินเทอรเน็ต (Bualuang iBanking) เปนบริการ
ทางอินเทอรเน็ตที่ไดรับความนิยมมากจากลูกคาบุคคล โดยลูกคาสามารถทําธุรกรรมทางการเงินผานอินเทอรเน็ตได
อยางสะดวก ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใหมีความสามารถรองรับการทําธุรกรรมทางการ
เงินไดหลากหลายขึ้น เชน ตรวจสอบยอดเงินในบัญชี บริการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอื่น บริการหักบัญชีเงินฝาก
เพื่อชําระคาสินคาและบริการ บริการซื้อขายกองทุนเปด อายัดเช็คและสมุดคูฝาก รับสงขอความกับธนาคารและทํา
ธุรกรรมกับธนาคารอื่นอีก และในป 2552 ธนาคารกรุงเทพเปนธนาคารแรกในประเทศไทยที่เปดใหบริการชองทางทํา
ธุรกรรมทางอินเทอรเน็ตสําหรับลูกคาที่มีบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ พรอมทั้งขยายสกุลเงินที่ธนาคารรับฝากใน
บัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศใหครอบคลุมสกุลเงินอื่นๆ เพิ่มเติม โดยรองรับสกุลเงินไดมากที่สุดในประเทศไทย
13 สกุลเงินหลักของโลก
ขณะเดียวกันบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ (Mobile iBanking) ไดรับความนิยมอยางสูง
และธนาคารไดเพิ่มบริการแจงการทําธุรกรรมทางโทรศัพทมือถือ
สําหรับบริการทางอินเทอรเน็ตสําหรับลูกคาธุรกิจ (BIZ iBanking) เปนบริการทางอินเทอรเน็ตสําหรับลูกคา
นิติบุคคล โดยทําธุรกรรมทางการเงิน เชน บริการโอนเงิน (Fund Transfer) บริการจายเงินเดือนพนักงาน (Payroll)
บริการชําระเงินเขาบัญชีคูคา (Direct Credit) บริการชําระคาสินคาและบริการ (Bill Payment) ดูการเคลื่อนไหวของ
บัญชีเงินฝาก / บัญชีสินเชื่อที่ลงทะเบียน และบริการอื่น ๆ ของธนาคาร โดยสามารถทําธุรกรรมไดทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
โดยในป 2552 ไดเพิ่มบริการเรียกดูรายงานรับชําระเงินดวยบัตรเครดิต บริการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอื่นผานระบบ
บาทเน็ต (BAHTNET) และบริการแจงการโอนเงินเขาบัญชีใหแกผูรับโอนเงินผานอีเมล
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การใหบริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต และเครือขายจุดการใหบริการ (Point-of-Sales)
เครือขายรานคาเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหธุรกรรมการใหบริการบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ประสบความสําเร็จ
โดยการเพิ่มจุดการใหบริการอิเล็กทรอนิกสแกกลุมรานคาเปาหมายตามหางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ต ไฮเปอรมารเก็ต
รานสะดวกซื้อ ปมน้ํามัน รานคา รานอาหาร เอเยนตทองเที่ยว เปนตน
จากการขยายเครือขายและรูปแบบการสงมอบบริการ จึงเพิ่มความสะดวกใหลูกคาของธนาคารสามารถ
เลือกใชบริการของธนาคารไดดวยวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
สายปฏิบัติการสนับสนุน
ธนาคารไดจัดตั้งศูนยปฏิบัติการโดยรวบรวมงานดานปฏิบัติการสนับสนุนตาง ๆ ไวที่ศูนยปฏิบัติการ 12 ศูนย
ทําใหเกิดการปรับปรุงพื้นที่สาขาเพื่อใหใชประโยชนในการตลาดและการใหบริการแกลูกคาไดเพิ่มขึ้น และสามารถพัฒนา
งานดานปฏิบัติการใหมีตนทุนต่ําลง การใชประโยชนของอุปกรณมีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีการควบคุมคุณภาพ มีความถูกตอง
และมีความรวดเร็ว พนักงานมีความรูความชํานาญ สงผลดีตอการวางแผนงานของผูบริหาร และระบบการบริหารความเสี่ยง
ศูนยปฏิบัติการ 12 ศูนย มีหนาที่ในรายละเอียดดังตอไปนี้
- ศูนยปฏิบัติการธุรกิจสงออกและนําเขา (Trade Finance Center) ดูแลการทํารายการ และงานปฏิบัติการ
สนับสนุนการบริการที่เกี่ยวของกับบริการการคาตางประเทศ เชน เลตเตอร ออฟ เครดิต และ สินเชื่อ
เพื่อการสงออกและนําเขา เปนตน
- ศูนยสนับสนุนการธนาคาร (Account Maintenance and Service Center) ดูแลการทํารายการที่เกี่ยวของ
กับบัญชีเงินฝากและขอมูลลูกคา โดยไดรับ ISO 9001:2000 ป 2548 จาก SGS ประเทศไทย จํากัด และ
ไดรับการตออายุจนถึงปจจุบัน และเปลี่ยนเปน ISO 9001:2008 โดยจะไดรับการตออายุใหมในเดือน
พฤษภาคม 2553
- ศูนยปฏิบัติการเอกสารสัญญา (Business Loan Center) ดูแลงานเอกสารและพิธีการสินเชื่อธุรกิจประเภท
ที่มิใชเงินทุนหมุนเวียนใหแกกลุมลูกคาธุรกิจขนาดกลาง และรายปลีก
- ศูนยปฏิบัติการพิธีการสินเชื่อ (Revolving Credit Center) ดูแลงานเอกสารและพิธีการสินเชื่อธุรกิจ
ประเภทเงินทุนหมุนเวียนใหแกกลุมลูกคาธุรกิจขนาดกลาง และรายปลีก
- ศูนยปฏิบัติการเอกสารและพิธีการสินเชื่อลูกคาธุรกิจรายใหญ (Corporate Business Loan Center)
ดูแลงานเอกสารและพิธีการสินเชื่อธุรกิจทุกประเภทสําหรับกลุมลูกคาธุรกิจขนาดใหญ
- ศูนยสินเชื่ออุปโภคบริโภค (Consumer Loan Center) ดูแลงานเอกสาร พิธีการและการอนุมัติสินเชื่อ
สําหรับลูกคาบุคคล
- ศูนยหลักประกันและจดจํานอง (Appraisal & Mortgage Center) ดูแลการประเมินราคาหลักประกัน
และการจดจํานอง
- ศูนยปฏิบัติการเช็ค (Cheque Processing Center) ดูแลระบบการชําระเงินดวยเช็คของธนาคาร โดยไดรับ
การรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002:1994 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2543 และไดรับการเพิ่มระบบ
มาตรฐานคุ ณภาพใน Version ใหมที่เรีย กวา ISO 9001:2000 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2546 (ซึ่งมีผล
ครอบคลุมการรับรองระหวางวันที่ 19 มิถุนายน 2546 – วันที่ 18 มิถุนายน 2549) และไดรับการตออายุ
ใหมเปนครั้งที่ 2 อีก 3 ป (ซึ่งมีผลครอบคลุมการรับรองระหวางวันที่ 19 มิถุนายน 2549 – วันที่ 18
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มิถุนายน 2552) และไดรับการเพิ่มระบบมาตรฐานคุณภาพใน Version ใหมที่เรียกวา ISO 9001:2008
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552 โดยไดรับการตออายุเปนครั้งที่ 3 อีก 3 ป (ซึ่งมีผลครอบคลุมการรับรอง
ระหวางวันที่ 19 มิถุนายน 2552 – วันที่ 18 มิถุนายน 2555)
- ศูนยธนาคารทางโทรศัพท (Phone Banking Center) ดูแลระบบขอมูลและขอมูลการทํารายการผาน
ระบบการใหบริการทางโทรศัพท โดยไดรับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002:1994 เมื่อวันที่
3 พฤศจิกายน 2543 และไดรับการเพิ่มระบบมาตรฐานคุณภาพใน Version ใหมที่เรียกวา ISO 9001:2000
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2546 (ซึ่งจะมีผลครอบคลุมการรับรองระหวางวันที่ 3 พฤศจิกายน 2546 – วันที่ 2
พฤศจิกายน 2549) และไดรับการตออายุใหมเปนครั้งที่ 3 อีก 3 ป (ซึ่งมีผลครอบคลุมการรับรองระหวาง
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 – วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552) และไดรับการเพิ่มระบบมาตรฐานคุณภาพใน
Version ใหมที่เรียกวา ISO 9001:2008 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 โดยไดรับการตออายุเปนครั้งที่ 4
อีก 3 ป (ซึ่งมีผลครอบคลุมการรับรองระหวางวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 – วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555)
- ศูนยบริการเอกสาร (Document Logistic Center) ดูแลการรับสงเอกสารระหวางสาขาเต็มรูปแบบ สาขา
ไมโคร สํานักธุรกิจ สํานักธุรกิจยอย สํานักงานใหญ และศูนยปฏิบัติการอื่น ๆ
- ศูนยปฏิบัติการพิธีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ (Troubled Debt Restructuring Processing Center) ดูแล
งานทําสัญญา การบันทึกขอมูลเขาระบบงานและการรับชําระหนี้ของลูกคาที่มีการปรับปรุงโครงสรางหนี้
- ศูนยปฏิบัติการเงินสด (Cash Processing Center) ดูแล จัดเก็บรักษา บริหารเงินสด บริการเงินสด และ
จัดสรรเงินสดคงเหลือใหกับสาขาทั่วประเทศ
นอกจากศูนยปฏิบัติการ 12 ศูนยแลว ธนาคารยังมีหนวยงานดานปฏิบัติการสนับสนุนอีก 1 หนวยงาน คือ ฝาย
บริการแลกเปลี่ยนและโอนเงินระหวางประเทศ มีหนาที่รับผิดชอบเปนศูนยกลางการปฏิบัติงานในดานบริการแลกเปลี่ยน
และโอนเงินตางประเทศ และบริการโอนเงินผานระบบ BAHTNET ตลอดจนการประสานงานและสนับสนุนการดําเนิน
ธุรกิจแลกเปลี่ยนและโอนเงินตางประเทศของธนาคาร ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบงาน กระบวนการทํางานและผลิตภัณฑ
การบริหารความรู การจัดการขอมูลธุรกิจ การกําหนดเปาธุรกิจ การบริหารความสัมพันธกับลูกคาและการสงเสริมการขาย
โดยไดรับ ISO 9001:2000 ป 2548 จาก SGS ประเทศไทยจํากัด และไดรับการตออายุจนถึงปจจุบัน และเปลี่ยนเปน
ISO 9001:2008 โดยจะไดรับการตออายุใหมในเดือนพฤษภาคม 2553
4.1.2

กิจการธนาคารตางประเทศ

กิจการธนาคารตางประเทศ ดูแลธุรกรรมของสาขาตางประเทศ มียอดเงินใหสินเชื่อคิดเปนรอยละ 13.1
ของยอดเงินใหสินเชื่อทั้งหมด โดยกลุมลูกคาหลักเปนสถาบันการเงิน อุตสาหกรรม การผลิตและการพาณิชย โดยปกติสาขา
ของธนาคารในตางประเทศจะใหกูยืมเปนเงินตราตางประเทศสกุลหลัก เชน ดอลลารสหรัฐฯ เปนตน และเงินสกุลทองถิ่นนั้น
สาขาของธนาคารในตางประเทศใหบริการรับฝากเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ การโอนเงินและ
ชําระเงินระหวางประเทศ การเปดแอลซี และการใหบริการที่เกี่ยวกับการสงออกและนําเขา และการใหสินเชื่อหมุนเวียน
กลุมลูกคาของสาขาตางประเทศสวนใหญเปนชาวจีนที่ประกอบธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ธนาคารจัดตั้งสาขาที่ประเทศฮองกงเปนแหงแรกเมื่อป 2497 ปจจุบันกิจการธนาคารตางประเทศมีเครือขายสาขา
ตางประเทศ 20 แห ง ใน 12 ประเทศ โดยทั้ งนี้ไดโอนสาขาเซี่ยงไฮ ปกกิ่ง เซียะเหมิน และเสิ่นเจิ้น ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเปน Bangkok Bank (China) ซึ่งเปนบริษัทในเครือที่ธนาคารถือหุนเต็ม เปดดําเนินการ 28 ธันวาคม 2552
โดยใหบริการทางการเงินพรอมตอบสนองความตองการของลูกคาทั้งในประเทศจีนและตางประเทศ ดวยประสบการณ
อันยาวนานและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชีย จีนและเขตเศรษฐกิจที่ตอเนื่องกัน ธนาคารมีความเชี่ยวชาญเปน
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พิเศษในการใหบริการทางการเงินแกลูกคาธุรกิจ เชน บัญชีเงินฝากสกุลเงินหยวนและสกุลเงินตางประเทศ สินเชื่อเพื่อ
เงิ นทุนหมุนเวียน รวมถึงสิ นเชื่อระยะกลางถึงระยะยาว บริการแลกเปลี่ ยนเงิ นตราตางประเทศ สิ นเชื่อเพื่อการค า
ตางประเทศ บริการโอนเงินระหวางประเทศ เปนตน
ในป 2552 ธนาคารไดยกฐานะของสาขายอยฮานอย ในเวียดนามขึ้นเปนสาขาเต็มรูปแบบ ซึ่งชวย
ใหธนาคารสามารถใหบริการไดอยางครบวงจร และทําใหธนาคารมีความพรอมที่จะรับประโยชนจากการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของเวียดนามไดอยางเต็มที่
นอกจากการดําเนินธุรกิจใหบริการธนาคารพาณิชยแกลูกคาในทองถิ่นแลว สาขาตางประเทศบาง
แหงที่ตั้งอยูในศูนยกลางทางการเงินของโลก ยังทําหนาที่ชวยจัดหาแหลงเงินทุนใหธนาคารดวย
ธนาคารยังคงประเมินโอกาสในการขยายสาขาตางประเทศโดยตอเนื่อง ทั้งนี้ ธนาคารมีเปาหมาย
ในการสรางเครือขายสาขาตางประเทศ เพื่ออํานวยความสะดวกแกลูกคาที่ทําการคาระหวางประเทศ และเพื่อให
ธนาคารเปนที่รูจักมากขึ้นในภูมิภาคนี้
สถานที่ตั้งของสํานักงานในตางประเทศของธนาคาร มีรายละเอียดดังตอไปนี้
สถานที่ตั้ง

สาขา

ฮองกง

สาขายอยเกาลูน
สาขา Central District

ญี่ปุน

สาขาโตเกียว
สาขาโอซากา
สาขาสิงคโปร
สาขาลอนดอน
สาขานิวยอรค
สาขาไทเป
สาขายอยเกาสุง
สาขายอยไทจง
สาขาจาการตา
สาขาโฮจิมินหซิตี้
สาขาฮานอย
สาขาเวียงจันทน
สาขามะนิลา
กัวลาลัมเปอร
(ในนามบริษัทยอย Bangkok Bank Berhad)
สาขาเซี่ยงไฮ
สาขาเซียะเหมิน
สาขาปกกิ่ง
สาขาเสิ่นเจิ้น
(ในนามบริษัทยอย Bangkok Bank (China))
สํานักงานตัวแทนยางกุง

สิงคโปร
สหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริกา
ไตหวัน

อินโดนีเซีย
เวียดนาม
ลาว
ฟลิปปนส
มาเลเซีย
จีน

พมา
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วันที่เปดทําการ
12 ตุลาคม 2503
1 กุมภาพันธ 2504
เปดเปนสาขาแรกในป 2497 ที่สาขาเวสตเทิรน
ซึ่งไดปดทําการป 2546
10 ธันวาคม 2498
13 เมษายน 2513
30 มีนาคม 2500
24 มิถุนายน 2500
2 เมษายน 2527 (เปนสํานักงานตัวแทนตั้งแตป 2508)
24 พฤษภาคม 2508
27 ตุลาคม 2533
12 ตุลาคม 2538
24 มิถุนายน 2511
15 กรกฎาคม 2535
19 มกราคม 2538 (เปนสํานักงานตัวแทนตั้งแตป 2536)
5 สิงหาคม 2536
11 สิงหาคม 2538
1 กันยายน 2537 (เปนสาขาตั้งแต 23 มกราคม 2502)
10 ธันวาคม 2536
6 มีนาคม 2541
8 ธันวาคม 2548 (เปนสํานักงานตัวแทนตั้งแตป 2529)
12 ตุลาคม 2550
28 ธันวาคม 2552
18 สิงหาคม 2538

เกณฑการพิจารณาและตรวจสอบควบคุมสินเชื่อของสาขาตางประเทศ จะใชเกณฑเดียวกับ ที่
ธนาคารใชในประเทศ และไดรับการตรวจสอบโดยทีมผูตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชีรับอนุญาตปละครั้ง นอกจากนี้
สาขาตางประเทศยังตองปฏิบัติตามกฎเกณฑของธนาคารกลางในประเทศที่ประกอบการอีกดวย
4.1.3

กิจการการเงินธนกิจ

กิจการการเงินธนกิจจัดตั้งขึ้นในป 2535 โดยมีรายไดจากคาธรรมเนียมการเปนที่ปรึกษาการเงิน
และธุรกรรมวานิชธนกิจอื่น ในป 2537 ไดขยายงานรวมถึงการจัดจําหนาย รับประกันการจัดจําหนาย และการคาตรา
สารหนี้ ภายหลังจากที่ธนาคารแหงประเทศไทยปรับปรุงกฎเกณฑใหธนาคารพาณิชยทําธุรกรรมดังกลาวได กิจการ
การเงินธนกิจประกอบดวยสายงานดังนี้ สายวานิชธนกิจ สายธุรกิจหลักทรัพย และสายบริหารการเงิน โดยที่สาย
วานิชธนกิจจะรับผิดชอบดูแลในสวนของธุรกิจโครงการ และการจัดจําหนาย การรับประกันการจัดจําหนาย และ
การคาตราสารหนี้ สําหรับสายธุรกิจหลักทรัพยรับผิดชอบงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักทรัพย ในขณะที่สายบริหารการเงิน
รับผิดชอบการบริหารเงิน การบริหารสินทรัพยและหนี้สินในประเทศตามแนวทางที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริหาร
สินทรัพยและหนี้สิน การบริหารสภาพคลอง และบริหารธุรกรรมการคาเงินตราตางประเทศ
สายวานิชธนกิจ
−

ฝายธุรกิจโครงการ

ธนาคารเริ่มใหบริการธุรกิจโครงการ ในป 2526 โดยการใหบริการสินเชื่อโครงการ และเปน
ที่ปรึกษาการเงินสําหรับลูกคาธุรกิจขนาดใหญ ลักษณะงานดังกลาวครอบคลุมตั้งแตการเปนที่ปรึกษาการเงิน การจัด
Syndication Loan การซื้อหรือรวมกิจการของโครงการขนาดใหญ เชน ปโตรเคมี สาธารณูปโภคพื้นฐาน เปนตน
ขั้นตอนการวิเคราะหและพิจารณาสินเชื่อจะดําเนินการโดยหนวยงานที่เกี่ยวของในสายงานกิจการธนาคารนครหลวง
และกิจการธนาคารตางจังหวัด อนึ่ง แนวทางการพิจารณาสินเชื่อโครงการมีความเขมงวดขึ้นหลังวิกฤตการณการเงิน
ในป 2540 และปริมาณธุรกรรมวานิชธนกิจในชวงดังกลาวไดลดลง แตในขณะเดียวกันก็มีโอกาสในการทําหนาที่เปน
ที่ปรึกษาทางการเงินแกกิจการที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงโครงสรางหนี้เพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตาม แมวาสัดสวนรายได
จากฝายงานนี้ยังนอย ธนาคารคาดวาสัดสวนดังกลาวจะเพิ่มขึ้นในอนาคตตามภาวะการฟนตัวของเศรษฐกิจ
−

ฝายทุนธนกิจ

ฝายงานนี้จัดตั้งขึ้นในป 2536 และไดรับใบอนุญาตจัดจําหนาย รับประกันการจัดจําหนาย และ
การคาตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนในป 2537 ทั้งนี้ ธนาคารมีฐานลูกคาขนาดใหญและเครือขายสาขาที่กวางขวาง จึง
มีความสามารถในการจําหนายไดดี นอกจากนี้ ธนาคารมีผูเชี่ยวชาญดานการเงินที่สามารถออกแบบตราสารหนี้ที่มี
คุณลักษณะตรงตามความตองการของตลาด เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหธนาคารไดรับความไววางใจในการเปนผูจัด
จําหนายตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน และไดสรางชื่อเสียงในเรื่องความสามารถในการออกแบบตราสารหนี้
ธนาคารมีเปาหมายในการขยายธุรกิจทุนธนกิจเพื่อสนองความตองการของกลุมลูกคาธุรกิจขนาดใหญที่ตองการระดม
ทุนจากตลาดทุน และเพิ่มศักยภาพการแขงขันของธนาคารกับธนาคารพาณิชยอื่น
−

ฝายหลักทรัพยบริการ

ธนาคารเริ่มใหบริการการเปนผูรับฝากทรัพยสิน (Custodial Service) มาตั้งแตป 2529 และ
ได รั บ ใบอนุ ญ าตให เ ป น ผู รั บ ฝากทรั พ ย สิ น ของกองทุ น ส ว นบุ ค คล (Custodian for Private Fund) (และผู ดู แ ล
ผลประโยชนกองทุนรวม (Mutual Fund Supervisor) ในป 2543 และ 2544 ตามลําดับและไดมีการเริ่มใหบริการการ
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เปนผูรับรองมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนสวนบุคคลในป 2549 งานหลักของผูรับฝากทรัพยสิน ประกอบดวย การ
ชําระราคาคาซื้อขาย การรับสิทธิเงินปนผลหรือหุนเพิ่มทุน หรือดอกเบี้ย การรับมอบอํานาจกระทําการแทนผูถือ
หลักทรัพย การใหขอมูลตลาดเงินตลาดทุน เปนตน สําหรับงานผูดูแลผลประโยชนกองทุนรวม ไดแก การรักษา
ทรัพยสินของกองทุนรวม (Safe Keeping of Mutual Fund Asset) การรับรองมูลคาทรัพยสินสุทธิของหนวยลงทุน
และการดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในโครงการ เปนตน ฝายหลักทรัพยบริการยังทําหนาที่เปน
นายทะเบียนหลักทรัพยแกผูออกหลักทรัพยประเภทตราสารหนี้ (Registrar Service) และทําหนาที่เปนผูแทนผูถือหุนกู
(Debentureholders’ Representative)
ธนาคารเปนธนาคารไทยเพียงแหงเดียวที่ใหบริการ Custodian ใหกับนักลงทุนตางชาติที่ลงทุน
ในประเทศไทย นอกจากนี้ ธนาคารเปนสถาบันการเงินอันดับตน ในการเสนอบริการผูดูแลผลประโยชนกองทุนรวม
ในประเทศไทย
−

ฝายจัดการกองทุน

ฝายจัดการกองทุนรับผิดชอบดูแลการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและกองทุนสวนบุคคล
ธนาคารไดรับใบอนุญาตจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกหนวยงานราชการและลูกคาธุรกิจทั่วไปในเดือนกรกฎาคม
2539 และไดรับใบอนุญาตจัดการกองทุนสวนบุคคลในเดือนกันยายน 2540 งานหลักประกอบดวยการใหคําแนะนํา
และชวยจัดตั้งกองทุน การบริหารจัดการกองทุน การทําบัญชีและงานธุรการ การทําทะเบียน และแบบรายงานแกผูลงทุน
นอกจากนี้ ในธุรกรรมการแนะนําการลงทุน ธนาคารมีจํานวนพนักงานที่ไดรับใบอนุญาตเปนผูแนะนําการลงทุน หรือ
Investment Planner (IP) จํานวนมากที่มีความพรอมในการดําเนินการ
-

สายบริหารการเงิน

สายบริหารการเงินรับผิดชอบดูแลการบริหารเงิน การบริหารสินทรัพยและหนี้สินตามแนวทาง
ที่คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินกําหนด บริหารสภาพคลอง และบริหารธุรกรรม การคาเงินตราตางประเทศ
(รายละเอียดปรากฏตามหัวขอ 4.3.4 นโยบายในการบริหารความเสี่ยง)
4.1.4

ธุรกิจอื่นของบริษัทรวมและบริษัทยอย


บริษัทหลักทรัพยบัวหลวง จํากัด (มหาชน)

กอตั้งเมื่อเดือนมิถุนายน 2543 โดยดําเนินธุรกิจหลักทรัพยและใหบริการครอบคลุมการเปน
นายหนาซื้อขายหลักทรัพย วานิชธนกิจ งานวิเคราะห งานจัดการกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารถือหุนใน
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) รอยละ 56.34 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง
จํากัด (มหาชน) มีสินทรัพยรวม 3,750.4 ลานบาท และในป 2552 มีรายไดรวม 1,075.9 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ
224.3 ลานบาท
 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
กอตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2535 โดยดําเนินธุรกิจหลักทรัพยจัดการกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 ธนาคารถือหุนในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด รวมทั้งทางตรงและทางออม รอยละ 77.37
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด มีสินทรัพยรวม 296.6 ลานบาท และใน
ป 2552 มีรายไดรวม 899.4 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ 128.3 ลานบาท
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 บริษัทบริหารสินทรัพยทวี จํากัด
กอตั้งเมื่อเดือนธันวาคม 2542 โดยดําเนินธุรกิจบริหารสินทรัพยที่ไดรับโอนจากธนาคาร ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารถือหุนในบริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด รอยละ 100 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด มีสินทรัพยรวม 7,836.4 ลานบาท และในป 2552 มีรายไดรวม 535.5 ลานบาท และมี
กําไรสุทธิ 249.7 ลานบาท
 บางกอกแบงค เบอรฮาด
กอตั้งเมื่อเดือนกันยายน 2537 โดยดําเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย ซึ่งมีสถานที่ประกอบการอยู
ในประเทศมาเลเซีย (เดิมเปนสาขากัวลาลัมเปอร ซึ่งเปดดําเนินการมาตั้งแตเดือนมกราคม 2502 และไดเปลี่ยนเปน
บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของทางการทองถิ่น) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ธนาคารถือหุนในบางกอกแบงค เบอรฮาด รอยละ 100 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บางกอกแบงค เบอรฮาด มีสินทรัพย
รวม 20,113.9 ลานบาท และในป 2552 มีรายไดรวม 804.6 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ 137.7 ลานบาท
 BBL Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd.
เปนบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซียที่ถือหุนโดย บางกอกแบงค เบอรฮาด ดําเนินธุรกิจ
เก็บรักษาหลักประกันที่เปนหุนของลูกคาของบางกอกแบงค เบอรฮาดตามวิธีปฏิบัติของทองถิ่น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 มีสินทรัพยรวม 281,866.9 บาท
 บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด
กอตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม 2522 โดยดําเนินธุรกิจการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคาร
ถือหุนในบริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด รอยละ 100 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด มี
สินทรัพยรวม 679.5 ลานบาท และในป 2552 มีรายไดรวม 5.4 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ 5.3 ลานบาท
 บริษัท ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด
เนื่องจากเมื่ อ วันที่ 28 ธันวาคม 2552 ไดมีการเปลี่ยนสถานะสาขา 4 แหงของธนาคารใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดแก สาขาเซี่ยงไฮ สาขาปกกิ่ง สาขาเซียะเหมิน และสาขาเสิ่นเจิ้น เปนบริษัท ธนาคาร
กรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด ซึ่งมีสถานะเปนบริษัทยอยที่ธนาคารถือหุนรอยละ 100 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มี
สินทรัพยรวม 47,701.0 ลานบาท และในป 2552 มีรายไดรวม 183.0 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ 116.0 ลานบาท
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การตลาดและภาวะการแขงขัน
4.2.1

กลยุทธทางธุรกิจ

ธนาคารไดใชประโยชนจ ากการที่เปนธนาคารพาณิชยชั้นนํา ในการดําเนิ นกลยุท ธที่เนนการ
ใหบริการสินเชื่อแกลูกคาธุรกิจ ดวยการสรางความสัมพันธตอเนื่องระยะยาว โดยธนาคารมุงเนนการพัฒนาฐานลูกคา
ธุรกิจ ผานเครือขายสาขาที่ใหบริการดานสินเชื่อ เงินฝาก และบริการอื่น ๆ ธนาคารไดเนนการเพิ่มรายไดจากการ
พัฒนาประเภทของผลิตภัณฑ การสรางคุณคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑ และการเพิ่มรายไดจากคาธรรมเนียม ซึ่งไดแก
คาธรรมเนียมการใชบัตรเครดิตและบัตรเดบิต การโอนเงิน การเปดแอลซี การค้ําประกัน การจัดการกองทุนและ
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การลงทุน การใหบริการเปนที่ปรึกษาการเงิน และธุรกรรมดานวานิชธนกิจ ในดานกิจการธนาคารตางประเทศ
ธนาคารเปนผูนําในการเปดสาขาตางประเทศ โดยเริ่มเปดสาขาตางประเทศที่ฮองกงเมื่อป 2497 ปจจุบันธนาคารมี
เครือขายสาขาตางประเทศ 20 แหง ใน 12 ประเทศ ทั้งนี้ การมีเครือขายสาขาทั้งในและตางประเทศ เปนการชวยเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขันของธนาคารทางดานความคลองตัวของการจัดหาแหลงเงินทุน และเพิ่มคุณภาพการใหบริการแก
ลูกคาทั้งในและตางประเทศ
ธนาคารได กํ า หนดกลยุ ท ธ เ พื่ อ เสริ ม สร า งความแข็ ง แกร ง ในธุ ร กิ จ หลั ก ในแนวทางที่ เ พิ่ ม
ความสามารถในการทํารายได และศักยภาพในการดําเนินงาน โดยสอดคลองกับการฟนตัวทางเศรษฐกิจ ดังนี้
การขยายการใหสินเชื่อและธุรกรรมหลักควบคูไปกับการมีมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
ธนาคารไดปรับปรุงโครงสรางและระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหการบริหารและติดตามความเสี่ยงดาน
สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
ธนาคารมีแผนการขยายสินเชื่อในอัตราที่สอดคลองกับการขยายตัวของสินเชื่อรวมของประเทศ โดยเนนการรักษา
คุณภาพสินเชื่อและนโยบายราคา ทั้งนี้ คาดวาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจจะทําใหมีความตองการสินเชื่อเพื่อการลงทุน และ
เพื่อเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มสูงขึ้นจากกลุมลูกคาธุรกิจ สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยสําหรับลูกคาบุคคล
การพัฒนาระบบงานที่มุงเนนกลุมลูกคาเปาหมาย คุณภาพ และประสิทธิภาพของการใหบริการ
ในชวง 8 ปที่ผานมาธนาคารไดดําเนินการปรับปรุงระบบงานใหม ซึ่งเริ่มใชงานกับสาขาในเขตนครหลวง ในป
2545 และภายในป 2546 ไดขยายการใชงานกับสาขาตางจังหวัด ทั้งนี้ กิจการธนาคารในประเทศไดจัดโครงสรางกลุมลูกคา
เปาหมายหลักที่มีลักษณะความตองการใชบริการทางการเงินที่แตกตางกันออกไปเปน 4 กลุม ไดแก ลูกคาธุรกิจรายใหญ
ลูกคาธุรกิจรายกลาง ลูกคาธุรกิจรายปลีก และลูกคาบุคคล และไดมีการจัดตั้งหนวยงานรับผิดชอบในการบริหาร
ความสัมพันธและธุรกิจของธนาคารกับลูกคาแตละกลุมอยางชัดเจน สําหรับการบริหารสาขาไดจัดใหมีการรวมศูนย
ปฏิบัติการไว 12 ศู นย โดยเนนใหส าขาทําหนาที่ดานการตลาด และบริการลูกคา ธนาคารคาดวาการปรับ ปรุง
ระบบงานครั้งนี้จะทําใหการบริหารการตลาดมีความชัดเจนขึ้น ลดคาใชจาย เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการใหบริการ
ตลอดจนบริหารความเสี่ยงไดดีขึ้น
การเพิ่มรายไดคาธรรมเนียมโดยการนําเสนอผลิตภัณฑใหม และการเสนอขายผลิตภัณฑตอเนื่อง (Cross-Selling)
ธนาคารเปนผูนําในการเสนอผลิตภัณฑทางการเงินใหม ๆ ที่เปนแหลงรายไดคาธรรมเนียม ไดแก บัตรเครดิต
และบัตรเดบิต การโอนเงิน การเปดแอลซี การค้ําประกัน การจัดการกองทุนและการลงทุน บริการที่ปรึกษาทางการเงิน
และการประกันชีวิต
สําหรับกลุมลูกคาธุรกิจ ธนาคารไดเนนการขายผลิตภัณฑตอเนื่อง (Cross-Selling) โดยเฉพาะกับกลุมฐาน
ลูกคาสินเชื่อปจจุบัน ไดแก การขายบริการเงินตราตางประเทศ การบริหารเงินสด ตราสารอนุพันธ ตราสารตลาดทุน
ควบคูไปกับผลิตภัณฑดั้งเดิม เชน แอลซี ค้ําประกัน เปนตน
สําหรับกลุมลูกคาบุคคล ธนาคารเนนเพิ่มรายไดจากบริการอิเล็กทรอนิกส สินเชื่อบุคคล คานายหนาคา
หลักทรัพย และคาบริหารสินทรัพยสวนบุคคล ดังจะเห็นไดจากในชวง 10 ปที่ผานมา ธนาคารมีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
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สะสม (CAGR) ของรายไดคาธรรมเนียมการใชบัตรเครดิต และบัตรเดบิต รอยละ 19.9 และมีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
สะสม (CAGR) ของการใชบริการผานเอทีเอ็ม และบริการอิเล็กทรอนิกส ไดแก บริการธนาคารอัตโนมัติทางโทรศัพท
อินเทอรเน็ต โทรศัพทมือถือ รอยละ 32.1 นอกจากนี้ ธนาคารไดนําเสนอผลิตภัณฑเพื่อการออมเงินอื่น ไดแก การ
ลงทุนในกองทุนรวม และบริการเงินฝากควบประกันชีวิต ซึ่งไดรับการตอบรับที่ดีจากลูกคา โดยในปที่ผานมา
ธนาคารมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการประกันชีวิต เปนรอยละ 69.6 และการบริหารจัดการกองทุน เปนรอยละ 27.6
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านโดยการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
ธนาคารไดพัฒนาปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอรหลักเพื่อการธนาคาร (Core Banking System) ควบคูไปกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการบริหารความเสี่ยง โดยมีเปาหมายเพื่อปรับปรุงโครงสรางและคุณภาพของ
ผลิตภัณฑและการใหบริการ รวมถึงการใชขอมูลสารสนเทศประกอบการบริหารจัดการธุรกิจ การบริหารตนทุนและ
ความเสี่ยง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน ในชวงป 2548 – 2550 ธนาคารไดพัฒนาระบบบริการธนาคารทาง
อินเทอรเน็ตที่พรอมรองรับความตองการของลูกคาทุกกลุม ทั้งลูกคาธรุกิจขนาดใหญ ขนาดยอม และบุคคลทั่วไป
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดดําเนินการในป 2550 ไดแก ระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการ
เตรียมการรองรับการปฏิบัติตามหลักเกณฑการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนภายใตมาตรฐาน Basel II ซึ่งธนาคาร
สามารถดําเนินการตามหลักเกณฑดังกลาวไดอยางครบถวน ตั้งแตปลายป 2551
ธนาคารไดรวมมือกับธนาคารแหงประเทศไทยและธนาคารพาณิชยอื่นๆ ในการพัฒนาระบบเช็คเคลียริ่งผาน
เครือขายอิเล็กทรอนิกสอยางเต็มรูปแบบสําหรับภาคการธนาคารไทย ซึ่งจะเขามาแทนที่ระบบเดิมที่ตองจัดสงเช็คฉบับ
จริงไปที่ศูนยหักบัญชีอิเล็กทรอนิกส ธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อหักบัญชีเช็ค โดยระบบใหมจะถายภาพเช็คแลว
แปลงเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อสงเขาสูระบบ ซึ่งจะชวยใหกระบวนการหักบัญชีเช็คมีความรวดเร็วขึ้น และลูกคา
จะไดรับเงินเร็วขึ้น
การคงความตอเนื่องของการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา และเพิ่มยอดหนี้ที่ไดรบั ชําระคืน
ในปลายป 2540 ธนาคารไดจัดตั้งงานบริหารสินเชื่อพิเศษ (Special Asset Management) เพื่อแยกการบริหาร
สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดออกจากการบริหารสินเชื่อปกติอยางชัดเจนและนําไปสูการบริหารสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น ปจจุบัน หนวยงานนี้ประกอบดวยทีมงานประมาณ 648 คน บริหารสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได
ดวยแนวทางตาง ๆ เชน การปรับปรุงระยะเวลาการชําระคืน การเจรจาหลักประกัน การชําระคืนหนี้บางสวนดวยเงินสด
การยึดทรัพย หรือบังคับคดี เปนตน ธนาคารไดลดยอดเงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดตอยอดเงินใหสินเชื่อรวมจาก
อัตราสูงสุดรอยละ 52.1 ในไตรมาสสองของป 2542 เปนรอยละ 4.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 นอกจากนี้ธนาคารไดให
ความสําคัญในการจัดการหนี้ที่ปรับโครงสรางแลวกลับมาเปนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดอีก
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นโยบายราคา
 อัตราดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อ

รายไดจากดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารมีผลกระทบตอผลประกอบการของธนาคารอยางมีนัยสําคัญ
โดยรายไดจากดอกเบี้ยสุทธิไดรับผลกระทบจากระดับผลตอบแทนของสินทรัพย จํานวนสินทรัพยเฉลี่ย ตนทุนของ
หนี้สิน และจํานวนหนี้สินเฉลี่ย ทั้งนี้ ผลตอบแทนและตนทุนของธนาคารเปนสวนประกอบในการกําหนดอัตรา
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ดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อ และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากซึ่งจะมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตออัตราดอกเบี้ยโดยทั่วไป อัตรา
ดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อสวนใหญของธนาคารจะคํานวณบนสวนตางที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากอัตราดอกเบี้ย MOR สําหรับ
สัญญากูเบิกเงินเกินบัญชี และสินเชื่อระยะสั้น หรือจากอัตราดอกเบี้ย MLR สําหรับสินเชื่อประเภทอื่น ๆ สวนอัตรา
ดอกเบี้ยของสินเชื่อบุคคลจะอิงจากอัตราดอกเบี้ย MRR


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (ALCO)
จะพิจารณาปจจัยตาง ๆ อันประกอบดวย ปจจัยภายนอก เชน สภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาด สภาวะการแขงขัน สภาพ
เศรษฐกิจ และแนวโนมของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต เปนตน และ ปจจัยภายใน ไดแก แผนการขยายธุรกิจ และสภาพ
คลองของธนาคาร ทั้งนี้ ระดับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะมีผลกระทบโดยตรงตอระดับเงินฝากของธนาคาร และมีผลตอ
ผลประกอบการของธนาคารอยางมีนัยสําคัญ
ปจจุบัน ธนาคารกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากแตกตางกันตามประเภทของเงินฝาก และประเภท
ของผูฝาก ในดานประเภทของเงินฝาก ธนาคารกําหนดอัตราดอกเบี้ยแยกตามผลิตภัณฑเงินฝาก ไดแก เงินฝากกระแส
รายวัน (ไมจายดอกเบี้ย) เงินฝากออมทรัพย และเงินฝากประจํา ระยะเวลาฝาก 7 วัน 14 วัน 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12
เดือน 24 เดือน และ 36 เดือน ในดานผูฝาก ธนาคารพิจารณาแบงกลุมลูกคาเงินฝากออมทรัพย และเงินฝากประจํา
ออกเปน ลูกคาบุคคล ลูกคานิติบุคคล ลูกคาที่เปนหนวยงานราชการ ลูกคาสถาบันการเงิน เปนตน สําหรับเงินฝากประจํา
ธนาคารกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากแยกตามวงเงินดวย ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดจายสําหรับลูกคาแตละกลุมอาจไม
เทากัน ขึ้นอยูกับความเหมาะสมในแตละสถานการณ นอกจากนี้ ธนาคารมีนโยบายไมจายดอกเบี้ยสําหรับเงินฝาก
ประจําที่มีระยะเวลาฝากต่ํากวา 3 เดือน และในกรณีที่มีการถอนเงินฝากประจํากอนครบกําหนด โดยที่ระยะเวลาฝาก
มากกวา 3 เดือน ธนาคารคิดคาปรับ โดยการจายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริงในอัตราไมเกินอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย ณ วันฝาก
ตารางขางลางตอไปนี้แสดงขอมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากบางประเภทและอัตราดอกเบี้ยเงิน
ใหสินเชื่อโดยเฉลี่ย รวมถึงอัตราดอกเบี้ยระหวางธนาคารโดยเฉลี่ยรายปสําหรับชวงเวลาที่ระบุไว
(คาเฉลี่ยรายป)
ณ 31 ธันวาคม
2552
2551
2550
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ย
- เงินฝากออมทรัพย
0.54%
0.75%
0.75%
- เงินฝากประจํา 3 เดือน
0.89%
2.34%
2.73%
- เงินฝากประจํา 6 เดือน
1.00%
2.41%
2.78%
- เงินฝากประจํา 12 เดือน
1.05%
2.60%
2.91%
อัตราดอกเบี้ยเงินกูเฉลี่ย
- MOR
6.29%
7.31%
7.37%
- MLR
6.04%
7.06%
7.12%
- MRR
6.54%
7.56%
7.62%
อัตราดอกเบี้ยระหวางธนาคารเฉลี่ย
1.34%
3.37%
3.80%
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4.2.3

ภาวะการแขงขัน
 สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชยมีการแขงขันสูงทั้งจากธนาคารพาณิชยไทยเอกชน ธนาคารพาณิชย
ไทยที่ตางชาติรวมทุน ธนาคารตางประเทศ และธนาคารพาณิชยของรัฐ โดยภาพรวม แตละธนาคารตางมีการปรับตัว
ในประเด็นตาง ๆ ที่คลายคลึงกัน คือ
ดานโครงสรางองคกร มีการปรับขนาดองคกรใหเล็กลง จัดหนวยงานใหบริการลูกคาโดยมุงเนน
กลุมลูกคาหลัก (Customer Focus) แบงหนาที่การบริการดานสินเชื่อแยกจากสาขาที่ทําหนาที่ใหบริการพื้นฐานทั่วไป
และจัดตั้งศูนยปฏิบัติการทําหนาที่ดานปฏิบัติการและใหบริการงานเอกสารสนับสนุนจุดขาย
ดานระบบงาน ทุกธนาคารมุงการปรับระบบงานบริการ โดยมีเปาหมายใหลูกคาไดรับบริการที่
รวดเร็ว มีระบบการทํางานและการติดตามที่เปนมาตรฐานขึ้น ดวยการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ดานผลิตภัณฑ ตางมุงพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับกลุมตลาดลูกคา พรอมทั้งเสนอชองทาง
บริการที่ใชอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น
ดานสถานที่ทําการ มีการขยายเครือขายใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และมีการปรับปรุงการตกแตงภายใน
อาคารใหมีลักษณะที่ทันสมัยขึ้น เพื่อสรางความใกลชิดลูกคามากขึ้น
ดานราคา แมจะปรับลดไมไดมาก แตก็มีกลยุทธในเรื่องของการนําระยะเวลามาเปนเงื่อนไข เพื่อ
เปดโอกาสใหลูกคาไดรับราคาพิเศษในชวงระยะเวลาหนึ่งที่กําหนดไว จะเห็นไดวาบริการดานบัตรเครดิต และสินเชื่อ
เพื่อที่อยูอาศัยมีการแขงขันดานราคา
ดานขอมูลลูกคา เปนเรื่องที่ทุกธนาคารใหความสนใจเปนพิเศษ ตางมีการพัฒนาระบบฐานขอมูล
ใหสามารถนําไปเปนประโยชนตอการตลาด การขาย และการกําหนดนโยบายมากขึ้น
นอกจากการแขงขันกันเองในกลุมธนาคารพาณิชยแลว ยังตองแขงขันกับสถาบันการเงินอื่น ทั้งของ
เอกชนและของภาครัฐ รวมถึงบริษัทเอกชนที่มิใชสถาบันการเงิน แตมีการทําธุรกรรมการเงินนอกระบบที่มุงใหบริการ
สินเชื่อเพื่อการอุปโภคและบริโภคตอกลุมลูกคารายยอยเปนสําคัญ รวมถึงการทําธุรกิจรับชําระคาสินคาบริการตาง ๆ
โดยสรุปแลว สภาพการแขงขันของธนาคารพาณิชยตางตองแขงขันกันเองระหวางธนาคารพาณิชย
และตองแขงขันกับสถาบันการเงินทั้งที่เปนเอกชนและของรัฐ และบริษัทเอกชนที่ใหบริการการเงินนอกระบบสูงขึ้น
แตสิ่งที่ธนาคารมุงมั่นและดําเนินการอยางตอเนื่องคือการพัฒนามูลคาเพิ่มในตัวผลิตภัณฑบริการ เพื่อใหผูใชบริการ
ไดรับผลประโยชนอยางคุมคา
 จํานวนคูแขงขัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ระบบธนาคารพาณิชยในประเทศ ประกอบดวยธนาคารพาณิชยทั้งสิ้น
32 แหง จําแนกเปนธนาคารพาณิชยไทย 17 แหง และธนาคารพาณิชยตางประเทศ 15 แหง มีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น
10,353.4 พันลานบาท เงินรับฝากรวมทั้งสิ้น 7,004.2 พันลานบาท และเงินใหสินเชื่อ (กอนหักสํารองคาเผื่อหนี้สูญและ
หนี้สงสัยจะสูญ) รวมทั้งสิ้น 6,597.1 พันลานบาท
กลุมธนาคารพาณิชยไทย 17 แหง ยังคงครองสวนแบงตลาดสูงสุดทั้งในดานสินทรัพย เงินรับฝาก
และเงินใหสินเชื่อถึงรอยละ 86.9 รอยละ 93.5 และรอยละ 92.7 ตามลําดับ สวนในกลุมธนาคารพาณิชยตางประเทศมี
สวนแบงตลาดในดานสินทรัพยรอยละ 13.1 ดานเงินรับฝากรอยละ 6.5 และดานเงินใหสินเชื่อรอยละ 7.3
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กลุมธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 6 แหง มีสวนแบงการตลาดรวมดานสินทรัพย เงินรับฝาก และเงินให
สินเชื่อสูงถึงรอยละ 68.9 รอยละ 77.3 และรอยละ 75.0 ตามลําดับ โดยธนาคารมีสวนแบงตลาดดานสินทรัพย เงินรับฝาก
และเงินใหสินเชื่อสูงเปนอันดับ 1 ของระบบธนาคารพาณิชยที่รอยละ 16.8 และรอยละ 19.2 และรอยละ 16.7 ตามลําดับ
ตารางแสดง สินทรัพย เงินรับฝาก และเงินใหสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย
กลุมธนาคาร
กลุมธนาคารพาณิชยขนาดใหญ (6 แหง)
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารทหารไทย
กลุมธนาคารพาณิชยขนาดกลางและเล็ก (11 แหง)
รวมธนาคารพาณิชยไทย (17 แหง)
กลุมธนาคารพาณิชยตางประเทศ (15 แหง)
รวมระบบธนาคารพาณิชย

กลุมธนาคาร
กลุมธนาคารพาณิชยขนาดใหญ (6 แหง)
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารทหารไทย
กลุมธนาคารพาณิชยขนาดกลางและเล็ก (11 แหง)
รวมธนาคารพาณิชยไทย (17 แหง)
กลุมธนาคารพาณิชยตางประเทศ (15 แหง)
รวมระบบธนาคารพาณิชย

ธ.ค. 52
พันลานบาท รอยละ
7,136.7
68.9
1,740.2
16.8
1,539.7
14.9
1,286.5
12.4
1,268.1
12.3
760.6
7.3
541.6
5.2
1,860.8
18.0
8,997.5
86.9
1,355.9
13.1
10,353.4
100.0

สินทรัพย
ธ.ค. 51
พันลานบาท รอยละ
6,896.7
68.4
1,659.8
16.5
1,327.2
13.2
1,303.6
12.9
1,262.0
12.5
744.7
7.4
599.4
5.9
1,913.0
19.0
8,809.7
87.4
1,274.2
12.6
10,083.9
100.0

ธ.ค. 52
พันลานบาท รอยละ
5,414.5
77.3
1,343.0
19.2
1,208.1
17.2
978.1
14.0
952.7
13.6
524.7
7.5
407.9
5.8
1,137.0
16.2
6,551.5
93.5
452.7
6.5
7,004.2
100.0

เงินรับฝาก
ธ.ค. 51
ธ.ค. 50
พันลานบาท รอยละ พันลานบาท รอยละ
5,248.6
74.6
4,868.9
75.2
1,311.5
18.6
1,267.1
19.6
1,063.5
15.1
1,002.1
15.5
968.8
13.8
784.4
12.1
913.5
13.0
849.3
13.1
540.7
7.7
500.4
7.7
450.6
6.4
465.6
7.2
1,296.3
18.4
1,070.5
16.5
6,544.9
93.0
5,939.4
91.7
492.2
7.0
540.5
8.3
7,037.1
100.0
6,479.9
100.0
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ธ.ค. 50
พันลานบาท รอยละ
6,163.8
68.4
1,575.8
17.5
1,211.3
13.4
994.1
11.0
1,112.8
12.4
650.6
7.2
619.2
6.9
1,654.6
18.4
7,818.4
86.8
1,189.9
13.2
9,008.3
100.0

กลุมธนาคาร
กลุมธนาคารพาณิชยขนาดใหญ (6 แหง)
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารทหารไทย
กลุมธนาคารพาณิชยขนาดกลางและเล็ก (11 แหง)
รวมธนาคารพาณิชยไทย (17 แหง)
กลุมธนาคารพาณิชยตางประเทศ (15 แหง)
รวมระบบธนาคารพาณิชย

ธ.ค. 52
พันลานบาท รอยละ
4,949.3
75.0
1,101.3
16.7
1,074.6
16.3
933.9
14.2
908.9
13.8
563.9
8.5
366.7
5.5
1,164.2
17.7
6,113.5
92.7
483.6
7.3
6,597.1
100.0

เงินใหสินเชื่อ
ธ.ค. 51
ธ.ค. 50
พันลานบาท รอยละ พันลานบาท รอยละ
4,975.9
74.1
4,470.3
74.2
1,171.7
17.5
1,035.4
17.2
1,046.1
15.6
958.1
15.9
900.6
13.4
761.3
12.6
892.9
13.3
804.4
13.4
540.4
8.0
445.0
7.4
424.2
6.3
466.1
7.7
1,178.8
17.6
1,036.7
17.2
6,154.7
91.7
5,507.0
91.4
558.6
8.3
521.4
8.6
6,713.3
100.0
6,028.4
100.0

ที่มา : งบตลาดหลักทรัพย ยกเวน ธนาคารยูโอบี ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) ธนาคารธนชาต ธนาคารทิสโก ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
เพื่อรายยอย ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย และธนาคารเมกะ สากลพาณิชย จาก ธ.พ. 1.1 และธนาคารตางประเทศจาก ธ.พ. 1.2

4.2.4

แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต

แนวโนมการแขงขันในระบบธนาคารพาณิชยทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟนตัว ความคาดหวังที่ธนาคารจะเปนจุดชวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมีสูงขึ้น แต
ในขณะเดียวกัน การประกอบธุรกิจตองอยูบนพื้นฐานของกรอบระเบียบของทางราชการมากขึ้น เพื่อปองกันความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับประเทศในอนาคต นอกจากนี้ ระบบธนาคารพาณิชยในประเทศยังถูกกระทบจากภาวะใน
ตางประเทศ ซึ่งเผชิญกับวิกฤตการณ Dubai World ความผันผวนในตลาดการเงินในสหรัฐอเมริกา และวิกฤตการณ
การเมืองในประเทศ ซึ่งยังเพิ่มความไมแนนอนในระบบโดยรวม
การขยายตัวดานสินเชื่อของธนาคารพาณิชย ตองแขงขันกับการพัฒนาของตลาด โดยกิจการขนาด
ใหญที่ตองการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นตางมีโอกาสระดมทุนหรือออกหุนกูโดยตรงกับผูมีเงินออม ดังนั้นในระยะยาว
การแขงขันในตลาดสินเชื่อของธนาคารจะมุงใหความสําคัญกับลูกคา ขนาดกลาง ลูกคารายปลีกและสินเชื่อรายบุคคล
ในขณะที่ธนาคารพาณิชยขนาดใหญจะเพิ่มศักยภาพในการทําธุรกิจดานตลาดทุนมากขึ้น โดยผานหนวยงานดานการเงินธนกิจ
ภายในหรือผานบริษัทหลักทรัพยในกลุมธุรกิจการเงิน
ธนาคารพาณิชยตางเรงขยายเครือขายสาขาและชองทางบริการ โดยเปดสาขาในหางสรรพสินคา
ซุปเปอรสโตร อาคารสํานักงาน และมหาวิทยาลัย เพื่อใหลูกคาไดรับความสะดวกในการใชบริการทางการเงิน เปน
การเสริมสรางการขยายตัวของฐานรายได โดยเฉพาะรายไดคาธรรมเนียม ในขณะเดียวกัน ธนาคารพาณิชยตางปรับลด
ขนาดของสาขาจากการที่มีการนํางานสนับสนุนไปดําเนินการตามศูนยปฏิบัติการ จึงมีผลใหเครือขายสาขามีประสิทธิภาพ
ขึ้นและลดตนทุนการประกอบการ
นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชยตาง ๆ แขงขันกันพัฒนาและออกผลิตภัณฑบริการทางการเงินใหม
เพื่อสรางความแตกตางและจูงใจใหลูกคาสนใจใชบริการของตน โดยกลุมธนาคารพาณิชยที่ตางชาติรวมลงทุนมี
ความไดเปรียบ เนื่องจากสามารถนําเทคโนโลยีที่ใชอยูจากตางประเทศเขามาพัฒนาปรับใชไดอยางรวดเร็ว
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4.2.5

จุดเดนในการประกอบธุรกิจหลักของธนาคาร

ธนาคารเชื่อมั่นวาธนาคารมีจุดเดนที่สําคัญซึ่งทําใหธนาคารสามารถคงความเปนผูนํา และมีศักยภาพ
ในการขยายตัวไปพรอมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ธนาคารยังมุงมั่นในการพัฒนาจุดเดนเหลานี้อยูตลอดเวลา เพื่อรักษา
ขอไดเปรียบในการแขงขัน
-

การไดรับการยอมรับและความไววางใจในชื่อของธนาคาร

ชื่อเสียงของ “ธนาคารกรุงเทพ” เปนหนึ่งในชื่อธุรกิจที่เกาแกที่สุดและเปนที่รูจักเปนอยางดีใน
ประเทศ ธนาคารคงความเปนธนาคารขนาดใหญอันดับหนึ่งในเชิงสินทรัพยรวมมามากกวา 40 ป และไดรับความ
ไววางใจและเชื่อถือจากลูกคา ดวยการรักษาความสัมพันธที่ดีกับลูกคาในลักษณะของ “เพื่อนคูคิด มิตรคูบาน” อยาง
ตอเนื่อง นอกจากนี้ ธนาคารยังไดรับการยกยองในเรื่องของคุณภาพของการใหบริการมาเปนระยะอยางสม่ําเสมอ
โดยในป 2552 ธนาคารไดรับรางวัลตาง ๆ จากหลายองคกร เชน ธนาคารแหงป 2552 (ปที่ 3 ติดตอกัน) จากวารสาร
การเงินธนาคาร ธนาคารอันดับหนึ่งในใจผูบริโภคประจําป 2552 จาก นิตยสาร BrandAge ธนาคารยอดเยี่ยมในประเทศ
ไทยดานบริการเพื่อการคาตางประเทศ ป 2552 จากนิตยสาร Alpha South East Asia ธนาคารยอดเยี่ยมในประเทศไทย
ดานบริการรับฝากหลักทรัพย (ปที่ 2 ติดตอกัน) จากนิตยสาร Global Finance เปนตน
-

ฐานลูกคาที่มั่นคง ความสัมพันธที่ตอเนื่องครอบคลุมทั้งลูกคาธุรกิจ และลูกคาบุคคล

ธนาคารมีฐานลูกคาธุรกิจทั้งรายใหญ รายกลาง และรายปลีก ที่กวางขวาง โดยการสรางและรักษา
ความสัมพันธอยางตอเนื่องมาเปนระยะเวลาที่ยาวนาน ธนาคารไดใหความสําคัญกับการเขาใจธุรกิจของลูกคา และ
การใหคําแนะนําที่ไดชวยสรางความสําเร็จใหลูกคาเปนจํานวนมาก และหลายรายไดเจริญเติบโตจากธุรกิจขนาด
ครอบครัวจนเปนธุรกิจขามชาติ การสรางรากฐานความสัมพันธที่ดีตั้งแตลูกคายังเปนธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลาง
จึงเปนหัวใจในการดําเนินธุรกิจของธนาคาร โดยธนาคารไดพัฒนาคุณภาพบริการและปรับปรุงกระบวนการทํางาน
เพื่อใหลูกคาไดรับบริการที่เหมาะสมและสะดวกรวดเร็ว และยังเปน “เพื่อนคูคิด มิตรคูบาน” โดยการจัดสัมมนาให
ความรูและขอมูลที่เปนประโยชนตอการประกอบธุรกิจของลูกคา ซึ่งในป 2552 ธนาคารไดจัดกิจกรรมหลากหลาย
เพื่อสนับสนุนลูกคาขนาดกลางและขนาดยอม เชน การสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับแนวโนมเศรษฐกิจ การวางแผนใน
ดานภาษี รวมถึงการจัดกิจกรรมสงเสริมการสรางความสัมพันธระหวางลูกคา ซึ่งไดแกโครงการ SMART New Gen
สําหรับผูนําทางธุรกิจรุนใหมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และโครงการทายาทธุรกิจ สําหรับผูสืบทอดธุรกิจ
ของครอบครัวในพื้นที่ตางจังหวัด โดยมีลูกคาจากทั่วประเทศเขารวมกิจกรรม
ธนาคารไดพัฒนาบริการทางอินเทอรเน็ตสําหรับลูกคาธุรกิจ (BIZ iBanking) ตั้งแตป 2550 ซึ่งเปน
บริการธนาคารทางอินเทอรเน็ตสําหรับลูกคาผูประกอบการ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการดูแลเรื่องการเงินของธุรกิจ และ
ไดเสนอบริการBualuang iTrade เปนบริการทางอินเทอรเน็ตสําหรับผูประกอบการธุรกิจการสงออกและนําเขา ที่เพิ่ม
ความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการดวยระบบออนไลนที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได
สําหรับลูกคาขนาดใหญ ธนาคารไดมุงเนนการสรางความแตกตางโดยการประสานศักยภาพดาน
ตาง ๆ เพื่อนําเสนอบริการที่มีความเปนเอกลักษณและสอดคลองกับความตองการของลูกคาแตละราย เชน การเสนอ
บริการ Supply Chain Financing ซึ่งเปนบริการที่ใหการสนับสนุนทางการเงินทั้งในสวนของบริษัทและคูคาของบริษัท
ดวย เปนการเพิ่มความสะดวกในการดําเนินธุรกิจระหวางบริษัทและคูคา
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นอกจากนี้ ธนาคารยังมีความสามารถในดานธุรกิจการเงินธนกิจ ทั้งในดานความสามารถในการจัด
จําหนายตราสารหนี้และพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ และในดานความเชี่ยวชาญในการออกแบบตราสารหนี้ที่มี
คุณลักษณะที่ตรงตามความตองการของตลาด และยังรักษาประโยชนใหกับผูออกตราสารดวย ซึ่งธนาคารไดมีบทบาท
ที่สําคัญในการออกแบบตราสารหลายรายการที่ไดรับการยกยองทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค และธนาคาร
ไดรับรางวัล Deal of the Year จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 6 ป ติดตอกัน ระหวางป 2546 – 2551 รางวัล Deal of the
Year Thailand 2009 จากนิตยสาร The Asset และรางวัล Thailand Bond House of the Year 2009 จากนิตยสาร IFR Asia
ในดานลูกคาบุคคล ธนาคารไดมุงเนนการนําเสนอบริการที่หลากหลายในการออมเงินและการลงทุน
ทั้งในรูปของเงินฝาก กองทุนรวม ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange หรือ B/E) ตราสารหนี้ และพันธบัตรรัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบริการประกันภัยผานธนาคาร (Bancassurance) ที่ใหผลตอบแทนทั้งในรูปของดอกผลและการ
คุมครองจากกรมธรรมประกันชีวิต ซึ่งตางไดรับการตอบสนองจากลูกค าเป นอยางดี และสะทอนถึงศักยภาพของ
ธนาคารทั้งในดานการออกแบบบริการที่มีคุณภาพ และในดานความสามารถในการจัดจําหนาย สําหรับบริการกองทุน
รวมที่ธนาคารนําเสนอใหแกลูกคา เปนกองทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัทยอยของธนาคาร คือ บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนรวม บัวหลวง จํากัด โดยในป 2552 บริษัทฯ ไดรับรางวัล Post-Lipper Thailand Fund Awards สําหรับกองทุน
ตราสารทุนที่มีผลงานดีที่สุดในรอบ 3 และ 5 ป กองทุนผสมแบบยืดหยุนที่มีผลงานดีที่สุดในรอบ 3 และ5 ป และ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมที่มีการบริหารกลุมกองทุนหุนที่ดีที่สุดในรอบ 3 ป นอกจากนี้ ยังไดรับรางวัล
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมยอดเยี่ยม จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
นอกจากนี้ ธนาคารยังเปนผูนําในการนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนใหบริการของธนาคารมีความ
สะดวกรวดเร็ว ยิ่ ง ขึ้น ในป 2550 ธนาคารได นํ า เสนอบริก ารบั ตรบี เ ฟ ส ต บี ทีเ อส ที่มี จุ ด เดน เป นบั ต รเดบิ ต ที่ ใ ช
เทคโนโลยีไรการสัมผัส เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใชจายชําระคาสินคาและคาเดินทางดวยรถไฟฟา และในป 2551
ธนาคารไดแนะนําบริการบัตรวีซา บลูเวฟ ซึ่งเปนบัตรเครดิตบัตรแรกของประเทศไทยที่ใชเทคโนโลยีไรการสัมผัส
เชนกัน และในป 2552 ธนาคารไดใหบริการบัตรบีเฟสต สมารท โดยเปนบัตรเดบิตที่ติดชิพอิเล็กทรอนิกสภายใต
มาตรฐานอีเอ็มวี เพื่อปองกันการปลอมแปลงบัตร
และในป 2552 ธนาคารไดพัฒนาความสามารถของบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ต (Bualuang
iBanking) ซึ่งเปนบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ตสําหรับลูกคาบุคคล ใหสามารถทํารายการสําหรับบัญชีเงินฝาก
เงินตราตางประเทศได และไดใหบริการแจงเตือนทางอีเมลอัตโนมัติเมื่อมีการเขาสูระบบ Bualuang iBanking การทํา
รายการเพิ่มบัญชีบุคคลอื่นหรือรายชื่อบริษัทผูรับชําระคาสินคาและบริการ การเปดหรือปดการใชบริการสงรหัสผาน
ทาง SMS การสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ และการกําหนดวงเงินสูงสุดในการทํารายการ
-

ความเชี่ยวชาญในการใหบริการดานการบริหารเงินสด และการบริหารเงินตราตางประเทศ

ธนาคารใหความสะดวกแกลูกคาธุรกิจ โดยเสนอบริการที่ครอบคลุมทั้งการบริหารเงินสด และการ
บริหารเงินตราตางประเทศ ซึ่งเอื้อประโยชนแกการคาภายในและระหวางประเทศ ทั้งนี้ ธนาคารเปนผูนําในการใหบริการ
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ โดยในป 2544 ถึงป 2550 ธนาคารไดรับรางวัลธนาคารยอดเยี่ยมดานบริการแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ จากนิตยสาร Global Finance และรางวัลดีเดนดานบริการโอนเงินตางประเทศจากสถาบันของตางประเทศ
ดอยชแบงค และ เจพี มอรแกน เชส และในป 2552 ธนาคารไดรับรางวัลธนาคารยอดเยี่ยมในประเทศไทยดานบริการเพื่อ
การคาตางประเทศ จากนิตยสาร Alpha South East Asia และนิตยสาร The Asset (เปนปที่ 2 ติดตอกัน) นอกจากนี้ เชื่อวา
ธนาคารยังเปนหนึ่งในผูนําในการใหบริการการคาตางประเทศดวย
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-

เครือขายการดําเนินงานครอบคลุมทั่วประเทศ

ธนาคารมีสาขาเต็มรูปแบบในประเทศจํานวน 648 แหง และเครือขายสาขาตางประเทศ 20 แหง ใน
12 ประเทศ โดยมีจุดใหบริการสําหรับลูกคาธุรกิจ ผานสํานักธุรกิจและสํานักธุรกิจยอยรวม 233 แหง และจุดใหบริการ
ลูกคาทั่วไป ณ สาขาไมโครที่ตั้งในศูนยการคา หางสรรพสินคา อาคารสํานักงานอีก 313 แหง ธนาคารใหบริการ
ธนาคารอัตโนมัติทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ผานเอทีเอ็ม อินเทอรเน็ต โทรศัพท และโทรศัพทมือถือ
4.3

การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
4.3.1

นโยบายในการจัดหาเงิน
(ก) แหลงที่มาของเงิน

แหลงที่มาของเงินของธนาคารและบริษัทยอย ไดแก เงินรับฝาก เงินกูยืม การออกหลักทรัพยและ
ตราสารทางการเงินตาง ๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจ การเงิน และตามที่คณะกรรมการธนาคารจะ
พิจารณาถึงความเหมาะสม
ธนาคารและบริษัทยอยไดรับการสนับสนุนแหลงเงินในประเทศอยางเพียงพอผานทางเงินฝาก โดย
ยอดเงินรับฝากรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 92.5 เมื่อเทียบกับ รอยละ 91.8 ในป 2551 และ
รอยละ 92.0 ในป 2550 ทั้งนี้ สัดสวนเงินรับฝากสกุลตางประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คิดเปนรอยละ 7.5 ของเงิน
รับฝากรวมลดลงจากรอยละ 8.2 ในป 2551 และรอยละ 8.0 ในป 2550 นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการออกตั๋วแลกเงินระยะ
สั้น (Bill of Exchange หรือ B/E) เพื่อเปนทางเลือกการออมเงินสําหรับลูกคา และหาแหลงเงินเปนสกุลเงินตางประเทศ
ผานทางตลาดเงินและตลาดเงินตราตางประเทศ ตลอดจนการเสนอขายตราสารหนี้อีกดวย
2552
เงินรับฝาก
ในประเทศ
ตางประเทศ
รวมเงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินดานหนี้สิน
ในประเทศ
ตางประเทศ
รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินดานหนี้สิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกูยืม
รวมหนี้สิน
โครงสรางของเงินรับฝาก :
ในประเทศ
ตางประเทศ
โครงสรางของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินดานหนี้สิน :
ในประเทศ
ตางประเทศ

ณ 31 ธันวาคม
2551
2550
(แสดงเปนหนวยลานบาท ยกเวน รอยละ)

1,258,557
102,159
1,360,716

1,213,879
108,408
1,322,287

1,174,878
102,493
1,277,371

43,064
46,338
89,402
80,123
1,574,470

18,564
37,335
55,899
5,450
69,127
1,501,508

20,860
43,296
64,156
5,703
42,715
1,429,334

92.5 %
7.5 %

91.8 %
8.2 %

92.0 %
8.0 %

48.2 %
51.8 %

33.2 %
66.8 %

32.5 %
67.5 %
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2552
รอยละของหนี้สินรวม :
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินดานหนี้สิน
เงินกูยืม

ณ 31 ธันวาคม
2551
2550
(แสดงเปนหนวยลานบาท ยกเวน รอยละ)

86.4 %
5.7 %
5.1 %

88.1 %
3.7 %
4.6 %

89.4 %
4.5 %
3.0 %

ธนาคารมีประเภทบัญชีเงินฝากหลากหลายประเภท ไดแก บัญชีเงินฝากจายคืนเมื่อทวงถามซึ่งไมมีดอกเบี้ย
บัญชีเงินฝากออมทรัพยซึ่งมีดอกเบี้ย และเงินฝากประจําซึ่งมีกําหนดเวลาระหวาง 7 วัน 14 วัน 1 เดือน และตั้งแต 3 เดือน
ถึง 5 ป ธนาคารไดกําหนดอัตราดอกเบี้ยที่จะจายสําหรับเงินฝากตามสภาพของตลาดและกลยุทธในการสงเสริมอัตราการ
เติบโตของเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยที่เสนอจะแตกตางกันไปตามกําหนดชําระคืน รวมถึงประเภทลูกคาที่เปนสถาบัน
การเงินหรือไมใชสถาบันการเงิน สําหรับเงินฝากประจําซึ่งมีกําหนดเวลา ดอกเบี้ยที่จายจะเปนอัตราคงที่ โดยเมื่อเงิน
ฝากประจํามีกําหนดเวลานั้นไดมีการตออายุการฝากเงินแลว อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสําหรับชวงเวลาการตออายุการฝาก
เงินจนถึงครบกําหนดในคราวตอไปจะใชอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ตออายุการฝากเงิน สําหรับเงินฝากออมทรัพย อัตรา
ดอกเบี้ยที่ใชบังคับจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพตลาดและสภาพการแขงขัน
ตารางแสดงรายละเอียดเงินรับฝากแยกตามวันครบกําหนดชําระคืน
ณ 31 ธันวาคม
2551

2552
จํานวนเงิน
0 ถึง 3 เดือน ............................
เกินกวา 3 ถึง 6 เดือน................
เกินกวา 6 ถึง 12 เดือน..............
เกินกวา 12 เดือน......................
รวม ..........................................

1,170,231
74,874
64,032
33,841
1,342,977

2550

รอยละ

จํานวนเงิน
รอยละ
จํานวนเงิน
(แสดงเปนหนวยลานบาท ยกเวน รอยละ)
87.1
1,120,063
85.4
1,149,674
5.6
124,016
9.5
54,023
4.8
58,396
4.4
59,155
2.5
9,002
0.7
4,216
100.0
1,311,477
100.0
1,267,068

รอยละ
90.7
4.3
4.7
0.3
100.0

ตารางแสดงรายละเอียดเงินรับฝากแยกตามประเภทเงินรับฝาก
ณ 31 ธันวาคม
2551

2552
จํานวนเงิน
เมื่อทวงถาม..............................
ออมทรัพย ................................
จายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา...........
รวม .....................................

56,589
581,393
704,995
1,342,977

2550

รอยละ

จํานวนเงิน
รอยละ
จํานวนเงิน
(แสดงเปนหนวยลานบาท ยกเวน รอยละ)
4.2
52,471
4.0
54,237
43.3
485,851
37.0
514,319
52.5
773,155
59.0
698,512
100.0
1,311,477
100.0
1,267,068

(ข) การจัดหาเงินหรือใหกูยืมผานบุคคลที่เกี่ยวของกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ
- รายละเอียดดูไดจาก หัวขอที่ 10. รายการระหวางกัน
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รอยละ
4.3
40.6
55.1
100.0

4.3.2

นโยบายการใหกูยืม

การอํานวยสินเชื่อเปนธุรกิจหลักของธนาคาร ซึ่งธนาคารไดมีการกําหนดนโยบายไว โดยพิจารณา
ถึงความเสี่ย งในการอํานวยสินเชื่อ เฉพาะราย ตลอดจนความเสี่ยงของภาคธุร กิ จ และความเสี่ยงในภาพรวมของ
Portfolio ทั้งนี้ ธนาคารจะคัดเลือกลูกคาที่มีฐานะการเงินที่ดี นาเชื่อถือ โดยคํานึงถึงความสามารถในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมนั้น ๆ นอกจากนี้ ในภาพรวมธนาคารมีนโยบายกระจายความเสี่ยงในการใหสินเชื่อ
ไปยังกลุมอุตสาหกรรมตาง ๆ โดยมุงเนนการขยายสินเชื่อไปยังกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และมีกระบวนการใน
การควบคุม การกระจุกตัวของสินเชื่อใหแ กกลุมลูกค าใดลูกคาหนึ่ง ซึ่งเปนนโยบายที่สอดคลองกับนโยบายของ
ธนาคารแหงประเทศไทย
เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงในการอํานวยสินเชื่อมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ธนาคารไดจัดตั้ง
สายบริหารสินเชื่อที่มีความเปนอิสระแยกจากหนวยอื่น ๆ ขององคกร เพื่อทําหนาที่บริหารความเสี่ยงในการอํานวย
สินเชื่อ โดยกํากับดูแลและติดตามการอํานวยสินเชื่อใหเปนไปตามนโยบายสินเชื่อของธนาคาร สายงานนี้ประกอบดวย
งานนโยบายสินเชื่อ (Credit Policy) งานกลั่นกรองสินเชื่อ (Credit Acceptance) งานบริหาร Portfolio (Portfolio
Management) งานสอบทานสินทรัพยเสี่ยง (Risk Asset Review) งานบริหารสินเชื่อพิเศษ (Special Asset Management)
และงานประนอมหนี้และกฎหมาย รายละเอียดของงานดูไดจาก สวนที่ 1 หัวขอที่ 2. ปจจัยความเสี่ยงและการบริหาร
ความเสี่ยง เรื่องความเสี่ยงดานเครดิต
กระบวนการพิจารณาสินเชื่อ
ธนาคารมีกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อตามลําดับขนาดของสินเชื่อ ซึ่งสามารถจําแนกออกไดเปน 3 ระดับ
ไดแก ระดับหนวยธุรกิจ (Business Unit) ระดับการปฏิบัติงานธนาคาร (Banking Operation) และระดับคณะผูบริหาร
(Executives) ซึ่งวงเงินสินเชื่อที่สูงขึ้นจะตองผานการอนุมัติตามลําดับขั้นที่สูงขึ้นจนถึงระดับสูงสุด โดยทั่วไปคือ
ระดับคณะกรรมการบริหาร (Executive Board) อํานาจในการพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยูกับมูลหนี้คงคางของลูกหนี้นั้น ๆ
และหลักประกันที่เกี่ยวของวามีหลักประกันคุมมูลหนี้ มีหลักประกันบางสวนหรือไมมีหลักประกัน
-

กลุมลูกคาหลัก (Customer Focus)

ธนาคารได จั ด กลุ ม ลู ก ค า เป น 4 ประเภท ได แ ก ลู ก ค า ธุ ร กิ จ รายใหญ (Corporate) ลู ก ค า ธุ ร กิ จ รายกลาง
(Commercial) ลูกคาธุรกิจรายปลีก (Business) และลูกคาบุคคล (Consumer) โดยมีผูจัดการธุรกิจสัมพันธ (Relationship
Manager) เจาหนาที่ธุรกิจสัมพันธ (Relationship Officer) และผูจัดการสาขาเปนผูติดตามและเสนอแนะใหลูกคาใช
บริก ารสิน เชื่อ จากธนาคาร คําขอสิน เชื่อ ของลูก คาธุร กิจ รายใหญ รายกลาง และรายปลี ก จะนํ าส ง ให ห น ว ยงาน
กลั่นกรองสินเชื่อ เพื่อพิจารณากอนนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากผูมีอํานาจ และสําหรับลูกคาบุคคล สาขาจะนําสงคําขอ
สินเชื่อไปยังศูนยสินเชื่ออุปโภคบริโภคเพื่อพิจารณาอนุมัติ
-

การพิจารณาสินเชื่อรายตัว (Individual Credit Decisions)

ในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อที่จะใหแกผูกู ธนาคารจะพิจารณาหลักเกณฑตาง ๆ เชน วัตถุประสงคในการ
ขอกู ความสามารถในการจายชําระเงินกูจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ความเปนไปไดของธุรกิจ ความสามารถ
ของผูบริหาร หลักทรัพยที่จะนํามาค้ําประกัน และเทคโนโลยีที่ใช ทั้งนี้ บริษัทที่ขอสินเชื่อจะตองเสนอแผนการดําเนิน
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ธุรกิจและงบการเงิน โดยธนาคารจะพิจารณาจากขอมูลที่ไดจากแหลงตาง ๆ เชน ขอมูลจากการไปเยี่ยมชมกิจการลูกคา
การตรวจสอบการดําเนินธุรกิจ (Due Diligence Investigations) การตรวจสอบขอมูลจากศูนยขอมูลเครดิตกลาง (Credit
Bureau Information) การตรวจสอบสถานะคดีความตาง ๆ รวมทั้งคดีเกี่ยวกับการลมละลาย นอกจากนี้ ฝายวิจัย
(Research Department) เปนหนวยงานสนับสนุนในการศึกษาสภาพและความเปนไปของสภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้ง
ประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ภายหลังจากที่สินเชื่อไดรับการอนุมัติแลว ธนาคารกําหนด
ใหมีการทบทวนสินเชื่ออยางนอยปละครั้งเพื่อพิจารณาคุณภาพของสินเชื่อและผูกูอยางตอเนื่อง และหนวยงานสอบทาน
สินทรัพยเสี่ยงจะสอบทานกระบวนการบริหารสินเชื่อและคุณภาพสินเชื่อ ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย
มาตรฐาน และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
4.3.3

นโยบายในการดํารงเงินกองทุน

ธนาคารมีน โยบายที่จ ะดํา รงเงิน กองทุน ในอัต ราที่เ หมาะสมกับ การดํา เนิน ธุร กิจ ของธนาคาร
และเพี ย งพอเพื่ อ รองรั บ การขยายธุ ร กิ จ ในอนาคต ทั้ ง นี้ ต อ งไม ต่ํ า กว า อั ต ราส ว นขั้ น ต่ํ า ตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด
รายละเอียดดูไดจากหัวขอ 4.3.4 นโยบายในการบริหารความเสี่ยง เรื่องที่ 6 การบริหารจัดการเงินทุน
4.3.4

นโยบายในการบริหารความเสี่ยง

ธนาคารตระหนักถึงปจจัยความเสี่ยงตาง ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอการประกอบ
ธุรกิจของธนาคาร จึงไดมีการพิจารณาเตรียมการและกําหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงแตละดาน โดย
ปรับปรุงโครงสรางองคกรและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพื่อใหระบบการ
บริหารความเสี่ยงของธนาคารไดมาตรฐานเทียบเคียงระดับสากล และมีความพรอมในการรองรับการบริหารความ
เสี่ยงตามแนวทางของหลักเกณฑ Basel II โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของธนาคาร มีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจน
ดูแลและติดตามปริมาณความเสี่ยงของธนาคารใหอยูในระดับที่เหมาะสม สอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ของธนาคาร โดยมีเปาหมายในการบริหารความเสี่ยงตาง ๆ ใหอยูภายในขอบเขตที่กําหนด และดําเนินธุรกิจใหได
อัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม
การบริหารความเสี่ยงของธนาคารที่สําคัญ มีดังนี้
(1)

การบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง

รายละเอียดดูไดจาก สวนที่ 1 หัวขอที่ 2. ปจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง เรื่องความเสี่ยงดานสภาพคลอง
และหัวขอที่ 11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน เรื่องการดํารงสินทรัพยสภาพคลอง
(2)

การบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย

องคประกอบสําคัญของนโยบายการบริหารสินทรัพยและหนี้สินของธนาคารไดแก การบริหารความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย โดยที่ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นเมื่อ สินทรัพย หนี้สิน
และรายการนอกงบดุ ล ทั้ งที่ มี และไม มี ความผั น แปรต อการเปลี่ ยนแปลงอั ตราดอกเบี้ ย มี รอบระยะเวลาในการ
เปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยหรือการครบกําหนดตามสัญญาไมตรงกัน ผลตางที่เกิดขึ้นอาจสงผลใหดอกเบี้ยรับสุทธิของ
ธนาคารไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาด โดยทั่วไปธนาคารพาณิชยจะมีการอํานวย
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สินเชื่อแบบมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว และมีการรับเงินฝากในประเภทตาง ๆ ไดแก เงินฝากเผื่อเรียก เงินฝากออมทรัพย
และเงินฝากประจํา อัตราดอกเบี้ยรับและอัตราดอกเบี้ยจายของสินทรัพยและหนี้สินของธนาคารขึ้นอยูกับอัตราดอกเบี้ย
เงินใหสินเชื่อขั้นต่ําและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ประกาศโดยธนาคาร อัตราดอกเบี้ยดังกลาวจะถูกปรับตามสภาวะของ
ตลาดเงินและสภาวะอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ดังนั้น ธนาคารจึงมีกระบวนการติดตามและประเมินความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยอยูเปนประจํา เพื่อเปนการ
บริหารใหอยูในระดับที่ยอมรับได
ตารางตอไปนี้เปนการแสดงสวนตางของสินทรัพย และของหนี้สินที่ออนไหวตออัตราดอกเบี้ย ในแตละรอบ
ระยะเวลาการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ณ 31 ธันวาคม 2552
ภายใน 1
เดือน

สินทรัพยทางการเงิน ......
หนี้สินทางการเงิน ..........
สุทธิ ................................

867,842
879,126
(11,284)

เกินกวา 1
เกินกวา 3
เดือน แตไม เดือน แตไม เกินกวา 1 ป
เกิน 3 เดือน เกิน 12 เดือน แตไมเกิน 5 ป เกินกวา 5 ป

ไมมีกําหนด
ระยะเวลา

สินเชื่อหยุด
รับรูรายได

(แสดงเปนหนวยลานบาท)
201,918
206,976
36,058
162,668
34,108
8,324
39,250
172,868
27,734

87,618
65,040
22,578

46,487
46,487

เกินกวา 1
เกินกวา 3
เดือน แตไม เดือน แตไม เกินกวา 1 ป
เกิน 3 เดือน เกิน 12 เดือน แตไมเกิน 5 ป เกินกวา 5 ป

ไมมีกําหนด
ระยะเวลา

สินเชื่อหยุด
รับรูรายได

(แสดงเปนหนวยลานบาท)
230,302
153,392
46,235
210,211
9,425
8,980
20,091
143,967
37,255

76,223
59,947
16,276

45,176
45,176

243,118
361,861
(118,743)

รวม

1,690,017
1,511,127
178,890

ณ 31 ธันวาคม 2551
ภายใน 1
เดือน

สินทรัพยทางการเงิน ......
หนี้สินทางการเงิน ..........
สุทธิ ................................

798,026
803,348
(5,322)

251,630
346,104
(94,474)

รวม

1,600,982
1,438,015
162,967

(3)

การบริหารความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
รายละเอียดดูไดจาก สวนที่ 1 หัวขอที่ 2. ปจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง เรื่องความเสี่ยงดานอัตรา
แลกเปลี่ยน
(4)

การบริหารความเสี่ยงดานตราสารอนุพันธ
รายละเอียดดูไดจาก สวนที่ 1 หัวขอที่ 2. ปจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง เรื่องความเสี่ยงดานอัตรา
แลกเปลี่ยน
(5)

การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
รายละเอียดดูไดจาก สวนที่ 1 หัวขอที่ 2. ปจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง เรื่องความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการ
(6)

การบริหารจัดการเงินทุน
รายละเอียดดูไดจาก สวนที่ 1 หัวขอที่ 2. ปจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง เรื่องความเสี่ยงดานความ
เพียงพอของเงินกองทุน
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เงินกองทุนของธนาคาร แสดงรายละเอียดไดดังนี้
ณ 31 ธันวาคม
2552

2551

2550

(แสดงเปนหนวยลานบาท ยกเวน รอยละ)
เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว และสวนเกินมูลคาหุน ...........

75,434

75,434

75,435

หุนบุริมสิทธิ และหุนกูดอยสิทธิควบหุนบุริมสิทธิ .............

-

-

-

สํารองตามกฎหมาย.............................................................

14,000

13,000

12,000

สํารองอื่น ............................................................................

56,500

46,500

36,500

กําไรสะสมคงเหลือหลังจากการจัดสรร..............................

11,104

7,945

4,005

อื่น ๆ...................................................................................

(3,307)

(643)

(1,464)

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทั้งสิ้น .................................................

153,731

142,236

126,476

เงินกองทุนชั้นที่ 2 ..................................................................

36,215

33,605

27,086

เงินกองทุนทั้งสิ้นกอนรายการหัก ....................................

189,946

175,841

153,562

หัก สวนต่ํากวาทุน (สุทธิ) จากการตีราคาเงินลงทุน ........

-

(196)

-

เงินกองทุนทั้งสิ้น .............................................................

189,946

175,645

153,562

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง (1) ................................

12.6%

11.2%

12.0%

เงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยง (1)..................................

15.5%

13.8%

14.5%

_______________

(1) - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนทั้งสิ้นคิดเปนรอยละ 13.5 และ 16.4 ตามลําดับ ในกรณีที่ไดมีการนํากําไรสุทธิของ
งวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เขามานับรวมเปนเงินกองทุน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารเริ่มมีการรายงานการดํารงเงินกองทุน ภายใตหลักเกณฑใหมของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งบังคับใช
แนวทาง Basel II แลว

ณ วันที่ 1 มกราคม 2536 ธนาคารแหงประเทศไทยไดบังคับใชหลักการในการคํานวณความเพียงพอของ
เงินกองทุนภายใตความตกลงของ Basel Committee on Banking Regulation and Supervisory Practices (Basel Committee)
ภายใตขอตกลงดังกลาวไดมีการกําหนดหลักเกณฑเบื้องตนของอัตราขั้นต่ําของการดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักไวเปน 3 ชวง โดยในชวงแรก ป 2536 ถึงเดือนมีนาคม 2537 กําหนดเงินกองทุนชั้นที่ 1 ไวที่
รอยละ 5.0 และเงินกองทุนรวม รอยละ 7.0 ชวงที่ 2 ในเดือนเมษายน 2537 ปรับเงินกองทุนรวมไวที่รอยละ 7.5
และชวงที่ 3 ตั้งแตเดือนมกราคม 2538 กําหนดเงินกองทุนชั้นที่ 1 ไวที่รอยละ 5.5 และเงินกองทุนรวมรอยละ 8.0
ตอมาในป 2539 ธนาคารแหงประเทศไทยไดมีการปรับเพิ่มอัตราสวนดังกลาวเปนรอยละ 6.0 และรอยละ
8.5 ตามลําดับ และในป 2541 ไดมีการปรับอีกครั้ง โดยอัตราเงินกองทุนชั้นที่ 1 เปนรอยละ 4.25 และเงินกองทุนรวม
เปนรอยละ 8.5
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ประกอบดวย ทุนที่ออกและชําระแลวของธนาคาร หุนกูควบหุนบุริมสิทธิ ใบสําคัญแสดง
สิทธิ (Warrants) เงินสํารองตามกฎหมาย และกําไรสะสม เงินกองทุนชั้นที่ 2 ประกอบดวยสวนเกินจากการตีราคา
ทรัพยสิน (ซึ่งมีการตีราคาในทุก ๆ 5 ป) แตไมนับรวมถึงคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งเพียงสวนหนึ่งของสวนเกินจากการ
ตีราคาทรัพยสินดังกลาวที่จะสามารถใชนับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทยได
สินทรัพยเสี่ยงประกอบดวยสินทรัพยทุกประเภทในงบดุลของธนาคารรวมถึงรายการที่ไมอยูในงบดุล หักลดดวย

สวนที่ 1 หนาที่ 43

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักรอยละ 0, 20, 50 และ 100 ตามประเภทของสินทรัพยเสี่ยง เชน หลักทรัพยที่ออกโดยรัฐบาลบาง
ประเภทจะมีคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักรอยละ 0 ในขณะที่เงินกูปกติจะคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักรอยละ 100 เปนตน
เมื่อเดือนมีนาคม 2549 ธนาคารแหงประเทศไทยไดออกหลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
ฉบับใหม (Basel II – Final Draft) ซึ่งกําหนดใหธนาคารพาณิชยตองเริ่มคํานวณการดํารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑเดิม
ขนานกับหลักเกณฑ Basel II ตั้งแตงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยใหรายงานตอธนาคารแหงประเทศไทยเปน
ประจําทุกไตรมาส และใหธนาคารพาณิชยดํารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ Basel II ตั้งแตงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2551 เปนตนไป
หลักเกณฑใหมดังกลาว ไดมีการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักความเสี่ยงของสินทรัพยประเภทตาง ๆ เพื่อใหสะทอน
ความเสี่ยงไดดียิ่งขึ้น และไดกําหนดใหดํารงเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาดและความเสี่ยงดานปฏิบัติการดวย
การปฏิบัติตามหลักเกณฑใหมจะมีผลตออัตราสวนของเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง ตลอดจนการดํารงสํารองเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญของธนาคาร
4.4

สินทรัพยและหนี้สิน
4.4.1

เงินใหสินเชื่อ

ขอมูลเงินใหสินเชื่อทั้งหมดในหัวขอนี้ จะแสดงเฉพาะเงินตน ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ ยกเวนมีคําอธิบายเปนอยางอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เงินใหสินเชื่อของธนาคาร (รวมดอกเบี้ยคางรับ) มีจํานวนทั้งสิ้น 1,103.4 พันลานบาท
ซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ 63.4 ของสินทรัพยรวม โดยที่สินเชื่อสวนใหญกวารอยละ 87.0 เปนสินเชื่อที่ใหแกลูกคาใน
ประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เงินใหสินเชื่อของธนาคาร (ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ) มีจํานวนทั้งสิ้น 1,101.3
พันลานบาท


การกระจุกตัวของสินเชื่อ (Loan Concentration)

ในดานของลูกคาสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ลูกคาสินเชื่อ 10 อันดับแรก มีสินเชื่อรวมจํานวน 194.9
พันลานบาท หรือรอยละ 15.8 ของเงินใหสินเชื่อทั้งสิ้น และลูกคาสินเชื่อ 20 อันดับแรก มีสินเชื่อรวมจํานวน 236.7
พันลานบาท หรือรอยละ 19.2 ของเงินใหสินเชื่อทั้งสิ้น ซึ่งลูกคาสินเชื่อ 5 อันดับแรก เปนผูประกอบการภาคธุรกิจ
การเงิน ภาคอุตสาหกรรม และภาคการสาธารณูปโภค
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหมีการจํากัดการใหสินเชื่อ เงินลงทุน และภาระผูกพันใหแกลูกคารายใด
รายหนึ่ง หรือกลุมลูกคาที่นับเปนกลุมเดียวกันในระดับที่สูงสุดไมเกินรอยละ 25 ของเงินกองทุนรวมของธนาคาร โดย
มีการพิจารณาเปนรายวัน ภายใตกฎระเบียบของธนาคารแหงประเทศไทย บริษัทที่นับรวมเปนกลุมเดียวกับกลุม ลูกคา
ของธนาคารจะหมายถึง บริษัทที่ลูกคาเขาถือหุนทั้งทางตรงและทางออมเกินกวารอยละ 30 ของสวนของผูถือหุนของ
บริษัทนั้น นอกจากนี้ ในการคํานวณ ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหรวมคํานวณทั้งเงินใหสินเชื่อ วงเงินภาระผูกพัน
ความเสี่ยงจากการเขาทําสัญญารับประกันการจําหนายหุนกู เงินลงทุน และ Currency Agreement (เชน Currency Option)
และ Interest Rate Agreement (เชน Interest Rate Swaps เปนตน) ของลูกคารายนั้น ๆ และของบริษัทที่นับรวมเปนกลุมตาม
ความหมายที่กลาวไวขางตน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวนสูงสุดที่ธนาคารสามารถใหสินเชื่อแกลูกคาหรือ
กลุมลูกคาเดียวกัน เทากับ 47.5 พันลานบาท
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สําหรับเงินใหสินเชื่อภายในประเทศจําแนกตามขนาดของเงินตนคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สรุปไดดังนี้
ขนาดของเงินกู
(ลานบาท)
ต่ํากวา 10 .................................
ตั้งแต 10 แตนอยกวา 100 ........
ตั้งแต 100 แตนอยกวา 500 ......
ตั้งแต 500 ................................
รวม (1) ................................

ณ 31 ธันวาคม 2552
ณ 31 ธันวาคม 2551
ยอดคงคาง
รอยละ
ยอดคงคาง
รอยละ
(แสดงเปนหนวยลานบาท ยกเวน รอยละ)
219,354
20.1
220,846
22.3
208,198
19.1
217,034
21.9
187,818
17.2
194,775
19.7
475,325
43.6
356,807
36.1
1,090,695
100.0
989,462
100.0

_______________
(1)

ขอมูลดังกลาวไดนิยามตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ซึ่งรวมขอมูลเงินกูระหวางธนาคารและเงินกูในตลาดเงิน และไม
สอดคลองกับขอมูลตัวเลขเงินใหสินเชื่อที่ปรากฏในงบการเงินที่แสดงไวในที่อื่นใดในรายงาน 56 -1 ฉบับนี้

การกระจุกตัวของเงินใหสินเชื่อแตละภาคธุรกิจ (Industry Concentration)
ตารางตอไปนี้แสดงขอมูลเกี่ยวกับเงินใหสินเชื่อของธนาคาร ตามการจัดแบงกลุมธุรกิจหลัก

การเกษตรและปาไม .........................
การเหมืองแร .....................................
การอุตสาหกรรม...............................
การกอสราง.......................................
การพาณิชย........................................
การธนาคารและธุรกิจการเงิน (1)......
ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย...........
การสาธารณูปโภค ............................
การบริการ (2) ...................................
การอุปโภคบริโภคสวนบุคคล (3).....
เงินใหสินเชื่อภายในประเทศ ............
เงินใหสินเชื่อตางประเทศ .................
เงินใหสินเชื่อรวม (1), (4) .................

ณ 31 ธันวาคม
2552
2551
2550
จํานวนเงิน
รอยละ
จํานวนเงิน
รอยละ
จํานวนเงิน
(แสดงเปนหนวยลานบาท ยกเวน รอยละ)
16,068
1.3
16,410
1.4
17,197
6,262
0.5
10,398
0.9
1,442
315,033
25.5
330,664
27.9
270,762
24,181
2.0
25,622
2.2
25,702
223,054
18.1
223,929
18.9
213,200
181,191
14.7
66,138
5.6
56,690
59,079
4.8
65,587
5.5
48,682
55,823
4.5
51,813
4.4
45,168
73,308
5.9
70,080
5.9
66,973
11.1
128,821
10.9
121,921
136,696
1,090,695
88.4
989,462
83.6
867,737
143,726
11.6
193,860
16.4
170,894
1,234,421
100.0
1,183,322
100.0
1,038,631

รอยละ
1.7
0.1
26.1
2.5
20.5
5.5
4.7
4.3
6.4
11.7
83.5
16.5
100.0

_______________

(1) รวมเงินใหกูยืมระหวางธนาคารตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ทําใหเงินใหสินเชื่อรวมแสดงขอมูลที่ไมตรงกับที่แสดงไวใน
ที่อื่นๆ ในแบบแสดงรายงาน 56-1 ฉบับนี้
(2) รวมเงินใหสินเชื่อสําหรับเงินทุนหมุนเวียนและเงินใหสนิ เชื่ออื่นๆ ที่ใหแกธุรกิจโรงแรมและรานอาหาร
(3) สวนใหญประกอบดวยเงินกูเพือ่ ที่อยูอาศัย
(4) เงินใหสินเชื่อในประเทศ และเงินใหสินเชื่อรวมตามตารางดังกลาว แสดงไวไมตรงกับที่แสดงไวในที่อื่นๆ ในแบบแสดงรายงาน 56 - 1
ฉบับนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากเงินกูยืมระหวางธนาคารไดแสดงรวมไวในเงินใหสินเชื่อแยกตามประเภทธุรกิจ แตเมื่อแสดงในงบการเงินจะ
แสดงแยกออกมาเปนรายการตางหาก

สวนที่ 1 หนาที่ 45

ธนาคารไดใหสินเชื่อแกภาคธุรกิจหลัก 4 ภาค ไดแก ภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing) ภาคการพาณิชย
(Commercial) ภาคการธนาคารและธุรกิจการเงิน (Banking and finance) และภาคการอุปโภคบริโภคสวนบุคคล
(Consumer) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เงินใหสินเชื่อดังกลาวมีจํานวนรวมกันรอยละ 69.3 ของเงินใหสินเชื่อรวม
ขอมูลตอไปนี้เปนขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินใหสินเชื่อตามประเภทธุรกิจที่สําคัญ ๆ ของธนาคาร
-

ภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing) และการพาณิชย (Commercial)

สินเชื่อภาคอุตสาหกรรมและการพาณิชยเปนสินเชื่อกลุมที่มีขนาดใหญสุดของธนาคาร ซึ่งเปนประมาณ
รอยละ 25.5 และรอยละ 18.1 ของเงินใหสินเชื่อรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ทั้งนี้ สวนใหญกวารอยละ 77.8 อยูใน
เขตนครหลวง ผูกูในสองภาคธุรกิจนี้ประกอบดวยธุรกิจหลายประเภท ตัวอยางเชน ธุรกิจการผลิต ธุรกิจขายสงและขาย
ปลีก ธุรกิจนําเขาและสงออกสินคาหลากหลายประเภท เชน เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑอาหารและยาสูบ คาไม เยื่อกระดาษ
และผลิตกระดาษ เคมีภัณฑ ยา ยาง โลหะ ซีเมนต ยานยนตและอะไหล เครื่องจักรและเครื่องมือ เครื่องใชไฟฟา
และสิ่งทอ เปนตน
-

การธนาคารและธุรกิจการเงิน (Banking and finance)

สินเชื่อภาคดังกลาว โดยหลักเปนการใหสินเชื่อแกผูกูที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการเงินที่เปนสถาบัน
การเงิน และการประกอบธุรกิจการเงินประเภทตางๆ ซึ่งเปนประมาณรอยละ 14.7 ของเงินใหสินเชื่อรวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552 ทั้งนี้สวนใหญกวารอยละ 97.5 อยูในเขตนครหลวง ผูกูในภาคธุรกิจนี้ ประกอบดวย ธนาคารและ
สถาบันการเงิน ตัวอยางเชน ธนาคารพาณิชย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคาร
อาคารสงเคราะห ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน สหกรณออมทรัพย สหกรณ
การเกษตร และโรงรับจํานํา เปนตน ผูกูในภาคธุรกิจนี้สวนใหญกูเงินในระยะสั้นและปานกลางเพื่อปรับสภาพคลอง
ของกิจการใหอยูในระดับสมดุล
-

ภาคการอุปโภคและบริโภคสวนบุคคล (Consumer Sector)

สินเชื่อภาคดังกลาวมีประมาณรอยละ 11.1 ของเงินใหสินเชื่อรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งสวน
ใหญเปนการใหกูเพื่อจัดหาที่อยูอาศัยหรือสินคาคงทน (Durable Goods) เชน รถยนต และเครื่องใชตาง ๆ เปนตน ทั้งนี้
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย ณ ชวงเวลาดังกลาวมีมูลคาประมาณรอยละ 86.9 ของสินเชื่อภาคการบริโภค วงเงินตอรายจะอยู
ในชวงระหวาง 500,000 บาท ถึง 5,000,000 บาท และใหกูสูงสุดไมเกิน 20 ป โดยจดจํานองที่อยูอาศัยดังกลาวเปน
หลักประกัน โดยทั่วไป ธนาคารจะใหสินเชื่อเพื่อซื้อสินคาคงทน กับลูกคาที่มีสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยกับธนาคารอยูแลว
โดยใชที่อยูอาศัยที่เปนหลักประกันเดิมเปนหลักประกันวงเงินสวนเพิ่ม ทั้งนี้ ระยะเวลาการใหกูระหวาง 3-5 ป ธนาคารมี
นโยบายที่จะใหกูรวมแกลูกคาไมเกินรอยละ 80-90 ของมูลคาประเมินของหลักทรัพย หรือราคาสินคาที่ลูกคาตองชําระ
-

เงินใหสินเชื่อตางประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เงินใหสินเชื่อสาขาตางประเทศมีจํานวน 143.7 พันลานบาท หรือคิดเปนรอยละ
11.6 ของเงินใหสินเชื่อรวม ต่ํากวาสิ้นป 2551 และสิ้นป 2550 ซึ่งมีจํานวน 193.9 พันลานบาท และ 170.9 พันลานบาท
ตามลําดับ
เงินใหสินเชื่อในภาคธุรกิจอื่น ๆ
สําหรับภาคธุรกิจอื่น ๆ ที่มีความสําคัญ ประกอบดวย
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-

ธุรกิจบริการโดยหลักจะเปนการใหสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจโรงพยาบาล เอกชน
รานอาหาร และธุรกิจเกี่ยวกับบันเทิง เปนตน
ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ซึ่งประกอบดวย สินเชื่อที่ใหแกธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินและอาคาร
การจัดสรรที่ดิน การกอสรางอาคารเพื่อใหเชา หรือจําหนาย และการใหเชาที่ดินและอาคาร เปนตน
ธุรกิจการสาธารณูปโภค ประกอบดวย เงินใหสินเชื่อแกธุรกิจที่ดําเนินการเกี่ยวกับการขนสง การไฟฟา
การประปา การไปรษณีย และโทรคมนาคม

เงินใหสินเชื่อแบงตามระยะเวลาครบกําหนดชําระ (Loan Maturity Profile)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีเงินใหสินเชื่อที่มีระยะเวลาครบกําหนดต่ํากวา 1 ป อยูที่รอยละ 55.4 ของ
เงินใหสินเชื่อรวม ในจํานวนดังกลาวไดนับรวมเงินกูประเภทเบิกเกินบัญชีที่มักจะมีการใชตอเนื่อง จึงมีลักษณะคลาย
กับเงินใหกูระยะยาว สําหรับเงินใหสินเชื่อที่มีระยะเวลาครบกําหนดชําระมากกวา 1 ป มีจํานวนรอยละ 29.6 ของเงินให
สินเชื่อรวมที่เปนเงินใหสินเชื่อระหวาง 1-5 ป และรอยละ 15.0 ของเงินใหสินเชื่อรวม เปนเงินใหสินเชื่อที่มากกวา 5 ป
ขอมูลดังตอไปนี้แสดงเงินใหสินเชื่อตามระยะเวลาครบกําหนดชําระ

0 ถึง 3 เดือน (1)............................
เกินกวา 3 ถึง 6 เดือน....................
เกินกวา 6 ถึง 12 เดือน..................
เกินกวา 12 เดือน..........................
รวม ...........................................

ณ 31 ธันวาคม
2552
2551
จํานวนเงิน
รอยละ
จํานวนเงิน
รอยละ
(แสดงเปนหนวยลานบาท ยกเวน รอยละ)
371,249
33.7
448,415
38.3
116,750
10.6
124,182
10.6
122,279
11.1
125,450
10.7
491,067
44.6
473,669
40.4
1,101,345
100.0
1,171,716
100.0

2550
จํานวนเงิน
400,341
113,716
105,786
415,548
1,035,391

รอยละ
38.7
11.0
10.2
40.1
100.0

_______________
(1) รวมเงินเบิกเกินบัญชี

เงินใหสินเชื่อจําแนกตามประเภทของสินเชื่อ
ธนาคารมีการอํานวยสินเชื่อใหแกลูกคา จําแนกเปน 3 ประเภทหลัก ไดแก เงินใหกูยืม ตั๋วเงิน และเงินเบิกเกิน
บัญชี ดังนี้

เงินเบิกเกินบัญชี ...........................
ตั๋วเงิน ...........................................
เงินใหกูยืม ....................................
รวม ..............................................

ณ 31 ธันวาคม
2552
2551
2550
จํานวนเงิน
รอยละ
จํานวนเงิน
รอยละ
จํานวนเงิน
รอยละ
(แสดงเปนหนวยลานบาท ยกเวน รอยละ)
98,482
8.9
104,660
8.9
105,231
10.1
276,022
25.1
321,887
27.5
248,193
24.0
726,841
66.0
745,169
63.6
681,967
65.9
1,101,345
100.0
1,171,716
100.0
1,035,391
100.0
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เงินใหสินเชื่อแกผูที่เกี่ยวของ (Related Parties Lending )

ธนาคารแหงประเทศไทยไดมีประกาศใหธนาคารพาณิชยถือปฏิบัติเกี่ยวกับการปลอยสินเชื่อแกผูที่เกี่ยวของ
โดยจํากัดการอํานวยสินเชื่อใหแกลูกหนี้ที่ธนาคาร กรรมการ หรือผูบริหารระดับสูงของธนาคาร หรือผูที่เกี่ยวของกับ
บุคคลดังกลาวถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 ของทุนที่ชําระแลวของลูกหนี้ มิใหมีภาระหนี้คงคางเกินกวา (1) รอยละ
50 ของสวนของผูถือหุนของบริษัทลูกหนี้ หรือ (2) รอยละ 25 ของมูลหนี้ที่ลูกหนี้ดังกลาวมีอยู หรือ (3) รอยละ 5 ของ
เงินกองทุนชั้ นที่ 1 ของธนาคาร แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ซึ่งธนาคารไดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทยดังกลาว


เงินใหสินเชื่อมีหลักประกัน

สินเชื่อสวนใหญของธนาคารเปนสินเชื่อที่มีหลักประกันเชนเดียวกับธนาคารพาณิชยไทยโดยทั่วไป ทั้งนี้
หลักประกันสวนใหญจะประกอบดวยที่ดิน อาคาร สินคาคงคลังและเครื่องจักร หรือในบางกรณี ธนาคารอาจขอให
บริษัทแม หรือผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญเปนผูค้ําประกัน ในกรณีที่มีหลักทรัพยค้ําประกันเปนที่ดินและสิ่งปลูก
สราง ธนาคารจะใหกูในวงเงินประมาณรอยละ 50 ถึงรอยละ 80 ของราคาประเมิน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสามารถในการ
ชําระหนี้ของลูกคาและประเภทหลักประกันดวย สวนกรณีสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย ธนาคารจะใหกูในวงเงินระหวาง
รอยละ 80 ถึงรอยละ 90 ของราคาซื้อ ธนาคารมีการทบทวนการประเมินมูลคาหลักประกันเปนประจําทุก 1 – 3 ป ตาม
ขนาดของวงเงินกู
4.4.1.1 นโยบายการจัดชั้นสินทรัพยและการตั้งสํารอง


การจัดชั้นสินเชื่อ

ธนาคารแหงประเทศไทย กําหนดใหธนาคารพาณิชยทุกแหง จัดชั้นสินเชื่อสิ้นสุดในแตละไตรมาส ซึ่งการ
จัดชั้นดังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อใชกําหนดระดับการตั้งสํารองหนี้สูญขั้นต่ํา ซึ่งถือเปนมาตรการสําคัญที่ธนาคารถือ
ปฏิบัติอยู และการกําหนดระดับการตั้งสํารองหนี้สูญขั้นต่ํา ถูกกําหนดใหสะทอนในผลการดําเนินงานของธนาคารใน
งบดุลไมเกินกวา รอบ 6 เดือน หลังมีการจัดชั้นสินเชื่อ อยางไรก็ตาม ธนาคารสามารถที่จะเลือกใชวิธีการตั้งสํารองหนี้
สูญในเงื่อนไขที่เขมงวดมากขึ้น เพื่อประโยชนของธนาคาร
ธนาคารจัดชั้นสินทรัพยตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด โดยแบงออกเปน 6 ระดับ ดังนี้
- สินทรัพยจัดชั้นปกติ คือสินเชื่อที่ไมมีสัญญาณของการผิดนัดการชําระ และสําหรับในกรณีของวงเงิน
เบิกเกินบัญชี จะมีลักษณะคือ (ก) วงเงินเบิกเกินบัญชียังไมมีการเบิกถอนเต็มจํานวน และวงเงินยังไมถูกยกเลิก (ข)
ระยะเวลาสําหรับการเบิกเงินเกินบัญชียังไมครบกําหนด หรือ (ค) ดอกเบี้ยคางชําระสําหรับวงเงินเบิกเกินบัญชีนอยกวา
1 เดือน
- สินทรัพยจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ คือสินเชื่อที่ผูกูมียอดดอกเบี้ยและเงินตนคางชําระสะสมเกินกวา 1 เดือน
จากวันครบกําหนด และ ในกรณีของวงเงินเบิกเกินบัญชี จะมีลักษณะคือ (ก) ผูกูไมมีวงเงิน (ข) วงเงินไมถูกถอดถอน
(ค) ยอดเงินกูสุทธิเกินกวาวงเงิน (ง) สัญญาของผูกูถือเปนอันสิ้นสุด และไมมีเงินสําหรับบัญชีการชําระคืนเงินตนและ
ดอกเบี้ยที่มียอดสะสมมากกวา 1 เดือน จากกําหนดวันที่วงเงินถูกถอดถอน หรือจากวันที่ยอดเงินกูสุทธิเกินกวากําหนด
หรือ จากวันครบกําหนดอายุสัญญา แลวแตเหตุการณใดที่เกิดกอน
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- สินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐานคือ สินเชื่อที่มียอดดอกเบี้ยและ/หรือเงินตนคางชําระเกินกวา 3 เดือนแตไม
เกินกวา 6 เดือน
- สินทรัพยจัดชั้นสงสัยคือ สินเชื่อที่มียอดดอกเบี้ยและเงินตนคางชําระเกินกวา 6 เดือน แตไมเกินกวา 12
เดือน
- สินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญคือ สินเชื่อที่มียอดดอกเบี้ยและเงินตนคางชําระเกินกวา 12 เดือน
- สินทรัพยจัดชั้นสูญคือ สินเชื่อที่เกินกําหนดชําระแลวและมีการดําเนินการตามสมควรเพื่อใหไดมาซึ่งการชําระ
หนี้ รวมทั้งมีขอบงชี้วาการชําระเงินตนและดอกเบี้ยคางชําระจะไมสามารถดําเนินการได
ตามหลักเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย กําหนดใหธนาคารจัดชั้นสินเชื่อและตั้งสํารองหนี้สูญตามรายบัญชี
หรือรายลูกหนี้ก็ได โดยธนาคารถือปฏิบัติตามเกณฑที่เขมงวดกวา คือ ถือการจัดชั้นสินเชื่อและการตั้งสํารองเปนราย
ลูกหนี้ โดยจะจัดชั้นลูกหนี้ในระดับคุณภาพของสินเชื่อชั้นที่ต่ําที่สุดของลูกหนี้รายนั้น และตั้งสํารองตามเกณฑการจัด
ชั้นดังกลาว


การตั้งสํารองหนี้สูญ

ธนาคารพิจารณาการตั้งสํารองหนี้สูญในทุก ๆ ไตรมาส จากรายการการจัดชั้นหนี้สูญ ซึ่งจะมีการบันทึกเปน
รายการในงบกําไรขาดทุนของทางธนาคาร มูลคาการจัดชั้นหนี้สูญในแตละชวงเวลา ไดรับการวิเคราะหจากเกณฑของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ประกอบกับจากปจจัยแวดลอม เชน มูลคาเฉลี่ยของสัดสวนการจัดชั้นหนี้สูญตอมูลคาสินเชื่อ
รวมในชวง 5 ปที่ผานมา มูลคาการตั้งสํารองจากหนี้จัดชั้นซึ่งกําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย มูลคายอดรวมของ
สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได ความพอเพียงของมูลคาหลักประกัน มูลคาการตั้งสํารองหลังการพิจารณาการตัดหนี้สูญ
และหนี้สูญไดรับคืน ผลกําไรสุทธิ และสภาพเศรษฐกิจโดยรวม สินเชื่อที่มีการตัดหนี้สูญจะสงผลใหการตั้งสํารอง
ลดลง ในขณะที่หนี้สูญไดรับคืนจะสงผลในการเพิ่มการตั้งสํารอง แตจะไมสงผลตอรายไดของธนาคาร
ตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย มีการกําหนดสํารองขั้นต่ําตามเกณฑการจัดชั้น โดยพิจารณาจาก
ยอดสินเชื่อหักดวยมูลคาหลักประกัน(ตามเกณฑที่กําหนด) ดังนั้น สํารองขั้นต่ําของสินเชื่อปกติ เทากับรอยละ 1 ของ
ยอดสิ นเชื่ อ สุท ธิ สิน เชื่อ ที่ จั ดชั้น กลา วถึง เปน พิเศษ เทากับ รอ ยละ 2 ของยอดสิ นเชื่อ สุท ธิ สิ นเชื่ อ จัด ชั้นต่ํ ากว า
มาตรฐาน เทากับรอยละ 100 ของยอดสินเชื่อสุทธิ สินเชื่อจัดชั้นสงสัย เทากับรอยละ 100 ของยอดสินเชื่อสุทธิ และ
สินเชื่อจัดชั้นสงสัยจะสูญ เทากับรอยละ 100 ของยอดสินเชื่อสุทธิ
ในป 2549 ธนาคารแหงประเทศไทยไดปรับปรุงหลักเกณฑการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมจากเดิมที่ให
ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราที่กําหนดสําหรับแตละชั้นหนี้ โดยเพิ่มในสวนของสินเชื่อดอยคุณภาพใหพิจารณา
กันสํารองจากผลตางของยอดหนี้คงคางกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้ หรือผลตาง
ของยอดหนี้คงคางกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน ทั้งนี้ เงินสํารองที่
ตองกันทั้งสิ้นตองไมต่ํากวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งตามชั้นหนี้
ในป 2551 ธนาคารแหงประเทศไทยไดปรับปรุงหลักเกณฑการกันตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มจากหลักเกณฑ
ป 2549 โดยอนุญาตใหใชหลักเกณฑการกันเงินสํารองแบบกลุมสินเชื่อ (Collective Approach) สําหรับเงินใหสินเชื่อที่
จัดชั้นปกติและกลาวถึงเปนพิเศษ นอกเหนือจากหลักเกณฑเดิมได ซึ่งธนาคารไดนําหลักเกณฑดังกลาวมาใชในป 2551
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ตารางแสดงคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่ําที่ตั้งตามชั้นหนี้
รายการ

เกณฑการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่ํา

สินทรัพยจัดชั้นปกติ
สินทรัพยจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
สินเชื่อจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
สินเชื่อจัดชั้นสงสัย
สินเชื่อจัดชั้นสงสัยจะสูญหรือสูญ

สํารองรอยละ 1 ของยอดหนี้หลังหักมูลคาหลักประกัน
สํารองรอยละ 2 ของยอดหนี้หลังหักมูลคาหลักประกัน
สํารองรอยละ 100 ของยอดหนี้หลังหักมูลคาหลักประกัน
สํารองรอยละ 100 ของยอดหนี้หลังหักมูลคาหลักประกัน
สํารองรอยละ 100 ของยอดหนี้หลังหักมูลคาหลักประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีสัดสวนเงินสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ
ในอัตรารอยละ 116.5 เทียบกับสิ้นป 2551 ที่มีสัดสวนรอยละ 109.4 สําหรับคาเผื่อหนี้สูญขั้นต่ําตามเกณฑของธนาคาร
แหงประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีจํานวน 34.7 พันลานบาท
4.4.1.2 นโยบายในการรับรูรายไดดอกเบี้ย
ธนาคารรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑคางรับคางจาย โดยจะหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยเมื่อมี
การคางชําระเกินกวา 3 เดือน พรอมทั้งจะทําการบันทึกลางรายไดดอกเบี้ยในสวนที่ไดมีการบันทึกไปแลวออกจาก
บัญชี โดยจะรับรูตามเกณฑเงินสดเมื่อไดรับชําระ หากลูกหนี้นําเงินมาชําระเงินตนและดอกเบี้ย ธนาคารจะบันทึก
รายไดดอกเบี้ยที่หยุดรับรูรายไดมาเปนรายไดอีกครั้งตามเกณฑเงินสด
4.4.1.3 เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ
ตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดใหเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ หมายถึง
เงินใหสินเชื่อที่จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ
เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ จําแนกตามภาคธุรกิจตามรายงานของธนาคารแหงประเทศไทย แสดงไดดังนี้
ณ 31 ธันวาคม 2552

การเกษตร และการปาไม ..........
การเหมืองแร .............................
การอุตสาหกรรม.......................
การกอสราง...............................
การพาณิชย................................
การธนาคารและธุรกิจการเงิน ...
ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย...
การสาธารณูปโภค ....................
การบริการ.................................
การอุปโภคบริโภคสวนบุคคล
รวมเงินใหสินเชื่อในประเทศ
เงินใหสินเชื่อตางประเทศ
รวม *
หัก รายไดรอการตัดบัญชี
รวมเงินใหสินเชื่อทั้งสิ้น

จํานวนเงิน

รอยละ

636
30
19,827
3,521
7,997
309
3,381
727
1,723
4,328
42,479
11,373
53,852
53,852

1.5
0.1
46.7
8.3
18.8
0.7
8.0
1.7
4.0
10.2
100.0

ณ 31 ธันวาคม 2551

รอยละของ
รอยละของ
เงินใหสินเชื่อ เงินใหสินเชื่อ
เงินใหสินเชื่อ เงินใหสินเชื่อ
รวมของกลุม รวมของกลุม จํานวนเงิน รอยละ รวมของกลุม รวมของกลุม
(แสดงเปนหนวยลานบาท ยกเวน รอยละ)

16,067
6,262
315,034
24,181
223,053
181,192
59,080
55,822
73,308
136,696
1,090,695

* หักรายไดรอการตัดบัญชีแลว
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4.0
0.5
6.3
14.6
3.6
0.2
5.7
1.3
2.4
3.2
3.9

938
137
16,524
3,596
10,721
590
5,300
825
1,809
4,964
45,404
9,232
54,636
54,636

2.1
0.3
36.4
7.9
23.6
1.3
11.7
1.8
4.0
10.9
100.0

16,410
10,398
330,664
25,622
223,927
66,138
65,587
51,813
70,080
128,820
989,459

5.7
1.3
5.0
14.0
4.8
0.9
8.1
1.6
2.6
3.9
4.6



การกระจุกตัวของเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2552 เงินใหสิน เชื่อ ดอ ยคุณ ภาพ 10 อัน ดับ แรก มีเงินใหสิน เชื่อ รวมจํา นวน 10.0
พันลานบาท หรือรอยละ 18.6 ของเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพทั้งสิ้น และคิดเปนรอยละ 0.8 ของเงินใหสินเชื่อ
4.4.1.4 การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา


หลักการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหาและความคืบหนา

ธนาคารมีนโยบายที่จะเรงการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหาใหสัมฤทธิ์ผลตามแนวทางที่ไดรับจากธนาคาร
แหงประเทศไทย วงเงินใหสินเชื่อที่เขาตามเกณฑที่กําหนดจะถูกโอนไปยังหนวยงานบริหารสินเชื่อพิเศษ
ธนาคารมีการกําหนดใหแนวทางในการปรับโครงสรางหนี้อยูบนพื้นฐานความเปนจริงในสภาพเศรษฐกิจ ให
สอดคลองกับแตละสภาพการณของแตละผูกู ซึ่งในบางกรณีอาจมีความซับซอนในการบริหารจัดการ ทางธนาคารได
คํานึงถึงความเปนไปไดทางเศรษฐกิจของบริษัทหรือของกลุมบริษัท ทั้งในดานของความเปนไปไดทางธุรกิจและ
ทางการเงิน เพื่อใหมั่นใจไดถึงความสามารถและความเต็มใจในการชําระคืนของผูกู ยิ่งไปกวานั้น เพื่อใหไดขอสรุป
ของการปรับโครงสรางหนี้ ธนาคารไดพิจารณาทางเลือกแตละทางเลือกที่เปนไปไดเพื่อใหไดทางเลือกที่เหมาะสม
ที่สุดสําหรับทุกฝาย
การปรับโครงสรางหนี้ มีหลายลักษณะ ขึ้นกับการประเมินความสามารถในการฟนตัวของกิจการของลูกคา
โดยในบางกรณี หากมีการขยายเวลาการชําระหนี้ระยะหนึ่ง ลูกหนี้ก็สามารถดําเนินการชําระหนี้ตอไปได หรือในบาง
กรณี อาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย หรือมีการตั้งพักหรือลดดอกเบี้ยคางจาย แตในกรณีที่ฐานะของลูกหนี้ออนแอมาก
ธนาคารจะรวมปรึกษากับลูกหนี้ เพื่อพิจารณาถึงแนวทางในการลดภาระหนี้ของกิจการ ซึ่งอาจหมายถึงการจําหนาย
ทรัพยสินบางอยางของลูกหนี้ หรือการแสวงหาผูรวมลงทุนใหม และธนาคารอาจตองพิจารณาลดหนี้ หรือรับโอน
สินทรัพย หรือแปลงหนี้เปนทุน ควบคูกับการกําหนดตารางการชําระหนี้ใหม สําหรับกรณีที่ลูกหนี้ไมใหความรวมมือ
ธนาคารจะดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิในทรัพยสินของลูกหนี้ตามที่กฎหมายกําหนด
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2549 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารไดทําการปรับโครงสรางหนี้ไปแลว
85,700 ราย เปนจํานวนเงินรวม 275.0 พันลานบาท (ป 2552 จํานวน 86.2 พันลานบาท ป 2551 จํานวน 74.5 พันลานบาท
และป 2550 จํานวน 50.2 พันลานบาท) สินเชื่อที่มีการปรับโครงสรางหนี้สําเร็จแลว แยกตามภาคธุรกิจในแตละป สรุป
ไดดังนี้

การเกษตร และการปาไม ..............
การเหมืองแร .................................
การอุตสาหกรรม...........................
การกอสราง...................................
การพาณิชย....................................

12 เดือนสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม
2552
2551
2550
รอยละ
จํานวนเงิน
รอยละ
จํานวนเงิน
รอยละ
จํานวนเงิน
(แสดงเปนหนวยลานบาท ยกเวน รอยละ)
3,284
3.8
1,722
2.3
1,737
3.5
265
0.3
276
0.4
296
0.6
17,772
20.6
36,455
48.9
14,882
29.6
2,052
2.4
1,867
2.5
3,328
6.6
14,253
16.5
10,600
14.2
10,810
21.5
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การธนาคารและธุรกิจการเงิน.........
ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย........
การสาธารณูปโภค ........................
การบริการ.....................................
การอุปโภคบริโภคสวนบุคคล........
รวม ..........................................

12 เดือนสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม
2552
2551
2550
จํานวนเงิน
รอยละ
จํานวนเงิน
รอยละ
จํานวนเงิน
(แสดงเปนหนวยลานบาท ยกเวน รอยละ)
385
0.5
362
0.5
553
12,362
14.3
5,000
6.7
3,317
4,903
5.7
1,498
2.0
1,835
21,970
25.5
10,323
13.9
6,908
10.4
6,417
8.6
6,546
8,988
86,234
100.0
74,520
100.0
50,212

รอยละ
1.1
6.6
3.7
13.8
13.0
100.0

สําหรับสินเชื่อที่มีการปรับโครงสรางหนี้สําเร็จแลว แยกตามวิธีการปรับโครงสรางหนี้ สรุปไดดังนี้
12 เดือนสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม
2551

2552
จํานวน
ราย

รับโอนสินทรัพย .........................
รับโอนสวนไดเสียในสวนของ
เจาของของลูกหนี้ ...................
การปรับโครงสรางหนี้
หลายลักษณะ ..........................
รวม ..........................................


ภาระหนี้กอนปรับ
โครงสรางหนี้

จํานวน
ราย

ภาระหนี้กอนปรับ
โครงสรางหนี้

(แสดงเปนหนวยลานบาท)
350
2,814

357

3,698

9

93

6

22,176
22,542

82,443
86,234

19,585
19,941

2550
จํานวน
ราย

ภาระหนี้กอนปรับ
โครงสรางหนี้

232

2,402

345

4

2

71,361
74,520

20,800
21,036

47,808
50,212

การยอนกลับของเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ

ปญหาหลักประการหนึ่งซึ่งมีผลกระทบตอธนาคารพาณิชยทั้งหลายในปจจุบันไดแก ปญหาของการยอนกลับ
ของเงิ นให สิ นเชื่ อ ด อ ยคุ ณภาพ ทั้ งนี้ เนื่ องจากในการปรั บ ปรุ งโครงสร างหนี้ แ ต ละรายจะต องมี การประมาณการ
ความสามารถในการชําระหนี้ โดยอิงจากสมมติฐานตาง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการประกอบการของธุรกิจ
และภาวะของบริษัทแตละบริษัท ซึ่งในบางครั้ง ก็อาจคลาดเคลื่อนไป เปนผลใหหนี้ที่ไดปรับปรุงโครงสรางหนี้แลว
กลับมาเปนหนี้ดอยคุณภาพอีก
เพื่อเปนการควบคุมปญหาการยอนกลับของสินเชื่อดอยคุณภาพ ธนาคารไดมีการกําหนดมาตรการหลายอยางใน
การดูแลสินเชื่อที่มีการปรับโครงสรางอยางใกลชิด เชน การดูแลการตีราคาทรัพยชําระหนี้ การดูแลติดตามความ
คืบหนาในการขายสินทรัพยเพื่อชําระหนี้อยางใกลชิด การสงหนังสือแจงกําหนดการชําระหนี้กอนวันครบกําหนด
การปรับปรุงขอมูลของลูกคาเพื่อประเมินความสามารถในการชําระหนี้เปนระยะๆ ตลอดจนการทบทวนและปรับปรุง
เงื่อนไขการปรับโครงสรางหนี้ เพื่อใหสอดคลองกับความสามารถในการชําระหนี้ การพิจารณาความเพียงพอของ
เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของลูกหนี้ เปนตน
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ทรัพยสินรอการขาย
ในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ บางกรณี ธนาคารจะมีการรับโอนสินทรัพยเพื่อเปนการชําระหนี้ ซึ่งธนาคาร
จะดําเนินการจําหนายทรัพยดังกลาวตอไป โดยผานการประมูล (Public Auction) หรือการขายแบบเฉพาะเจาะจง
(Private Sale)



ทรัพยสินรอการขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552, 2551 และ 2550 ประกอบดวย
2552
ยอด ณ ตนงวด ...............................................................
เพิ่มขึ้น ..........................................................
ลดลง ............................................................
ยอด ณ ปลายงวด............................................................
คาเผื่อการดอยคา ............................................................
รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ .........................................


37,588
4,106
(6,067)
35,627
(8,123)
27,504

ณ 31 ธันวาคม
2551
(แสดงเปนหนวยลานบาท)
41,393
3,385
(7,190)
37,588
(7,968)
29,620

2550
43,555
2,632
(4,794)
41,393
(7,607)
33,786

การโอนสินทรัพยไปยังบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.)

ในชวงป 2544 บสท. ไดถูกจัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงการคลังเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิด
รายไดของธนาคารพาณิชย โดยสามารถจัดซื้อ บริหาร ปรับโครงสราง และโอนสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดรายได ตาม
อํานาจที่ไดรับในการปรับโครงสรางสินเชื่อ การบังคับจํานองหลักประกัน การจําหนายจายโอนทรัพยสิน ภายใต
สัญญาที่ธนาคารไดทํากับ บสท. ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2544 ธนาคารไดมีการโอนสินทรัพยที่ดอยคุณภาพไปยัง บสท.
ในราคาตามทรัพยสินที่เปนหลักประกันหักดวยสํารองที่ตั้งไวแลว ตั้งแตวันที่ธนาคารไดทําสัญญา จนถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2552 มูลหนี้หลังหักสํารองตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยที่ไดโอนไปทั้งหมดมีจํานวน 25,484
ลานบาท
ธนาคารไดรับชําระคาโอนสินทรัพยดังกลาว เปนตั๋วสัญญาใชเงินที่โอนเปลี่ยนมือไมได ที่อาวัลโดยกองทุน
เพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งจะครบกําหนดในปที่ 10 นับจากวันที่ออกตั๋วสัญญาใชเงิน ทั้งนี้
ธนาคารและ บสท. ไดตกลงการรับรูผลกําไรหรือขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยที่ไดโอนให บสท. โดยในกรณีที่มี
ผลกําไร ใหจัดสรรกําไรสวนแรกไมเกินรอยละ 20 ของราคาสินทรัพยที่โอน โดยแบงในสัดสวนเทากันระหวาง บสท.
และธนาคาร สําหรับผลกําไรสวนที่สอง ธนาคารจะไดรับไปโดยยอดเงินทั้งหมดที่ธนาคารไดรับตัองไมเกินสวนตาง
ระหวางราคาตามบัญชีของธนาคารและราคาที่โอนให บสท. และกําไรสวนที่เหลือเปนของ บสท. สวนในกรณีที่มีผล
ขาดทุน ธนาคารจะเปนผูรับผลขาดทุนในสวนแรกไมเกินรอยละ 20 ของราคาสินทรัพยที่โอน และ บสท. และธนาคาร
จะรวมรับผลขาดทุนในสวนที่สองไมเกินรอยละ 20 ของราคาสินทรัพยที่โอนในสัดสวนเทากัน และผลขาดทุนที่เหลือ
บสท. จะเปนผูรับไปทั้งหมด
ในเดือนมีนาคม 2550 ธนาคารไดรับแจงผลการจัดสรรกําไรขาดทุน ณ สิ้นปที่ 5 จาก บสท. เปนกําไรจํานวน
392.8 ลานบาท โดยยังไมมีการชําระเงิน และตองมีการจัดสรรกําไรขาดทุนทั้งสิ้นเมื่อครบปที่ 10
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บสท.ไดไถถอนตั๋วสัญญาใชเงินที่โอนเปลี่ยนมือไมได
กอนกําหนดจํานวน 1,078 ลานบาท และ 1,278 ลานบาท ตามลําดับ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ธนาคารมีตั๋วสัญญาใชเงินที่โอนเปลี่ยนมือไมไดจาก บสท. เพื่อชําระ
เปนค าตอบแทนการโอนสิ นทรัพยดอ ยคุ ณภาพดังกลา ว คงเหลือ จํ านวน 12,903 ลานบาท และ 13,981 ลา นบาท
ตามลําดับ


การโอนสินทรัพยไปยังบริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด

ธนาคารไดจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพยทวี จํากัด (บริษัท) ขึ้นเปนบริษัทยอย ซึ่งธนาคารถือหุนรอยละ 100
ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพจากธนาคารไปบริหารตอไป เมื่อ
วันที่ 30 ธันวาคม 2547 ธนาคารไดมีการโอนเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายที่ไดรับจากการปรับโครงสรางหนี้
บางสวนใหแ ก บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด ตามราคาปดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันที่ 28
ธันวาคม 2547 จํานวน 3,323 ลานบาท ธนาคารบันทึกเงินสดรับจากการโอนเงินลงทุนดังกลาวเปนหนี้สินอื่น และ
บันทึกเงินลงทุนดังกลาวเปนหลักทรัพยที่โอนใหบริษัทยอยภายใตหลักทรัพยเผื่อขาย ตามแนวปฎิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับ
การโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน ในป 2549 บริษัทยอยไดจําหนายหลักทรัพยดังกลาวบางสวน และรับรู
กําไรจากการขายเงินลงทุน จํานวน 1,335 ลานบาท ธนาคารบันทึกรายการดังกลาวโดยลดหนี้สินอื่น จํานวน 1,732
ลานบาท และรับรูกําไรจากการขายเงินลงทุนจํานวน 1,341 ลานบาท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารไดขายทรัพยสินรอการขายใหบริษัท บริหารสินทรัพยทวี
จํากัด จํานวน 638 ลานบาท ในราคา 444 ลานบาท ซึ่งเปนมูลคายุติธรรม ทั้งนี้ ธนาคารไดตั้งคาเผื่อการดอยคาของ
ทรัพยสินรอการขายไวแลวกอนหนานี้ จํานวน 194 ลานบาท ดังนั้น รายการขายดังกลาวไมกอใหเกิดกําไรหรือขาดทุน
แกธนาคาร สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ไมมีรายการดังกลาว
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารไดขายทรัพยสินรอการขายใหบริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด
จํานวน 598 ลานบาท ในราคา 430 ลานบาท ซึ่งเปนมูลคายุติธรรม ทั้งนี้ ธนาคารไดตั้งคาเผื่อการดอยคาของทรัพยสิน
รอการขายไวแลวกอนหนานี้ จํานวน 168 ลานบาท ดังนั้น รายการขายดังกลาวไมกอใหเกิดกําไรหรือขาดทุนแกธนาคาร
สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยอยไดจําหนายหลักทรัพยดังกลาวบางสวน และรับรูขาดทุนจาก
การขายเงินลงทุนจํานวน 133 ลานบาท ธนาคารบันทึกรายการดังกลาว โดยลดหนี้สินอื่น จํานวน 186 ลานบาท และ
รับรูกําไรจากการขายเงินลงทุน จํานวน 173 ลานบาท
.
4.4.2 เงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีเงินลงทุนในหลักทรัพย คิดเปนรอยละ 21.0 ของสินทรัพยรวม
โดยหลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจมีสัดสวนสูงที่สุด รอยละ 71.6 รองลงมาคือ ตราสารหนี้ตางประเทศ รอยละ 8.6
หลั กทรัพ ย รั ฐ บาลและรั ฐวิ ส าหกิจ ถื อ เป นส ว นหนึ่ง ของเงิ นสํ ารองสิ นทรั พย ส ภาพคลอ งของ
ธนาคาร และสามารถใชเปนหลักประกันในการขอกูเงินจากธนาคารแหงประเทศไทยเชนเดียวกับความผูกพันอื่น ๆ
กับองคกรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหลักทรัพยซึ่งขายภายใตสัญญาซื้อคืน
ธนาคารมีการลงทุนในตราสารทุนรวม 62.6 พันลานบาท เปนการลงทุนในตราสารทุนทั่วไปใน
ประเทศ จํานวน 27.0 พันลานบาท ลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม จํานวน 25.6 พันลานบาท ลงทุนในตราสารทุน
ตางประเทศจํานวน 9.1 พันลานบาท และมีการลงทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 0.9 พันลานบาท รายละเอียด
ดังนี้
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2552
จํานวนเงิน
ตราสารหนี้:
หลักทรัพยรัฐบาล และ รัฐวิสาหกิจ ......
ตราสารหนี้ภาคเอกชน..........................
ตราสารหนี้ตางประเทศ ........................
รวมตราสารหนี้ ....................................
ตราสารทุน:
ตราสารทุนภายในประเทศ ...................
ตราสารทุนตางประเทศ ........................
ตราสารทุนที่ไดรับจากการปรับ
โครงสรางหนี้ ..................................
อื่น ๆ.....................................................
รวมตราสารทุน.....................................
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย .................

ณ 31 ธันวาคม
2551
2550
รอยละ
จํานวนเงิน
รอยละ
จํานวนเงิน
รอยละ
(แสดงเปนหนวยลานบาท ยกเวน รอยละ)

261,628
9,853
31,177
302,658

71.6
2.7
8.6
82.9

211,029
11,152
33,317
255,498

73.7
3.9
11.6
89.2

259,787
9,674
9,078
278,539

82.1
3.1
2.9
88.1

27,035
9,051

7.4
2.5

16,134
7,934

5.6
2.8

22,722
6,202

7.2
1.9

902
25,596
62,584
365,242

0.2
7.0
17.1
100.0

924
5,968
30,960
286,458

0.3
2.1
10.8
100.0

2,932
5,946
37,802
316,341

0.9
1.9
11.9
100.0

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุนของธนาคารในป 2552 คิดเปนรอยละ 13.6 ของรายได
ดอกเบี้ยและเงินปนผลรวม และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีสวนเกินทุนสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงิน
ลงทุนจํานวน 13.2 พันลานบาท ซึ่งยังมิไดมีการรับรูเปนรายได
ธนาคารไดมีการทําธุรกรรมซื้อขายตราสารทุนในขนาดที่มีนัยสําคัญ (รายละเอียดดูไดจาก สวนที่ 1
หัวขอที่ 11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน เรื่องเงินลงทุนในหลักทรัพย) และธนาคารมีการซื้อขายตราสารหนี้อัน
เกี่ยวของกับธุรกรรมวานิชธนกิจ
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5.

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

5.1

ทรัพยสินหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ธนาคารมีทรัพยสินประเภท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ดังนี้
-

สํานักงานใหญของธนาคาร ตั้งอยูเลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
บนที่ดินซึ่งมีเนื้อที่ 8 ไร 66.8 ตารางวา เปนอาคารสูง 32 ชั้น ซึ่งธนาคารเปนเจาของที่ดินและอาคาร

-

สํานักงานถนนพระราม 3 ตั้งอยูเลขที่ 2222 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร บนที่ดินซึ่งมีเนื้อที่ 29 ไร 171.3 ตารางวา เปนอาคารสูง 10 ชั้น ซึ่งธนาคารเปน
เจาของที่ดินและอาคาร

-

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีจํานวน 29,205 ลานบาท เปรียบเทียบ
กับปที่ผานมาไดดังนี้
หนวย : ลานบาท

ที่ดิน
อาคาร
อุปกรณ
อื่น ๆ
รวม

ธันวาคม 52
16,559
7,431
3,933
1,282
29,205

5.2

เงินใหสินเชื่อ (รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวขอ 4.4.1)

5.3

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม

ธันวาคม 51
16,514
8,329
4,495
1,279
30,617

ธันวาคม 50
15,862
9,294
4,578
286
30,020

ธนาคารมี น โยบายการลงทุ น ในธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การดํา เนิ น งานของธนาคารพาณิชยและธุรกิจที่
สนับสนุนการใหบริการของธนาคาร โดยธุรกิจนั้นตองมีแนวโนมการประกอบการที่ดีและมีความเสี่ยงที่ยอมรับได
นอกจากนี้ ในการปรับปรุงโครงสรางหนี้บางกรณี ธนาคารจะพิจารณาอนุมัติใหธุรกิจนั้นแปลงหนี้เปนทุนเพื่อเปนการ
แกไขหนี้มีปญหา ทั้งนี้ การลงทุนของธนาคารจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวของทางการ ซึ่งพระราชบัญญัติ
การธนาคารพาณิชย มาตรา 12 (5) กําหนดใหธนาคารพาณิชยลงทุนในบริษัทจํากัดไดไมเกินรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ที่ชําระแลวของบริษัท หากเกินกวานี้ตองไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย
ในเรื่องการถือหุนในกิจการอื่นนี้ ธนาคารแหงประเทศไทย ไดพิจารณาวา เพื่อเปนการเสริมสรางเสถียรภาพ
และความมั่นคงใหกับระบบสถาบันการเงินโดยรวม และรักษาความเชื่อมั่นของผูฝากเงินตอสถาบันการเงิน ธนาคาร
แหงประเทศไทย ตองมีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงจากการที่สถาบันการเงินมีการลงทุนในธุรกิจอื่น อันเนื่องจากการที่
ไมมีการควบคุมดูแลอยางเพียงพอ ธนาคารแหงประเทศไทยจึงไดออกหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม เพื่อควบคุม
ใหสถาบันการเงินมีการลงทุนเฉพาะในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการเงินและธุรกิจสนับสนุน และใหธนาคารถือหุนได
โดยสําหรับบริษัทที่ อยูในกลุม ตองถือ ในสัดสวนตั้งแตรอยละ 50 และมีอํานาจในการควบคุม และธนาคารแหง
ประเทศไทยจะทําการกํากับบริษัทที่อยูในกลุม ทั้งในเรื่องของการดํารงเงินกองทุนของกลุม และการควบคุมการให
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สินเชื่อ การลงทุนและการกอภาระผูกพัน ในภาพรวมของกลุม แตหากธนาคารมีการลงทุนในธุรกิจการเงินโดยไมนับ
รวมในกลุม ธนาคารตองถูกหักเงินกองทุนตามจํานวนเงินลงทุน ซึ่งเปนการเพิ่มตนทุนในการถือหุน อยางไรก็ตาม
การกํากับแบบรวมกลุมดังกลาว เปนการเปดโอกาสใหธนาคารเพิ่มขอบเขตของบริการทางการเงินที่จะใหกับลูกคา
โดยการสรางกลุมธุรกิจการเงิน แตทั้งนี้ ธนาคารตองมีหนาที่ในดานการกําหนดนโยบายและกลยุทธ และตองมี
มาตรการในการควบคุมและบริหารความเสี่ยงของกลุม
ในการนี้ ธนาคารไดมีหนังสือขออนุญาตจัดตั้งกลุมธุรกิจการเงิน และธนาคารแหงประเทศไทย ไดมีหนังสือ
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549 อนุญาตใหธนาคารจัดตั้งกลุมธุรกิจทางการเงิน ประกอบดวย บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนรวมบัวหลวง จํากัด บริษัทหลักทรัพยบัวหลวง จํากัด (มหาชน) บริษัทบริหารสินทรัพยทวี จํากัด บางกอก
แบงคเบอรฮาด บริษัท BBL Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd. และ บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จํากัด
สําหรับการรับโอนหุนจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้นั้น แมวาการรับโอนหุนจะสงผลใหธนาคารมีการลงทุน
ในบริษัทนั้นเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทนั้น ธนาคารไมตองขออนุญาตจาก
ธนาคารแหงประเทศไทย ตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย สามารถใชไดถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548
(ธปท.สนส.(31)ว. 219/2545 ลงวันที่ 28 มกราคม 2545)
ธนาคารไดปรับเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม จากวิธีราคาทุน (Cost
Method) มาเปนวิธีสวนไดเสีย (Equity Method) ตั้งแตงวดครึ่งปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2543 ตามขอกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวมและเงินลงทุนในบริษัทยอย มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 45 เรื่อง เงินลงทุน
ในบริษัทรวม และตามหนังสือของธนาคารแหงประเทศไทย ที่ ธปท.สนส.(21)ว.1593/2543 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม
2543 เรื่อง การบันทึกรายการเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
ธนาคารไดใชวิธีราคาทุนในการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทที่ธนาคารถือหุนตั้งแตรอยละ 20 ขึ้นไปที่ธนาคาร
ไดมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ เนื่องจากธนาคารมีความตั้งใจถือหุนในบริษัทดังกลาวเปนการชั่วคราว
5.4

นโยบายการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวม

โดยปกติ ธนาคารมี ก ารแต ง ตั้ ง ผู บ ริ ห ารเป น กรรมการของบริ ษั ท ย อ ยและบริ ษั ท ร ว ม เพื่ อ ติ ด ตามการ
บริหารงาน ฐานะการเงิน และการดําเนินงานของบริษัทเหลานั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทเปนผูพิจารณาการ
ดําเนินการที่อาจกระทบตอบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
สําหรับบริษัทยอยและบริษัทรวม ที่ธนาคารไดรับมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ เนื่องจากธนาคารมีความ
ตั้งใจถือหุนในบริษัทดังกลาวเปนการชั่วคราว จึงไมไดแตงตั้งผูบริหารของธนาคารเขาเปนกรรมการของบริษัทยอยและ
บริษัทรวม เวนแตบางบริษัทที่เชิญผูบริหารของธนาคารเขารวมเปนกรรมการของบริษัทดวย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทที่ธนาคารถือหุนในสัดสวนที่นับไดเปนบริษัทยอยและบริษัทรวม ที่ไดมาจาก
การปรับปรุงโครงสรางหนี้ ไดแก บริษัท ไทยพรีซีชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด บริษัท ไตรอิเกิลส จํากัด บริษัท ซีบีเอ็นพี
(ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท สามมิตรมอเตอรสแมนูแฟคเจอริง จํากัด (มหาชน)
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6.

ขอพิพาททางกฎหมาย

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2552 ธนาคารมีคดีขอพิพาทซึ่งยังไมสิ้นสุดและอาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพย
ของธนาคารที่มีจํานวนทุนทรัพยสูงกวารอยละ 5 ของสวนผูถือหุนสุทธิตามงบการเงิน ณ วันสิ้นปบัญชี 2552 ดังนี้
1. ชื่อคูความ บริษัท คลอสเตอรเบียร (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท คลอสเตอรเบียร (ประเทศไทย) จํากัด (เปนจําเลยในคดีแพงของศาลทรัพยสินทางปญญา) ไดยื่นฟองแยงธนาคาร
และโจทกรวมคนอื่นตอศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง กลาวหาวา ธนาคารไดดําเนินการ
รองตอศาลขอใหฟนฟูกิจการของบริษัท ไทยอมฤต บริวเวอรี่ จํากัด ในฐานะเจาหนี้เสียงขางมากลงมติตั้ง บริษัท ไพรส
วอเตอรเฮาส คูเปอร คอปอเรท รีสตรั๊คเจอรริ่ง จํากัด เปนผูทําแผน และไดรวมกันสมคบไมใหโจทกเปนตัวแทน
จําหนายเบียรคลอสเตอรแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย ทําใหเสียหายทุนทรัพย 10,880.8 ลานบาท ตอมาเมื่อศาลได
สืบพยานโจทกและจําเลยเสร็จแลว ไดมีคําพิพากษายกฟองแยงดังกลาว เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2549 โดยหามบริษัท
คลอสเตอรเบียร (ประเทศไทย) จํากัด ใชชื่อและเครื่องหมายการคา “คลอสเตอร” ตอไป รวมถึงใหใชคาฤชาธรรมเนียม
แทนธนาคารและโจทกรว มอื่นดวย
บริษัท คลอสเตอรเบียร (ประเทศไทย) จํากัด ไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาตอศาลฎีกา (การยื่นอุทธรณคดีของ
ศาลทรัพยสินฯใหยื่นอุทธรณตอศาลฎีกา) และธนาคารไดยื่นคําแกอุทธรณแลว ขณะนี้คดีอยูระหวางการพิจารณาของ
ศาลฎีกา
ความเห็นของฝายจัดการ เนื่องจากธนาคารมิไดกระทําละเมิดตามฟองแยง แตใชสิทธิตามกฎหมายในการ
ยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการของบริษัท ไทยอมฤต บริวเวอรี่ จํากัดตามพระราชบัญญัติลมละลาย คําพิพากษาของศาล
ทรัพยสินฯ ที่ยกฟองแยงดังกลาวจึงชอบดวยเหตุผล ดังนั้น โอกาสที่ธนาคารจะแพคดี จึงมีนอยมาก
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2. ชื่อคูความ กลุมบริษัท เอ็ฟฟเชี่ยน จํากัด ประกอบดวย บริษัท เอ็ฟฟเชี่ยน จํากัด, นายพิบูลย เลิศวงศกรกิจ
บริษัท แอ็ดวานซที่ดิน จํากัด, บริษัท ฟุล-ฟล จํากัด, บริษัท เฉี่ยง-เซี้ย ภัตตาคาร ( 1994 ) จํากัด, หางหุนสวนจํากัด
หอพักเมยแฟร และ หางหุนสวนจํากัด สยามอาคเนยกอสราง เปนโจทก ยื่นฟองธนาคารรวม 7 คดี ดังนี้
- บริษัท เอ็ฟฟเชี่ยน จํากัด เปนโจทกฟองธนาคารตอศาลแพงกรุงเทพใต เปนคดีหมายเลขดําที่ 9885/2549
ข อหาผิ ดสั ญ ญา ละเมิด เรีย กเอาทรัพยคืน เรี ยกคาเสีย หาย จํานวนทุน ทรั พย 231,892.8 ลานบาท เมื่อ สืบ พยาน
โจทกจําเลยเสร็จแลว ศาลมีคําพิพากษายกฟองโจทกเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551 โจทกยื่นอุทธรณคําพิพากษา ธนาคาร
ยื่นแกอุทธรณ ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ
- นายพิบูลย เลิศวงศกรกิจ เปนโจทกฟองธนาคารตอศาลแพงกรุงเทพใต เปนคดีหมายเลขดําที่ 9884/2549
ขอหาผิดสัญญา ละเมิด เรียกเอาทรัพยคืน เรียกคาเสียหาย จํานวนทุนทรัพย 128,534.0 ลานบาท เมื่อสืบพยาน
โจทก จําเลยเสร็จ แล ว ศาลมี คําพิพากษายกฟอ งโจทกเมื่อ วันที่ 5 กุมภาพันธ 2551 โจทกยื่ นอุท ธรณ คํ าพิพากษา
ธนาคารยื่นแกอุทธรณ ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ
- บริ ษั ท แอ็ ด ว า นซ ที่ ดิ น จํ า กั ด เป น โจทก ฟ อ งธนาคารต อ ศาลแพ ง กรุ ง เทพใต เป น คดี ห มายเลขดํ า ที่
9882/2549 ขอหาผิดสัญญา ละเมิด เรียกเอาทรัพยคืน เรียกคาเสียหาย จํานวนทุนทรัพย 116,760.7 ลานบาท เมื่อ
สืบพยานโจทกจําเลยเสร็จ แลว ศาลมีคําพิพากษายกฟองโจทกเมื่อ วันที่ 28 กรกฎาคม 2551 โจทกยื่นอุทธรณคํา
พิพากษา ธนาคารยื่นแกอุทธรณ ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ
- บริษัท ฟุล-ฟล จํากัด เปนโจทกฟองธนาคารตอศาลแพงกรุงเทพใต เปนคดีหมายเลขดําที่ 3828/2551 ใน
ขอหา ผิดสัญญา เรียกทรัพยคืน ละเมิด จํานวนทุนทรัพย 96,048.6 ลานบาท ศาลสอบขอเท็จจริง ซึ่งเมื่อตรวจเอกสาร
แลวจึงมีคําสั่งงดสืบพยานโจทก-จําเลย และพิพากษายกฟองโจทกเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 โจทกยื่นอุทธรณคํา
พิพากษา ธนาคารยื่นแกอุทธรณ ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ
- บริษัท เฉี่ยง-เซี้ย ภัตตาคาร (1994) จํากัด เปนโจทกยื่นฟองธนาคารตอศาลแพงกรุงเทพใต เปนคดีหมายเลข
ดําที่ 3829/2551 ในขอหา ผิดสัญญา ละเมิด เรียกทรัพยคืน ทุนทรัพย 116,742.7 ลานบาท ศาลสอบขอเท็จจริง ซึ่งเมื่อ
ตรวจเอกสารแลวจึงมีคําสั่งงดสืบพยานโจทก-จําเลย และพิพากษายกฟองโจทกเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 โจทก
ยื่นอุทธรณคําพิพากษา ธนาคารยื่นแกอุทธรณ ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ
- หางหุนสวนจํากัด หอพักเมยแฟร เปนโจทกยื่นฟองธนาคารตอศาลแพงกรุงเทพใต เปนคดีหมายเลขดําที่
3827/2551 ในขอหา ผิดสัญญา เรียกทรัพยคืน ละเมิด เรียกคาเสียหาย ทุนทรัพย 118,218.2 ลานบาท ศาลสอบ
ขอเท็จจริง ซึ่งเมื่อตรวจเอกสารแลวจึงมีคําสั่งงดสืบพยานโจทก-จําเลย และพิพากษายกฟองโจทกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม
2551 โจทกยื่นอุทธรณคําพิพากษา ธนาคารยื่นแกอุทธรณ ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ
- ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด สยามอาคเนย ก อ สร า ง เป น โจทก ยื่ น ฟ อ งธนาคารต อ ศาลแพ ง กรุ ง เทพใต เป น คดี
หมายเลขดําที่ 3826/2551 ในขอหา ผิดสัญญา เรียกทรัพยคืน ละเมิด เรียกคาเสียหาย ทุนทรัพย 145,938.0 ลานบาท
ศาลสอบขอเท็จจริง ซึ่งเมื่อตรวจเอกสารแลวจึงมีคําสั่งงดสืบพยานโจทก-จําเลย และพิพากษายกฟองโจทกเมื่อวันที่ 27
พฤศจิกายน 2551 โจทกยื่นอุทธรณคําพิพากษา ธนาคารยื่นแกอุทธรณ ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ
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ทั้งนี้ ลูกหนี้กลุมนี้ไดถูกธนาคารยื่นฟองเปนคดีแพงกอนหนานี้ เพื่อเรียกหนี้คืนมากอนแลว รวม 3 คดี กลาวคือ
- คดีของศาลแพง หมายเลขดําที่ ธ.3031/2544 ระหวางธนาคาร (โจทก) กับบริษัท เอ็ฟฟเชี่ยน จํากัดกับพวก
(จําเลย) ขอหา กูเงิน จํานอง จํานวนทุนทรัพย 14.1 ลานบาท ศาลชั้นตนไดพิพากษาใหจําเลยชําระหนี้ใหกับธนาคาร
เปนคดีหมายเลขแดงที่ ธ.6251/2545 จําเลยอุทธรณ ศาลอุทธรณพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลชั้นตน ตอมา
จําเลยไดยื่นฎีกา ขณะนี้คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา
- คดีของศาลแพงกรุงเทพใต หมายเลขดําที่ 7863/2543 ระหวางธนาคาร(โจทก) กับนายพิบูลย เลิศวงศกรกิจ
(จําเลย) ขอหาเบิกเงินเกินบัญชี จํานวนทุนทรัพย 4.9 ลานบาท ศาลชั้นตนพิพากษาใหจําเลยชําระหนี้ใหกับธนาคาร
เปนคดีหมายเลขแดงที่ 791/2544 โดยคดีถึงที่สุดแลว
- คดีของศาลแพงธนบุรี หมายเลขดําที่ 5790/2543 ระหวางธนาคารกรุงเทพ (โจทก) กับบริษัท แอ็ดวานซ
ที่ดิน จํากัดกับพวก (จําเลย) ขอหา กูยืม ค้ําประกัน จํานวนทุนทรัพย 1.5 ลานบาท ศาลชั้นตนไดพิพากษาใหจําเลยกับ
พวกชําระหนี้ใหกับธนาคาร เปนคดีหมายเลขแดงที่ 4823/2545 จําเลยอุทธรณ ศาลอุทธรณพิพากษายืนตามคําพิพากษา
ของศาลชั้นตน ตอมาจําเลยไดยื่นฎีกา ขณะนี้คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา
ความเห็นของฝายจัดการ ทั้งเจ็ดคดีที่กลุมบริษัท เอ็ฟฟเชี่ยน จํากัด ยื่นฟองธนาคารนั้น เนื่องจากธนาคารมิได
ปฏิบัติผิดสัญญาจึงไมเปนเหตุใหโจทกไดรับความเสียหายจริงตามฟอง ดังนั้น โอกาสที่ธนาคารจะแพคดี จึงมีนอยมาก
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3. ชื่อคูความ บริษัท ไทยแมลอน โปลีเอสเตอร จํากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2550 บริษัท ไทยแมลอน โปลีเอสเตอร จํากัด (มหาชน) ไดเปนโจทกยื่นฟองบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย เปนจําเลยที่ 1 นายสมเจตน หมูศิริเลิศ เปนจําเลยที่ 2 ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)
เปนจําเลยที่ 3 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เปนจําเลยที่ 4 และ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนจําเลย
ที่ 5 ตอศาลแพง ในคดีความแพง ขอหาหรือฐานความผิด เพิกถอน ละเมิด เรียกคาเสียหายทุนทรัพย 24,500 ลานบาท
เปนคดีหมายเลขดําที่ 1215/2550 โดยขอใหศาลเพิกถอนการทําสัญญาโอนสินทรัพยดอยคุณภาพระหวางธนาคารกับ
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ตลอดจนการโอนสิทธิจํานองที่ธนาคารโอนไปยังบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย และเพิก
ถอนการโอนกรรมสิ ท ธิ์ที่ ดิ นจํ า นวน 3 แปลง ที่โ อนไปยัง บรรษัท บริห ารสินทรัพยไทย ซึ่ งศาลไดนัดสื บ พยาน
โจทกจําเลยในเดือน มีนาคม 2551 และพิพากษายกฟองโจทกเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 โจทกยื่นอุทธรณคํา
พิพากษา ธนาคารยื่นแกอุทธรณแลว ขณะนี้อยูระหวางรอฟงคําพิพากษาของศาลอุทธรณ
ความเห็นของฝายจัดการ เมื่อพิจารณาจากขอเท็จจริงเกี่ยวกับการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพไปใหบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย แลว เห็นวาไดดําเนินการโดยถูกตองตามกฎหมาย และไมปรากฏวาโจทกไดรับความเสียหาย
ตามที่กลาวอางมาในฟอง ดังนั้น โอกาสที่ธนาคารจะแพคดี จึงมีนอยมาก

สวนที่ 1 หนาที่ 61

4. ชื่อคูความ บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกลาไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกลาไทย จํากัด (มหาชน) ไดเปนโจทกยื่นฟองธนาคารตอศาลแพงกรุงเทพใต เปน
คดีหมายเลขดําที่ 9412/2550 ขอหา ผิดสัญญาและเรียกคาเสียหาย สรุปคําฟองไดวา โจทกมีความประสงคประกอบ
กิจการโรงงานผลิตเหล็กครบวงจร จึงติดตอขอสินเชื่อกับจําเลย เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2539 จําเลย และสถาบัน
การเงินรวม 9 แหง ตกลงรวมกันใหสินเชื่อหลายประเภทจํานวน 35,000 ลานบาท โดยจําเลยและสถาบันการเงิน
ดังกลาวจะไดรับประโยชนจากดอกเบี้ยสินเชื่อและคาธรรมเนียมจากการจัดหาและใหสินเชื่อ
โจทกไดชําระคาธรรมเนียมใหแกจําเลยและสถาบันการเงินตาง ๆ แตจําเลยและผูใหกูรวมไมดําเนินการตาม
สัญญาใหสินเชื่อ โดยไมใหโจทกใชสินเชื่อและไมจัดทําสัญญาหลักประกันตาง ๆ เปนเหตุใหโจทกถูกระงับสินเชื่อ
จากผูใหกูรวม โจทกจึงขาดสภาพคลองและจําเปนตองชะลอโครงการ โจทกไดมีหนังสือขอคืนคาธรรมเนียมเงินกู
ทั้งหมดจํานวน 150.8 ลานบาท
เมื่อเดือนกันยายน 2539 จําเลยไดอนุมัติใหโจทกใชวงเงินสินเชื่อชั่วคราว (Bridging Loan) เปนวงเงินเบิกเงิน
เกินบัญชีจํานวน 25 ลานบาท และเงินกูจํานวน 58.5 ลานบาท แตไมเพียงพอกับการกอสรางโรงเหล็ก ทําใหกิจการของ
โจทกประสบภาวะขาดทุน โจทกจึงตองทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับจําเลยเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2543 โดยในการ
ปรับโครงสรางหนี้ดังกลาว จําเลยจะรวมกับสถาบันการเงินอีกแหงใหสินเชื่อเพิ่มอีก 1,030 ลานบาท เปนสวนวงเงิน
ของจําเลย 615 ลานบาท โจทกไดปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับกอนที่ระบุในสัญญาแลว แตจําเลยและผูใหกูรวมไม
ดําเนินการตามสัญญาสินเชื่อ
เมื่อจําเลยไมยอมปลอยสินเชื่อและไมยอมคืนคาธรรมเนียม ทําใหโจทกไดรับความเสียหายเปนเงินจํานวน
85,096.8 ลานบาท
ทนายความไดยื่นคําใหการแกคดีตอศาลเมื่อ วันที่ 19 มีนาคม 2551 หลังจากศาลไดทําการสืบพยานโจทกและ
จําเลยเรียบรอยแลว จึงมีคําพิพากษาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 โดยพิพากษาใหยกฟองโจทก ซึ่งโจทกไดยื่นอุทธรณคํา
พิพากษา และธนาคารยื่นคําแกอุทธรณเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 คดีอยูระหวางรอฟงคําพิพากษาของศาลอุทธรณ
อนึ่ง ขอเท็จจริงที่โจทกนํามาเปนขออางในการฟองคดีนี้ โจทกเคยยกขึ้นอางเปนคําฟองแยงในคดีที่ธนาคาร
ยื่นฟองเรียกหนี้คืนจากโจทก (คดีดังกลาว ศาลพิพากษาใหธนาคารชนะคดี แตจําเลยยื่นอุทธรณ คดีอยูระหวางรอฟงคํา
พิพากษาของศาลอุทธรณ) แตปรากฏวาศาลมีคําสั่งไมรับฟองแยง โจทกจึงนํามาฟองธนาคารเปนคดีนี้
ความเห็นของฝายจัดการ เนื่องจากธนาคารมิไดเปนฝายผิดสัญญาหรือทําใหโจทกไดรับความเสียหายตามฟอง
แตกลับปรากฏวาโจทกเองเปนฝายไมปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อที่ทําไวกับธนาคารและเปนฝายเลิกโครงการ
และบอกเลิกสัญญาไปเอง ดังนั้น โอกาสที่ธนาคารจะแพคดี จึงมีนอยมาก
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7.

โครงสรางเงินทุน

7.1

หลักทรัพยของธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2552
ธนาคารมีทุนจดทะเบียนจํานวน 40,000,000,000 บาท แบงเปน
- หุนสามัญ 39,983,450,000 บาท จํานวน 3,998,345,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
- หุนบุริมสิทธิประเภท ก. 6,550,000 บาท จํานวน 655,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
- หุนบุริมสิทธิประเภท ข. 10,000,000 บาท จํานวน 1,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
ทุนที่เรียกชําระแลว จํานวน 19,088,428,940 บาท โดยเปนหุนสามัญ จํานวน 1,908,842,894 หุน
7.1.1

ในสวนของหุนบุริมสิทธิของธนาคาร มีรายละเอียด ดังนี้
 หุนบุริมสิทธิประเภท ก. จํานวน 655,000 หุน ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติจัดสรรเพื่อเสนอขาย
ใหกับผูลงทุนในตางประเทศ และ/หรือในประเทศ ซึ่งอาจจะเสนอขายพรอมกับหุนกูดอยสิทธิ
 หุนบุริมสิทธิประเภท ข. จํานวน 1,000,000 หุน ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติจัดสรรเพื่อเสนอขาย
ใหกับผูลงทุนในตางประเทศ และ/หรือ ในประเทศ ซึ่งอาจจะเสนอขายพรอมกับหุนกูดอย
สิทธิ และ/หรือ หุนกูไมดอยสิทธิ และ/หรือ หุนกูดอยสิทธิชนิดแปลงสภาพเปนหุนสามัญได
และ/หรือ หุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญได
 ผูถือหุนบุริมสิทธิทั้ง 2 ประเภทมีสิทธิและเงื่อนไขแตกตางจากผูถือหุนสามัญดังนี้
- ในกรณีที่มีการเลิกกิจการ ผูถือหุนบุริมสิทธิจะไดรับสวนแบงจากเงินหรือทรัพยสินใด ๆ
ที่คงเหลือจากการชําระหนี้หรือการกันเพื่อชําระหนี้ทั้งหมดของธนาคารใหแกเจาหนี้ของ
ธนาคารแลว ในลําดับกอนผูถือหุนสามัญ
- ธนาคารจะตองจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิเต็มตามจํานวนที่กําหนดกอน ธนาคาร
จึงจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญได

7.1.2

ในสวนของหุนสามัญที่ยังไมไดเรียกชําระจํานวน 2,089,502,106 หุน มีการจัดสรรดังนี้
 หุนสามัญจํานวน 50,000,000 หุน จัดสรรเพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูดอยสิทธิ
ชนิดแปลงสภาพเปนหุนสามัญได ซึ่งธนาคารไดออกและเสนอขายเมื่อป 2542 โดยเปนสวน
หนึ่งของหลักทรัพยทุนทวี (CAPS)
 หุนสามัญจํานวน 500,000,000 หุน จัดสรรเพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูดอย
สิท ธิ ชนิ ด แปลงสภาพเปนหุ น สามัญ ได และ/หรื อ หุ นกูแ ปลงสภาพเป นหุน สามั ญ ได ซึ่ ง
ธนาคารอาจจะออก และเสนอขายตอไปในอนาคต
 หุนสามัญจํานวน 200,000,000 หุน จัดสรรเพื่อรองรับการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุนสามัญ ซึ่งธนาคารอาจจะออกและเสนอขายตอไปในอนาคต
 หุนสามัญจํานวน 1,339,502,106 หุน จัดสรรเพื่อเสนอขายแกประชาชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงการ
จัดสรรใหแกผูถือหุนสามัญเดิม ตลอดจนเจาของผูรับผลประโยชนในหุนสามัญซึ่งถือโดยผูรับ
ฝากหลักทรัพยหรือโดยวิธีการอื่นที่คลายคลึงกัน โดยธนาคารสามารถออกและเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุ นดั งกลาวในตางประเทศ และ/หรือ ในประเทศทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือ
ธนาคารจะทยอยออกและเสนอขายหุนสามัญเปนคราว ๆ ไปก็ได
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ขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพยประเภทอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
อัตรา
ดอกเบี้ย
9.025%

ประเภทของหุนกู
หุนกูดอยสิทธิ ครบกําหนดไถถอน ป 2572

7.2

วันครบกําหนด
ไถถอน
15 มีนาคม 2572

จํานวนเงิน
คงเหลือ
449.825 ลาน US$

Credit Rating
(Moody’s/S&P’s)
Baa1/ BBB

การเปดเผยขอมูลโครงสรางเงินทุนและผูถือหุนรายใหญ
ผูถือหุน
สัดสวนการถือหุน ณ วันปดทะเบียนผูถือหุนครั้งลาสุด ณ วันที่ 11 กันยายน 2552
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผูถือหุน

จํานวนหุน

บริษัท ไทยเอ็นวีดอี าร จํากัด
State Street Bank and Trust Company
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝ าก
HSBC Bank Plc - Abu Dhabi Investment Authority
State Street Bank and Trust Company for Australia
UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited - Client Account
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
The Bank of New York (Nominees) Limited
Nortrust Nominees Ltd.
HSBC (Singapore) Nominees Pte, Ltd.

467,615,706
85,912,581
67,429,791
53,684,100
43,128,579
37,031,860
35,412,030
34,723,264
33,872,185
32,900,714

รอยละของจํานวน
หุนทั้งหมด
24.50
4.50
3.53
2.81
2.26
1.94
1.86
1.82
1.77
1.72

ขอมูลการกระจายการถือครองหุน (Free Float)
ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2552 การกระจายการถือครองหุน (Free Float) ของธนาคาร ตามการคํานวณของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คือประมาณ 97.85%
การกระจายการถือครองหุน (Free Float) หมายถึง สัดสวนของหุนในสวนที่ไมไดถือโดย strategic shareholder
และไมไดเปนหุนที่ซื้อคืน เทียบกับจํานวนหุนที่ออกและชําระแลวของธนาคาร ทั้งนี้ strategic shareholder ตามกฎเกณฑ
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หมายถึง ผูลงทุนที่ถือหุนเพื่อการมีสวนรวมในการบริหาร
หรือเพื่อเชิงกลยุทธทางธุรกิจ
7.3

นโยบายการจายเงินปนผล
 นโยบายของธนาคาร

ธนาคารจะพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเมื่อผลประกอบการของธนาคารมีผลกําไร โดยพิจารณาถึง
ผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะยาว ควบคูกับความเพียงพอของเงินกองทุนในการรองรับธุรกิจของธนาคาร เงินกําไร
สวนที่เหลือจากการจายเงินปนผลอาจจัดสรรเปนเงินสํารองตางๆ ตามความเหมาะสม
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การจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารอาจจายเงินปนผล
ระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวาธนาคารมีกําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้น และเมื่อไดจายเงินปนผล
ระหวางกาลแลว จะรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป
ทั้งนี้ การจายเงินปนผลจะเปนไปตามขอบังคับของธนาคาร ขอ 43 ที่กําหนดหามธนาคารจายเงินปนผล
จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร และขอ 45 ที่กําหนดใหธนาคารจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งเปนทุนสํารอง
ตามกฎหมาย ในจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา
ทุนสํารองตามกฎหมายมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
นอกจากนี้ การจายเงินปนผลของธนาคารตองเปนไปตามหลักเกณฑของทางการ รวมทั้งประกาศธนาคาร
แหงประเทศไทย ที่ สนส.67/2551 เรื่องขอกําหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน หมวด 8 นโยบายการ
จายเงินปนผล ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 ที่กําหนดวา ธนาคารพาณิชยไมควรนํากําไรที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงหรือไมมี
กระแสเงินสดรับจริง หรือกําไรที่เกิดจากการขายทรัพยสินที่มิไดมีการซื้อขายจริง มาใชในการจายเงินปนผล
 นโยบายของบริษัทยอย
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละปเปนสําคัญ
และเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติของที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทนั้นๆ
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8.

การจัดการ

แผนภูมิองคกร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
สายประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการผูอํานวยการ
สายตรวจสอบและควบคุม

ผลิตภัณฑและบริการ

ธุรกิจ

สายบัตรเครดิต
ฝายผลิตภัณฑและชองทางบริการ

กิจการธนาคารนครหลวง
สายลูกคาธุรกิจรายใหญนครหลวง
สายลูกคาธุรกิจรายกลางนครหลวง
สายลูกคาธุรกิจรายปลีกนครหลวง
สายลูกคาบุคคลนครหลวง

ปฏิบัติการ
สายปฏิบัติการสนับสนุน

กิจการธนาคารตางจังหวัด

สนับสนุนและอํานวยการ

สายลูกคาธุรกิจรายใหญตางจังหวัด
สายลูกคาธุรกิจรายกลางตางจังหวัด
สายลูกคาธุรกิจรายปลีกตางจังหวัด
สายลูกคาบุคคลตางจังหวัด

สายการบัญชีและการเงิน
สายทรัพยากรบุคคล
สายเทคโนโลยี
บริหารความเสี่ยง
บริหารสินเชื่อ
ฝายอาคารสํานักงานและทรัพยสิน
ฝายวิจัย
ฝายการประชาสัมพันธ
กํากับดูแล
ฝายผูจัดการใหญ

กิจการธนาคารตางประเทศ
สายสถาบันการเงินระหวางประเทศ
สายสาขาตางประเทศ

กิจการการเงินธนกิจ
สายบริหารการเงิน
สายวานิชธนกิจ
สายธุรกิจหลักทรัพย
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8.1

การจัดการ

โครงสรางการจัดการของธนาคารประกอบดวยคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร
สินทรัพยและหนี้สิน ตามรายละเอียดดังนี้
8.1.1

คณะกรรมการธนาคาร
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการธนาคาร
1. แตงตั้งและถอดถอนพนักงานของธนาคาร อํานาจเชนวานี้ คณะกรรมการธนาคารจะ
มอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนของธนาคารกระทําการแทนก็ได
2. กําหนดจายเงินบําเหน็จรางวัลแกพนักงาน หรือลูกจางของธนาคารหรือบุคคลใดที่ทํา
กิจการใหกับธนาคาร โดยจะเปนผูทําการประจําหรือไมประจําก็ได
3. กําหนดเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน
4. ปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือหุน

ในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ คณะกรรมการธนาคารอาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่ง
หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการธนาคารก็ได
8.1.2

คณะกรรมการบริหาร
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร ไดกลาวไวในหัวขอ 8.4 การกํากับดูแลกิจการ - การปฏิบัติ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี – โครงสรางคณะกรรมการ
8.1.3

คณะกรรมการตรวจสอบ
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดกลาวไวในหัวขอ 8.4 การกํากับดูแลกิจการ - การปฏิบัติ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี – โครงสรางคณะกรรมการ
8.1.4

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดกลาวไวในหัวขอ 8.4 การกํากับ
ดูแลกิจการ - การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี – โครงสรางคณะกรรมการ
8.1.5

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดกลาวไวในหัวขอ 8.4 การกํากับดูแลกิจการ การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี – โครงสรางคณะกรรมการ
8.1.6

คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน

กําหนดแนวทางการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน ตลอดจนติดตามและควบคุมความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ใหอยูในระดับที่ยอมรับได มีความผันผวนนอยที่สุด และสอดคลองกับนโยบายที่
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการธนาคารกําหนด โดยมีหนวยงาน ความเสี่ยงดานตลาด สังกัดสาย
บริหารความเสี่ยง ใหการสนับสนุน และทําหนาที่บงชี้ ประเมิน ติดตาม รายงานและควบคุมความเสี่ยงดานตลาดของ
ธนาคาร
สวนที่ 1 หนาที่ 67

8.1.7

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไมมีธุรกิจ หรือการงานที่เกี่ยวของกับธนาคารอันอาจมีผลตอ
การตัดสินใจโดยอิสระของตน และมีความเปนอิสระตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละศูนยจุดหาของทุนชําระแลวของธนาคาร บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือ
บริษัทที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ใหนับรวมถึงหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
2. ไมเปนกรรมการที่เปนผูบริหารของธนาคาร บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ หรือ
ผูถือหุนรายใหญของธนาคาร รวมทั้งไมเปนลูกจาง หรือพนักงานที่ไดรับเงินเดือนประจําจากธนาคาร บริษัทในเครือ
บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของธนาคาร นอกจากนี้ ตองไมเปนที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน
ประจําจากธนาคาร บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของธนาคาร ทั้งนี้ ตองไมมีผลประโยชนหรือสวน
ไดเสียดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป
3. ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและการบริหารงาน
ในธนาคาร บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของธนาคาร ทั้งนี้ ตองไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย
ดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป
4. ไมเปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารระดับสูง หรือผูถือหุนรายใหญของธนาคาร
8.1.8

ผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ผูบริหารระดับสูงของธนาคาร มีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายโฆสิต
นายเดชา
นายชาติศิริ
นายสิงห
นายธีระ
นายประสงค
นายสุวรรณ
นายชาญศักดิ์
นายบุญสง

ปนเปยมรัษฎ
ตุลานันท
โสภณพนิช
ตังทัตสวัสดิ์
อภัยวงศ
อุทัยแสงชัย
แทนสถิตย
เฟองฟู
บุณยะสาระนันท

ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการผูอํานวยการ
กรรมการรองผูจัดการใหญ
กรรมการรองผูจัดการใหญ
กรรมการรองผูจัดการใหญ
รองผูจดั การใหญ
รองผูจัดการใหญ

ผูบริหารระดับสูงตั้งแตรองผูจัดการใหญขึ้นไป และผูบริหารของสายการบัญชีและการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552 ตามความหมายในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ.32/2549 เรื่อง
การยื่นและการยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 มี
ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

นายโฆสิต
นายเดชา
นายชาติศิริ
นายสิงห
นายธีระ

ปนเปยมรัษฎ
ตุลานันท
โสภณพนิช
ตังทัตสวัสดิ์
อภัยวงศ
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ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการผูอํานวยการ
กรรมการรองผูจัดการใหญ

6.
7.
8.
9.
10.
8.1.9

นายประสงค
นายสุวรรณ
นายชาญศักดิ์
นายบุญสง
นายประเสริฐ

อุทัยแสงชัย
แทนสถิตย
เฟองฟู
บุณยะสาระนันท
หวังรัตนปราณี

กรรมการรองผูจัดการใหญ
กรรมการรองผูจัดการใหญ
รองผูจัดการใหญ
รองผูจัดการใหญ
ผูจัดการสายการบัญชีและการเงิน

เลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัท : นายอภิชาต รมยะรูป

รายชื่อและประเภทของกรรมการ ดังตอไปนี้
ณ 31 ธันวาคม 2552

ลําดับ

รายชื่อคณะกรรมการ

คณะ
กรรมการ
ธนาคาร

กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามและผูกพัน
ธนาคาร

/

1. นายชาตรี

โสภณพนิช

ประธาน

2. นายสถาพร

กวิตานนท

รองประธาน

3. นายโฆสิต

ปนเปยมรัษฎ

4. นายปติ

สิทธิอํานวย

5. พลเรือเอกประเจตน

ศิริเดช

6. นายโกวิทย

โปษยานนท

7. นายสิงห

ตังทัตสวัสดิ์

8. นายคนึง

ฦๅไชย

9. หมอมเจามงคลเฉลิม ยุคล
10. นางเกศินี

วิฑูรชาติ

11. นายพรเทพ

พรประภา

12. นายชาญ

โสภณพนิช

13. นายอมร

จันทรสมบูรณ

14. นายชาติศิริ

โสภณพนิช

15. นายเดชา

ตุลานันท

16. นายธีระ

อภัยวงศ

17. นายประสงค

อุทัยแสงชัย

18. นายสุวรรณ

แทนสถิตย

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

กรรมการ
อิสระ

คณะ
กรรมการ
บริหาร

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ
กําหนด
คาตอบแทน

คณะ
กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

/
/
/

ประธาน

/
/
/

ประธาน
ประธาน

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
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ประธาน

/
/
/

/
/

/

/
/

รองประธาน

/
/
/

/

8.2

การสรรหากรรมการและผูบริหาร

การคัดเลือกบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงเปนกรรมการธนาคารรวมถึงกรรมการอิสระซึ่งจะตองมีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑของธนาคารเปนไปตามแนวทางในการแตงตั้งกรรมการตามขอบังคับของธนาคาร โดยคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณาและนําเสนอรายชื่อตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณากลั่นกรอง
บุคคลนั้น ๆ กอนนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้ง
สํา หรั บ การแต ง ตั้ งผู บ ริ ห ารเฉพาะผูบ ริ ห ารระดับ สู ง ตั้ง แต ร องผู จัด การใหญ ขึ้น ไป ธนาคารกํ าหนดให
คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทนเป น ผู คั ด เลื อ กและเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม ให
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแตงตั้งตอไป สวนผูบริหารอื่น ขอบังคับของธนาคารกําหนดใหคณะกรรมการธนาคาร
มีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนพนักงานของธนาคาร อํานาจเชนวานี้ คณะกรรมการธนาคารจะมอบหมายใหกรรมการ
คนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนของบริษัทกระทําการแทนก็ได รวมทั้งใหมีอํานาจในการกําหนดจายเงินบําเหน็จรางวัลแก
พนักงานหรือลูกจางของธนาคาร หรือบุคคลใดที่ทํากิจการใหกับธนาคาร โดยจะเปนผูทําการประจําหรือไมประจําก็ได
ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารอาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นเปนผูดําเนินการ
แทนคณะกรรมการก็ได
8.2.1

องคประกอบของคณะกรรมการธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการธนาคาร มีจํานวนทั้งสิ้น 19 ทาน โดยเปนกรรมการ
อิสระ 7 ทาน ซึ่งทุกทานมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยและมีสัญชาติไทย
8.2.2

การแตงตั้งกรรมการธนาคาร

ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป กําหนดใหกรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
ออกจากตําแหนงตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสม
เพื่อดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอใหคณะกรรมการธนาคารพิจารณา ซึ่งอาจเปนกรรมการที่
ออกจากตําแหนงตามวาระก็ได เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแลวก็จะเสนอผูถือหุนเปนผูพิจารณาอนุมัติการแตงตั้ง
กรรมการ นอกจากนี้ ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงดวยเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระเชน ตาย ลาออก
ศาลมีคําสั่งใหออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
จะเปนผูพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาเชนกัน และคณะกรรมการสามารถแตงตั้ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย เขาเปนกรรมการแทนตําแหนงกรรมการที่วางลงไดในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
สําหรับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผูถือหุน ใหถือปฏิบัติดังนี้
(ก) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง
(ข) การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเปนรายบุคคลหรือเปนคณะครั้งเดียวเต็ม
ตามจํานวนกรรมการทั้งหมดที่จะตองเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได ทั้งนี้ ตามแตที่ประชุมผูถือ
หุนจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไมวาจะเปนการเลือกตั้งเปนรายบุคคล
หรือเปนคณะบุคคลแตละคนที่ผูถือหุนออกเสียงเลือกตั้ง จะไดรับคะแนนเสียงจากผูถือ
หุนตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนนั้นมีอยูทั้งหมดตาม (ก) โดยผูถือหุนดังกลาวจะแบงคะแนน
เสียงใหแกผูหนึ่งผูใดมากหรือนอยเพียงใดไมได
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(ค) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทา
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการ
เลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด

8.3

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

ในการประชุ ม ผู ถื อ หุ น เมื่ อ ป 2536 ที่ ป ระชุ ม ฯ ได มี ม ติ ใ ห ค ณะกรรมการธนาคารเป น ผู พิ จ ารณาอนุ มั ติ
คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูง ตั้งแตรองผูจัดการใหญขึ้นไป ซึ่งคณะกรรมการธนาคารไดมอบให
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูกําหนดกรอบคาตอบแทนที่เหมาะสม
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
(1) คาตอบแทนกรรมการในรูปคาตอบแทนรายเดือนและเงินบําเหน็จ ในป 2552 รวม 18 ราย เปนเงิน 84.0
ลานบาท เทียบกับป 2551 จํานวน 20 ราย เปนเงิน 87.75 ลานบาท ตามรายละเอียดดังนี้
ลําดับ
รายชื่อคณะกรรมการ
1. นายชาตรี
โสภณพนิช
2. นายสถาพร
กวิตานนท
3.
4.
5.
6.

นายโฆสิต
นายเดชา
พลเรือเอกประเจตน
นายโกวิทย

ปนเปยมรัษฎ
ตุลานันท
ศิริเดช
โปษยานนท

7.

นายสิงห

ตังทัตสวัสดิ์

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายคนึง
หมอมเจามงคลเฉลิม
นางเกศินี
นายวิระ
นายพรเทพ
นายปติ
นายชาญ
นายอมร

ฦๅไชย
ยุคล
วิฑูรชาติ
รมยะรูป 1
พรประภา
สิทธิอํานวย 2
โสภณพนิช 3
จันทรสมบูรณ

16.
17.
18.
19.
20.

นายธรรมนูญ
นายชาติศิริ
นายธีระ
นายประสงค
นายสุวรรณ

เลากัยกุล 4
โสภณพนิช
อภัยวงศ
อุทัยแสงชัย
แทนสถิตย

หมายเหตุ

1
2
3
4

ตําแหนง
ประธานกรรมการธนาคาร
รองประธานกรรมการธนาคาร
และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการบริหาร
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการธนาคาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลาออกจากกรรมการธนาคาร ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552
ลาออกจากประธานกรรมการบริหารรวม ตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2552
ลาออกจากกรรมการบริหาร ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2552
ลาออกจากกรรมการธนาคาร ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551
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ป 2552
7,200,000
5,400,000

ป 2551
7,200,000
5,400,000

4,000,000
4,000,000
4,800,000
4,600,000

3,500,000
4,000,000
4,800,000
4,600,000

4,000,000

4,000,000

4,600,000
4,600,000
4,600,000
4,000,000
7,000,000
4,600,000
4,600,000

4,600,000
4,600,000
4,600,000
4,000,000
4,000,000
7,000,000
4,600,000
4,600,000

4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
84,000,000

250,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
87,750,000

(2) คาตอบแทนรวม (ประกอบดวยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ) ของผูบริหาร
ระดับสูง 4 ระดับแรก ตั้งแตรองผูจัดการใหญขึ้นไป ในป 2552 รวม 9 ราย เปนเงิน 240.25 ลานบาท
เทียบกับป 2551 จํานวน 9 ราย เปนเงิน 220.81 ลานบาท
(3) คาตอบแทน (ประกอบดวยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ) ของกรรมการที่
เปนลูกจางและผูมีอํานาจในการจัดการ (ตามนิยามที่กําหนดในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
พ.ศ. 2551) ในป 2552 รวม 55 ราย เปนจํานวนเงินรวม 569.39 ลานบาท
คาตอบแทนอื่นๆ : ไมมี
8.4

การกํากับดูแลกิจการ
การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเปนปจจัยหลักในการเสริมสรางองคกรใหมี
ประสิทธิภาพ ธนาคารจึงมุงสงเสริมใหการดําเนินกิจการของธนาคารเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันจะ
เปนพื้นฐานของการเจริญเติบโตที่ย่งั ยืน
เพื่อรักษาระดับฐานะการเงินของธนาคารใหมีความแข็งแกรง มีผลการดําเนินงานที่ดีอยางตอเนื่อง และ
เสริมสรางชื่อเสียงอันดีงามใหดํารงไวอยางยั่งยืน ธนาคารจึงมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจดวยความระมัดระวังรอบคอบ โดย
จัดใหมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
นอกจากนี้ ธนาคารไดปฏิบัติตามนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน เมื่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานมี
ความแข็งแกรงพอสมควรและเอื้ออํานวยใหสามารถดําเนินการได
ธนาคารไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการเปนลายลักษณอักษรซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ธนาคารแลว นโยบายการกํากับดูแลกิจการดังกลาวครอบคลุมหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดแก สิทธิของผูถือหุน
และสิทธิของผูมีสวนไดเสีย การเปดเผยสารสนเทศ โครงสราง บทบาท หนาที่ความรับผิดชอบและความเปนอิสระของ
คณะกรรมการธนาคาร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ทั้งนี้ ธนาคารได
เผยแพรนโยบายดังกลาวใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทราบและถือปฏิบัติ อีกทั้งยังไดมีการมอบหมายให
ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหนาที่สอดสองดูแลและสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด รวมทั้งการปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางที่ดี
คณะกรรมการธนาคารไดสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาปรับใชให
ครอบคลุมอยางรัดกุมเหมาะสมกับสภาพแวดลอม และสภาพการณของธนาคาร ตลอดจนมีการติดตามผล การปฏิบัติ
ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งการพิจารณาปรับปรุงทบทวนหลักปฏิบัติ
และแนวทางที่เกี่ยวของใหเกิดความเหมาะสม
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
ธนาคารเคารพและคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุน และไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติเพื่อ
ดูแลใหผูถือหุนไดรับการปฏิบัติดวยดี ทั้งนี้ ธนาคารไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนา และเสนอวาระการ
ประชุมไดตามหลักเกณฑและแนวทางที่กําหนดและเผยแพรใหผูถือหุนทราบโดยทั่วไปแลว
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ธนาคารจัดส งหนังสือนัดประชุมพรอมเอกสารที่เกี่ยวของใหผูถือ หุนลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวัน
ประชุม ธนาคารกําหนดวัน เวลาที่เหมาะสม และกําหนดสถานที่ในการจัดประชุมผูถือหุนโดยคํานึงถึงความสะดวก
ของผูถือหุนที่จะเขาประชุม อํานวยความสะดวกตางๆในการเขารวมประชุมของผูถือหุน ธนาคารใหความสําคัญกับ
การเปดเผยขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกผูถือหุน และมีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่มีสาระสําคัญอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้ เพื่อ
เปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนากอนไดรับขอมูลในรูปแบบเอกสารจาก
ธนาคาร ผูถือหุนสามารถดูขอมูลหนังสือเชิญประชุม และขอมูลประกอบวาระการประชุมผูถือหุนไดจากเว็บไซตของ
ธนาคาร
ในการจัดประชุมสามัญผูถือหุนในเดือนเมษายน 2552 มีกรรมการธนาคารเขารวมประชุมทั้งหมด 15 ทาน ซึ่ง
รวมถึง ประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และกรรมการผูจัดการใหญ ประธานในที่ประชุมไดเปด
โอกาสและใหเวลาแกผูถือหุนในการสอบถามและแสดงความเห็น ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ อยางเต็มที่ ผูถือหุนของ
ธนาคารสามารถใชสิทธิในการลงมติ และแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในการตัดสินใจเรื่องสําคัญตางๆ ไดอยางเปน
อิสระ
หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ อผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
ธนาคารตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน และไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและ
หลักปฏิบัติเพื่อดูแลและปฏิบัติตอผูถือหุนดวยความเปนธรรม ทั้งนี้ ธนาคารไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเขารับการสรรหาเปนกรรมการธนาคารไดตามหลักเกณฑและแนวทางที่กําหนดและเผยแพรใหผูถือหุนทราบ
โดยทั่วไปแลว
ในการจัดประชุมสามัญผูถือหุนเดือนเมษายน 2552 ธนาคารอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนที่มาประชุมดวย
ตนเองหรือมอบฉันทะใหสามารถใชสิทธิในการลงคะแนนเสียง มีการดําเนินการประชุมเปนไปตามลําดับวาระการ
ประชุมโดยไมมีการเพิ่มวาระการประชุม มีการใชบัตรลงคะแนนเสียง และแจงผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ
นอกจากนี้ ในการลงคะแนนเสียงแตงตั้งกรรมการ ธนาคารเปดโอกาสใหผูถือหุนพิจารณาและลงคะแนนเสียงเปน
รายบุคคล
ธนาคารไดใหความสําคัญกับการพิจารณาเรื่องที่เกิดหรืออาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน หรือรายการที่
เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหวางกัน และมีการดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนขอกําหนดและ
หลักเกณฑของทางการ ทั้งนี้ ธนาคารกําหนดใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงแจงขอมูลการถือหุนในกิจการตางๆ
และขอมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการมีสวนไดเสียของตน ซึ่งขอมูลดังกลาวธนาคารไดนําไปใชในการควบคุมดูแลการทํา
ธุรกรรมระหวางธนาคารกับบุคคลที่กรรมการหรือผูบริหารระดับสูงของธนาคารมีสวนไดเสียหรือมีสวนเกี่ยวของ
รวมทั้งการรายงานขอมูลการทําธุรกรรมดังกลาวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ในกรณีที่ธนาคารตองพิจารณา
เรื่องที่เกิดหรืออาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหวางกัน กรรมการผูที่มี
สวนเกี่ยวของตองไมเขารวมการพิจารณาอนุมัติรายการนั้น นอกจากนี้ จะไมมีการกําหนดเงื่อนไขใดที่มีลักษณะพิเศษ
ไปจากปกติเพื่อกรรมการผูที่มีสวนเกี่ยวของ
กรรมการและผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ต อ งรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ หุ น ของธนาคารต อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและแจงใหธนาคารทราบภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการถือหุน
สวนที่ 1 หนาที่ 73

นอกจากนี้ ธนาคารไดกําหนดหลักเกณฑในการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน โดยไดเผยแพรใหพนักงาน
ผูบริหาร และกรรมการธนาคารไดทราบและใหถือปฏิบัติเปนการทั่วไปแลว เชน ขอหามสําหรับกรรมการ ผูบริหาร
และผูที่เกี่ยวของกับการจัดทํางบการเงิน ทําการซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อเสนอขาย หรือชักชวนใหบุคคลอื่นซื้อหรือ
ขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายหุนของธนาคารในชวงเวลา 1 เดือนกอนการประกาศงบการเงินรายไตรมาส จนถึง
ครบ 3 วันหลังจากการประกาศงบการเงินรายไตรมาสนั้น เปนตน
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
ธนาคารตระหนัก และไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติเพื่อดูแลและปฏิบัติตอผูมีสวน
ไดเสียดวยความเปนธรรม โดยยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต ความมีมิตรภาพ และความเอื้ออาทรเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
อยางเหมาะสม
ในการดําเนินกิจการ ธนาคารไดเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียตางๆ แจงเรื่องรองเรียนตางๆ มายังธนาคาร
โดยตรง และไดมอบหมายใหหนวยงานกํากับดูแลติดตามและกํากับดูแลใหการดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนตางๆ
เปนไปอยางรัดกุมเหมาะสม
ธนาคารมีแนวทางและการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียตางๆ ดังนี้
ผูถือหุน
ธนาคารตระหนั กวา ผูถือหุ น คือ เจ าของกิจการ และมีสิท ธิในความเปนเจาของซึ่งธนาคารไดดูแ ลและ
ดําเนินการตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามที่กลาวไวในหมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน และหมวดที่ 2 การ
ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
ลูกคา
ลูกคาเปนผูมีอุปการคุณอยางสูงตอความสําเร็จและการเจริญเติบโตของธนาคาร ธนาคารมุงมั่นที่จะตอบสนอง
ความตองการเพื่อสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา ดวยผลิตภัณฑและบริการทางการเงินที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน โดย
มีสัมพันธภาพที่ดีกับลูกคาเสมือนเปนเพื่อนคูคิด มิตรคูบาน ดังนั้น ธนาคารจึงไดพัฒนาระบบงานและนําเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใชอยางเหมาะสม จัดใหมีบุคลากรที่มีความรูความชํานาญเปนผูใหบริการ เพื่อใหมั่นใจวาลูกคาจะไดรับ
บริการที่ดีที่สุด ขยายเครือขายสาขาและสํานักธุรกิจใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศอยางตอเนื่อง ดูแลรักษาขอมูลของ
ลูกคา ตลอดจนดูแลการรับขอรองเรียนและดําเนินการแกไขตามความเหมาะสม
พนักงาน
ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานธนาคาร ซึ่งเปนทรัพยากรที่มีคายิ่งของธนาคาร ธนาคารจึงได
จัดให มีร ะบบการรัก ษาความปลอดภัย ที่ ดี สนับ สนุน การจัด สถานที่ ทํ างานใหเ หมาะสม และเอื้ อ อํา นวยใหเกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน อีกทั้งจัดใหมีสวัสดิการในดานการรักษาพยาบาล กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
และเงิ น สงเคราะห บุ ต รของพนั ก งาน นอกจากนั้ น พนั ก งานจะได รั บ การปฐมนิ เ ทศ และการพั ฒ นาความรู
ความสามารถ โดยธนาคารไดจัดใหมีงบประมาณสําหรับการฝกอบรมภายในและภายนอกในแขนงตางๆ ตลอดป
มากกวา 100 หลักสูตร ซึ่งจะชวยเสริมสรางความรู ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะการบริหาร ตลอดจน
ทักษะทางเทคนิคอื่นๆ ทั้งนี้ ธนาคารไดสรางหลักสูตรหลักของธนาคารขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือหนึ่งของการพัฒนา
ความรูและทักษะสําคัญๆที่พนักงานสวนใหญของธนาคารหรือบางตําแหนงงานหลักของธนาคารจะตองมีเพื่อใชใน
การปฏิบัติงาน และหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะตนเองอื่นๆ ตัวอยางหลักสูตรที่ธนาคารจัดอบรม ไดแก
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(1) หลักสูตรการพัฒนาทั่วไป เชน เทคนิคการเปนหัวหนางานอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารเวลาอยางมี
ประสิทธิภาพ และเทคนิคการวิเคราะหและเขียนรายงาน เปนตน
(2) หลักสูตรตามตําแหนงหนาที่งาน เชน เจาหนาที่อํานวยบริการ เจาหนาที่การตลาด ผูจัดการสาขา และ
เจาหนาที่สินเชื่อ เปนตน ทั้งนี้ หลักสูตรที่ธนาคารจัด ครอบคลุมความรูและทักษะสําคัญๆ เชน ทักษะ
การขายสําหรับลูกคาบุคคล การจัดการเชิงกลยุทธดานการขาย การบริหารผลิตภัณฑ การบริหารความ
เสี่ยง ความเสี่ยงและจริยธรรมสินเชื่อ การติดตามดูแลสินเชื่อ การบรรเทาและควบคุมความเสี่ยง/การ
จัดโครงสรางสินเชื่อ และการปรับปรุงโครงสรางหนี้ เปนตน
อนึ่ง ธนาคารไดจัดใหมีทุนการศึกษาทั้งภายในประเทศและตางประเทศแกพนักงานดวย
คูคา
ธนาคารถือวาคูคาเปนผูที่มีสวนสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของธนาคาร ธนาคารจะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการ
คาและสัญญาที่มีตอคูคา ดวยความเขาใจและความรวมมือที่ดีระหวางกัน โดยคํานึงถึงกรอบกติกาการแขงขันที่ดี หรือ
ประเพณีที่ถือปฏิบัติในตลาด
เจาหนี้
ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญตอภาระความรับผิดชอบตามขอตกลงที่ไดทํา จึงถือเปนภารกิจหลักในการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงินและขอตกลงตามที่มีตอเจาหนี้และผูฝากเงิน ตลอดจนหลักเกณฑการกูยืมเงินจาก
ประชาชนโดยการออกตั๋วแลกเงินของธนาคารพาณิชยที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
สังคม และชุมชน
ธนาคารตระหนักและใหความสําคัญกับ การดําเนินภารกิจเพื่อประโยชนตอสาธารณะ ชุมชนและสังคม
โดยรวม โดยใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่เกื้อกูลชุมชนและสังคมไทยอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ เชน การสนับสนุน
และสงเสริมในดานการศึกษา กิจกรรมทางศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรมไทย การประหยัดพลังงาน และการบําเพ็ญ
สาธารณประโยชนอื่นๆ เพื่อสรางสรรคสังคม เปนตน
สิ่งแวดลอม
ธนาคารใหความสําคัญกับการดําเนินภารกิจเพื่อการรักษาและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อประโยชนอันยั่งยืน ทั้ง
ในสวนของธนาคารที่เกี่ยวของกับการใชอาคาร สถานที่ และอุปกรณเพื่อการประหยัดพลังงาน และการรณรงคให
พนักงานรวมกันอนุรักษพลังงานและรักษาสภาพแวดลอม นอกจากนี้ ธนาคารมีนโยบายสนับสนุนการใหสินเชื่อแก
โครงการที่เปนการประหยัดพลังงาน และโครงการเกษตรเพื่อสิ่งแวดลอม
ธนาคารเชื่อมั่นวา การดําเนินการตอผูมีสวนไดเสียตามแนวทางดังกลาวขางตน ยอมจะชวยเสริมสรางมูลคา
ขององคกร สรางงาน และสรรคส รางองคกรใหมีฐานะการเงินที่มั่นคงอยางยั่งยืน และไดเผยแพรภารกิจ ตางๆ
ตลอดจนบทบาทที่เกี่ยวกับผูมีสวนไดเสียตางๆ ที่สําคัญไวในเว็บไซตของธนาคารและรายงานประจําปแลว
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการเปดเผยสารสนเทศที่มีสาระสําคัญตอการตัดสินใจของผูถือหุนหรือผู
ลงทุน โดยกําหนดเปนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติเพื่อดูแลใหการเปดเผยสารสนเทศดังกลาวเปนไป
อยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ผานชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงายและนาเชื่อถือเพื่อใหผูถือหุนหรือผูลงทุน
ไดรับสารสนเทศอยางกวางขวาง
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คณะกรรมการธนาคารเปนผูรับผิดชอบในการจัดใหมีการทํารายงานทางการเงินของธนาคารและบริษัทยอย
และมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่ดูแลใหรายงานทางการเงินของธนาคารตรงตอความเปนจริง และ
เชื่อถือไดตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดทํารายงานแสดงความเห็นไวใน
รายงานประจําปแลว
ธนาคารใหความสําคัญกับการเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญของธนาคาร รายงานขอมูลทางการเงินและขอมูล
ทั่วไป รวมทั้งรายงานประจําป โดยไดเผยแพรขอมูลขาวสารดังกลาวเพื่อใหผูลงทุน และผูที่เกี่ยวของไดรับทราบผาน
ชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลตางๆ ไดแก การจัดสงขอมูลใหแกผูถือหุนทางไปรษณีย การแถลงขาวหรือเผยแพร
ขาวสารผานสื่อมวลชน รวมทั้งสื่อการเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การพบปะกับนักวิเคราะห
หลักทรัพย ตลอดจนการเผยแพรขอมูลในเว็บไซตของธนาคาร ซึ่งธนาคารไดระบุถึงวิธีการติดตอและเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบที่ทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุนไวในเว็บไซตดังกลาวแลว
ธนาคารไดกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารเพื่อให
เหมาะสมกับ หนาที่และความรับ ผิดชอบที่ไดรั บ มอบหมาย โดยไดคํานึงถึงปจ จัย ตางๆ ไดแ ก อัตราและจํานวน
ผลตอบแทนของธุรกิจสถาบันการเงินชั้นนําของประเทศและของภูมิภาค อัตราและจํานวนผลตอบแทนของบริษัทจด
ทะเบี ย นชั้ น นํ า ในประเทศ หน า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ และความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข อ ง ตลอดจนผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการธนาคาร และคณะผูบริหารระดับสูง ผลประกอบการของธนาคาร และสภาพแวดลอมทางธุรกิจ รวมถึง
ปจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบตอธุรกิจธนาคารหรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
คาตอบแทนของกรรมการธนาคารในป 2552 เปนไปตามหลักเกณฑดังกลาวขางตน โดยอยูในระดับและ
สั ด ส ว นที่ เ ที ย บเคี ย งได กั บ ธนาคารพาณิ ช ย อื่ น ในประเทศโดยคํ า นึ ง ถึ ง ขนาดของสิ น ทรั พ ย ข องธนาคาร ทั้ ง นี้
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบแทนแลว นอกจากนี้
ธนาคารไดจัดใหมีรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และแสดงรายละเอียดคาตอบแทน
กรรมการเปนรายบุคคลแสดงเปนสวนหนึ่งไวในรายงานประจําป 2552 แลว
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ธนาคารตระหนักถึงหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารที่มีบทบาทสําคัญในการกํากับ
ดูแลกิจการเพื่อประโยชนสูงสุดของธนาคาร โดยไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติซึ่งทําใหเกิด
ความเชื่อมั่นวา คณะกรรมการธนาคารมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังรอบคอบ ความ
ซื่อสัตยสุจริต และดําเนินกิจการของธนาคารใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของธนาคาร และมติที่
ประชุมผูถือหุน
ธนาคารเจริญเติบโต และพัฒนาเคียงคูกับเศรษฐกิจและสังคมไทยมาโดยตลอด โดยมีปจจัยแหงความสําเร็จที่
สําคัญ คือ ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
คณะกรรมการธนาคารประกอบดวยบุคคลที่มีความรู ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผูนํา
ซึ่งเปนที่ยอมรับ กรรมการธนาคารมีความเขาใจในหนาที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ
วิสัยทัศน ภารกิจ และคุณคาหลักที่มุงหวังของธนาคาร คือ
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วิสัยทัศน (Vision)
มุงหมายที่จะเปนธนาคารที่ใหบริการดานการเงินที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา มีความ
พรอมดวยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย คงไวซึ่งความเปนสากล ตลอดจนการเปน
ธนาคารชั้นนําแหงภูมิภาคเอเซีย
ภารกิจ (Mission)
ภารกิ จ หลั ก ของธนาคาร ประกอบด ว ย ภารกิ จ ด า นการเงิ น ด า นการตลาดและลู กค า ด านคุ ณ ภาพการ
ปฏิบัติงาน และดานศักยภาพขีดความสามารถ ดังนี้
ดานการเงิน
- ใหผลประกอบการทางการเงินมีความกาวหนาอยางมีเสถียรภาพ มั่นคง
ดานการตลาดและลูกคา
- เปนผูนําในธุรกิจ ดานคุณภาพบริการที่เปนเลิศ
ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน
- มีกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และมีวิธีการในการตรวจสอบคุณภาพ
- มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และสามารถนําขอมูลจากกระบวนการปฏิบัติงานมาใชในการตัดสินใจสั่งการ
ดานศักยภาพขีดความสามารถ
- ใหพนักงานมีศักยภาพพรอมที่จะรองรับแนวทางการขยายธุรกิจของธนาคาร
คุณคาหลักที่มุงหวัง (Core Value)
คุณคาหลักที่ทําใหธนาคารเปนธนาคารชั้นนําของประเทศมาอยางตอเนื่อง เปนสิ่งที่ทุกคนในธนาคารจะตอง
รวมรักษาไว โดยจะตองคํานึงถึงและนํามาใชในทุกกรณี คือ “ใหบริการทางการเงินที่สรางความพึงพอใจแกลูกคาตาม
แนวทาง เพื่อนคูคิด มิตรคูบาน” โดยมีปรัชญาการทํางาน ดังนี้
- ใหบริการที่เปนเลิศในทัศนะของลูกคา
- ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ
- ปฏิบัติงานในลักษณะของผูมีจรรยาบรรณ และเปนมืออาชีพ
- มุงมั่นที่จะรวมมือกันทํางานเปนทีมดวยความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
- ใหความสําคัญในการพัฒนาพนักงาน
จริยธรรมธุรกิจ
ธนาคารเชื่อมั่นวา การมีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจเปนพื้นฐานที่สําคัญในการ
เสริมสรางและยกระดับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารจึงไดกําหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรม
ธุรกิจ สําหรับกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางไวแลว โดยถือเปนการประมวลความประพฤติในทางที่ดีงาม
เพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณและชื่อเสียงอันดีของธนาคาร หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจที่
กําหนดไวเปนลายลักษณอักษรนี้ ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารแลว ทั้งนี้ ธนาคารไดเผยแพรหลัก
ปฏิบัติดังกลาวใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทราบและถือปฏิบัติ อีกทั้งยังไดมีการมอบหมายใหผูบังคับบัญชา
ทุกระดับชั้นมีหนาที่สอดสองดูแลและสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่กําหนด รวมทั้งการปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี
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ระบบการควบคุมและการตรวจสอบ
ธนาคารไดดําเนินมาตรการในดานตางๆ เพื่อสรางมาตรฐานของระบบการควบคุม ใหเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการและหนวยงานตางๆ ทําหนาที่ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการสอบทานใหธนาคารมีการรายงานทาง
การเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ สอบทานใหธนาคารมีระบบการควบคุมและการตรวจสอบที่เพียงพอ
เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายใน
2. สายตรวจสอบและควบคุม มีหนาที่และความรับผิดชอบหลักในการตรวจสอบหนวยงานในธนาคาร
โดยครอบคลุมถึงการตรวจสอบระบบงาน ขอมูล และการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
3. หนวยงานกํากับดูแล มีหนาที่และความรับผิดชอบในการใหความชัดเจนเกี่ยวกับกฎขอบังคับของทาง
ราชการ ตลอดจนกํากับดูแลใหธนาคารมีการปฏิบัติงานที่ถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบของหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของ
ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง ธนาคารไดใหความสําคัญในเรื่องการดูแลควบคุมบริหารความเสี่ยงตางๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นกับธนาคาร โดยถือปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ธนาคารแหงประเทศไทยแนะนําให
ธนาคารพาณิชยถือปฏิบัติ โดยไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหนาที่หลักในการกําหนดนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงโดยรวม เพื่อเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนกํากับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยง
ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด
ในการปฏิบัติงานประจําเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพยและหนี้สินของธนาคาร เพื่อบริหารใหความเสี่ยงดาน
ตลาดอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาตางๆ อยูใน
ระดับที่ยอมรับได และมีความผันผวนนอยที่สุด ธนาคารไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินเปน
ผูดําเนินการ ซึ่งประกอบดวยผูบริหารจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
โครงสรางคณะกรรมการ
การรวม หรือแยกตําแหนง
ธนาคารกําหนดใหมีการแยกกันทั้งบทบาท หนาที่และบุคคลผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการธนาคารกับ
บุคคลผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2552 คณะกรรมการของธนาคารมีจํานวน 18 ทาน โดยมีกรรมการอิสระ 6 ทาน คือ
พลเรือเอกประเจตน ศิริเดช นายโกวิทย โปษยานนท นายคนึง ฦๅไชย หมอมเจามงคลเฉลิม ยุคล นางเกศินี วิฑูรชาติ
และนายพรเทพ พรประภา
กรรมการอิสระของธนาคาร หมายถึง กรรมการธนาคารที่มีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
และที่แกไขเพิ่มเติม
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การดํารงตําแหนงของกรรมการและผูบริหารระดับสูงในบริษัทจํากัดอื่น
ธนาคารปฏิบัติตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย คือ กรรมการและผูบริหารระดับสูงของธนาคาร
เปนประธานกรรมการ กรรมการบริหาร หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในบริษัท
จํากัดอื่นไดไมเกิน 3 กลุมธุรกิจ นอกจากนี้ ธนาคารมีขอกําหนดให เจาหนาที่ชั้นบริหารของธนาคารตองขออนุญาตตอ
คณะกรรมการบริ ห าร หากจะดํ า รงตํา แหน ง กรรมการในบริ ษั ท จํ ากั ด อื่น หรื อ การเข าเป น หุ นส วนไมจํ ากั ด ความ
รับผิดชอบในหางหุนสวน
เลขานุการบริษัท
ธนาคารไดแตงตั้งใหนายอภิชาต รมยะรูปเปนเลขานุการบริษัท โดยธนาคารพิจารณาแลววาเปนผูมีคุณสมบัติ
เหมาะสม คือ มีประสบการณการทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร ผานการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัทที่
จั ด โดยสมาคมส ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย และมี คุ ณ สมบั ติ เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ ที่ กํ า หนดไว ใ น
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท มีหนาที่และความรับผิดชอบใน 4 เรื่อง ดังนี้
1. เรื่องการประชุม เชน การจัดการประชุมคณะกรรมการและผูถือหุน การจัดเตรียมหรือจัดทําวาระการ
ประชุม หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานประจําป และรายงานการประชุม รวมทั้งดําเนินการให
เปนไปตามมติที่ประชุมผูถือหุน เชน การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนตอกระทรวงพาณิชย เปนตน
2. เรื่องทะเบียนและการจัดเก็บเอกสารตางๆ ไดแก ทะเบียนกรรมการ รายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดย
กรรมการและผูบริหาร เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการและผูถือหุน
3. เรื่องการใหคําปรึกษาแนะนําแกคณะกรรมการในการปฏิบัติตามขอบังคับ กฎหมาย และกฎระเบียบตางๆ
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4. เรื่องการติดตอประสานงานกับบุคคลภายนอก คือ เปนบุคคลติดตอ (Contact Person) กับสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทยและ
หนวยงานราชการอื่นที่เกี่ยวของรวมทั้งเปนผูแจงขอมูลตางๆ ตอหนวยงานดังกลาว ตามที่กฎหมาย และกฎระเบียบ
ตางๆ ที่เกี่ยวของกําหนด และเปนผูประสานงานในการรับขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นจากผูถือหุนหรือผูมีสวนไดเสีย
อื่นๆ เชน ลูกคา เพื่อเสนอใหคณะกรรมการ และผูบริหารพิจารณา
คณะกรรมการชุดยอย
ธนาคารไดจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอยเพื่อติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงานของธนาคารอยางใกลชิด และ
รายงานต อ คณะกรรมการธนาคารอย า งสม่ํ า เสมอ ซึ่ ง ได แ ก คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการจัดการ
(ก) คณะกรรมการบริหาร
วัตถุประสงค
เพื่อปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2552 คณะกรรมการบริหารประกอบดวยกรรมการธนาคารที่ไดรับการแตงตั้ง
ใหทําหนาที่กรรมการบริหารรวม 8 ทาน ดังมีรายชื่อตอไปนี้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายโฆสิต
นายเดชา
นายอมร
นายชาติศิริ
นายสิงห
นายธีระ
นายประสงค
นายสุวรรณ

ปนเปยมรัษฎ
ตุลานันท
จันทรสมบูรณ
โสภณพนิช
ตังทัตสวัสดิ์
อภัยวงศ
อุทัยแสงชัย
แทนสถิตย

ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งรวมถึงการพิจารณา
อนุ มัติ ก ารให สิ น เชื่อ การปรับ ปรุง โครงสรา งหนี้ การลงทุ น ในหลั กทรั พย แ ละอสั ง หาริ ม ทรัพ ย ตลอดจนการ
ดําเนินงานตางๆ ของธนาคาร อันเปนการประกอบธุรกิจปกติหรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของธนาคาร
2. พิจารณาเรื่องตางๆ ซึ่งตองไดรับการอนุมัติหรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารหรือที่
ประชุมผูถือหุน ตามกฎหมายหรือขอบังคับของธนาคาร เชน เปาหมาย นโยบาย แผนการดําเนินธุรกิจในดานตางๆ
และการออกหลักทรัพยของธนาคาร เปนตน
การประชุมของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารกําหนดใหมีการประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ทุกสัปดาห โดยทั่วไปสัปดาหละ 2 ครั้ง โดยในป 2552 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวม 99 ครั้ง
การรายงานของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีหนาที่รายงานตอคณะกรรมการธนาคาร
(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ
วัตถุประสงค
เพื่อปฏิบัติหนาที่ในการชวยแบงเบาภารกิจของคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับการสอบทานรายงาน
ทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน รวมทั้งการพิจารณาคัดเลือกและการประสานงานกับผูสอบบัญชี
ของธนาคาร
องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการธนาคารจํานวน 4 ทาน ทุกทานเปนกรรมการอิสระ
ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิจากหลายดาน ไดแก ดานการบัญชีและการเงิน ดานกฎหมาย และดานการบริหารองคกร ทั้งนี้
ประธานกรรมการตรวจสอบไมไดปฏิบัติหนาที่อื่นใดในคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหนงครั้งละ 2 ป และมีรายชื่อดังตอไปนี้
1. พลเรือเอกประเจตน
ศิริเดช
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายคนึง
ฦาไชย
กรรมการตรวจสอบ
3. หมอมเจามงคลเฉลิม ยุคล
กรรมการตรวจสอบ
4. นางเกศินี
วิฑูรชาติ กรรมการตรวจสอบ
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อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหธนาคารมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการ
ประสานงานกับผูสอบบัญชีและผูบริหารที่รับผิดชอบการจัดทํารายงานทางการเงิน
2. สอบทานใหธนาคารมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายใน
3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของธนาคาร
4. สอบทานการปฏิบัติของธนาคารใหเปนไปตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของ
ธนาคาร
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของธนาคาร ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
6. เรียกเอกสาร ขอมูล หรือเชิญฝายบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของของธนาคารมาใหคําชี้แจงใน
สวนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
7. พิจารณาวาจางผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาใหคําปรึกษาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวา
เหมาะสม
8. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงาน
ประจําปของธนาคาร ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบกํ า หนดใหมี การประชุ ม ร ว มกั น เพื่อ พิ จ ารณาเรื่ อ งตา งๆ ตามที่ ได รั บ
มอบหมายอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง โดยในป 2552 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 17 ครั้ง
การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมี ห น า ที่ ร ายงานการดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการตรวจสอบต อ
คณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งจัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปดเผยไวในรายงานประจําปของธนาคาร
(ค) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
วัตถุประสงค
เพื่อปฏิบัติหนาที่ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อแตงตั้งเปน
กรรมการธนาคาร กรรมการชุดยอยตางๆ และผูบริหารระดับสูง ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสม
องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการธนาคารจํานวน 3 ทาน โดยเปน
กรรมการอิสระ 1 ทาน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหนงครั้งละ 2 ป และมีรายชื่อ
ดังตอไปนี้
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1. นายโกวิทย
2. นายสถาพร
3. นายอมร

โปษยานนท
กวิตานนท
จันทรสมบูรณ

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
1. กําหนดนโยบายตางๆ ดังนี้
(1) นโยบาย หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารในการสรรหากรรมการ และผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ตั้ ง แต
ผูชวยผูจัดการใหญขึ้นไป
(2) นโยบายการจ า ยค า ตอบแทนและผลประโยชน อื่ น รวมถึ ง จํ า นวนค า ตอบแทนและ
ผลประโยชน อื่นที่ใหแ กกรรมการและผูบ ริ หารระดับ สู งตั้งแตผูชวยผูจัดการใหญขึ้นไป
โดยตองมีหลักเกณฑที่ชัดเจน
ทั้งนี้ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ และสงนโยบายดังกลาวใหธนาคารแหง
ประเทศไทยไดเมื่อทวงถาม
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดํารงตําแหนงตางๆ ดังตอไปนี้ เพื่อเสนอ
ตอคณะกรรมการธนาคาร
(1) กรรมการ
(2) กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ที่ไดรับมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
โดยตรงจากคณะกรรมการธนาคาร
(3) ผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูชวยผูจัดการใหญขึ้นไป
3. ดูแลใหคณะกรรมการธนาคารมีขนาดและองคประกอบที่เหมาะสมกับองคกร รวมถึงมีการ
ปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการธนาคารประกอบดวยบุคคลที่มี
ความรูความสามารถและประสบการณในดานตางๆ
4. ดูแ ลให ก รรมการและผูบ ริ ห ารระดับ สู งตั้ งแต ผูช วยผู จัด การใหญ ขึ้น ไปของธนาคาร ไดรั บ
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ตนมีตอธนาคาร โดยกรรมการที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่
และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายนั้น
5. กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูชวยผูจัดการใหญ
ขึ้นไป เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจําป โดยไดคํานึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
รวมถึงใหความสําคัญกับการเพิ่มมูลคาของสวนของผูถือหุนในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลดวย
6. เปดเผยรายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไวในรายงาน
ประจําปของธนาคาร
การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกําหนดใหมีการประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ
ตามที่ไดรับมอบหมายอยางนอยปละ 2 ครั้ง โดยในป 2552 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีการ
ประชุมรวม 9 ครั้ง

สวนที่ 1 หนาที่ 82

การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีหนาที่รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทนตอคณะกรรมการธนาคาร และจัดทํารายงานการกําหนดคาตอบแทน ทั้งนี้ โดยแสดง
ไวในรายงานประจําปของธนาคาร
(ง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วัตถุประสงค
เพื่อปฏิบัติหนาที่กํากับดูแลในเรื่องการบริหารความเสี่ยงใหเปนไปอยางมีระบบและตอเนื่อง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดและเปนไปตามแผนกลยุทธของธนาคารและนโยบายบริหารความ
เสี่ยงโดยรวม
องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ผูบริหารของธนาคาร 1 ทาน ดังมีรายชื่อตอไปนี้
1. นายสิงห
ตังทัตสวัสดิ์
2. นายชาญ
โสภณพนิช
3. นายอมร
จันทรสมบูรณ
4. นายสุวรรณ แทนสถิตย
5. นายอายุสม กฤษณามระ

มีจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย กรรมการธนาคาร 4 ทานและ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กําหนดนโยบายเพื่อเสนอตอคณะกรรมการของธนาคาร เพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหาร
ความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งตองครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สําคัญ เชน ความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงจากตลาด ความเสี่ยง
ดานสภาพคลอง ความเสี่ยงดานปฏิบตั ิการ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอชื่อเสียงของกิจการ เปนตน
2. วางกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตาม และ
ดูแลปริมาณความเสี่ยงของธนาคารใหอยูในระดับที่เหมาะสม
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง
ประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด

โดยรวมถึงความมี

4. ให ข อ เสนอแนะในสิ่ ง ที่ ต อ งดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขต อ คณะกรรมการธนาคารเพื่ อ ให
สอดคลองกับนโยบายและกลยุทธที่คณะกรรมการธนาคารกําหนด
การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กําหนดใหมีการประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามที่
ไดรับมอบหมายอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง โดยในป 2552 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมรวม 16 ครั้ง
การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหนาที่รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงตอคณะกรรมการธนาคาร
(จ) คณะกรรมการจัดการ
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ในการดํ า เนิ น กิ จ การให เ ป น ไปตามนโยบายและเป า หมายที่ กํ า หนดไว ธนาคารจั ด ให มี
คณะกรรมการจัดการ ซึ่งประกอบดวย กรรมการผูจัดการใหญ รองผูจัดการใหญ และผูชวยผูจัดการใหญที่รับผิดชอบ
สายงานธุรกิจหลัก โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. พิจารณาและ/หรือดําเนินการตามแนวนโยบายที่ไดรับจากคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการ
ผูจัดการใหญ
2. พิจารณาและตรวจสอบเปาหมายและแผนงานในดานตางๆ ดังตอไปนี้ คือ
(1) สินเชื่อ เงินฝาก และธุรกิจตางๆ ของธนาคาร
(2) การขยายงานสาขาทั้งในและตางประเทศ
(3) การตลาด และการพัฒนาบริการใหม
(4) การบริหารการเงินและการคาเงินตราตางประเทศ รวมทั้งการบริหารเงินกองทุน สภาพคลอง
ทางการเงิน อัตราดอกเบี้ย และคาธรรมเนียม
(5) การพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีของธนาคาร
(6) การบริหารและพัฒนาบุคลากร
(7) การบริหารงบประมาณลงทุน และงบประมาณดานอื่นๆ ของธนาคาร
3. พิจารณาและติดตามผลงานของหนวยงานตางๆ ของธนาคารใหเปนไปตามเปาหมายและ
แผนงานในขอ 2.
4. กําหนดแนวนโยบายในดานตางๆ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา
5. พิจารณาระบบงาน กระบวนการทํางาน และระบบการบริหารงาน เพื่อเสนอแนะการแกไข
ปรับปรุงใหเหมาะสมและทันสมัย เชน
- ระบบงานสาขา และระบบการสงมอบบริการใหลูกคา
- ระบบงานดานสินเชื่อ
- ระบบงานดานธุรกิจตางๆ ของธนาคาร
- ระบบการปฏิบัตงิ านของหนวยงานในสํานักงานใหญ
- ระบบขอมูลและสารสนเทศ
- ระบบการพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล
6. บริหารการสื่อความภายในธนาคาร ใหถูกตองเหมาะสมและทั่วถึง เพื่อสรางระบบการทํางานเปนทีม
7. บริหารการสื่อความกับบุคคลภายนอก รวมถึงการบริหารงานโฆษณา และประชาสัมพันธของ
ธนาคาร เพื่อสงเสริมการประกอบการของธนาคาร
8. พิจารณาโครงการและการบริการ ตลอดจนแนวทางการบริหารและกลยุทธทางธุรกิจที่เปนเรื่อง
ใหม เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารมีการประชุมอยางสม่ําเสมอ โดยทั่วไปจะกําหนดใหมีการจัดประชุมเปน
ประจําทุก 2 เดือน และอาจมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจําเปน ในการประชุมแตละครั้ง ฝายจัดการจัดขอมูล
เอกสารอางอิง และรายละเอียดเพื่อใชประกอบการพิจารณาใหแกคณะกรรมการทุกทาน และในระหวางการประชุม
ประธานกรรมการธนาคารไดใหเวลาแกกรรมการในการพิจารณาเรื่องที่นําเสนอแตละวาระอยางรอบคอบ รวมทั้งเปด
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โอกาสใหกรรมการอภิปรายปญหาสําคัญ และซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ เพื่อใหกรรมการธนาคาร
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มที่
สรุปการเขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ของกรรมการธนาคารในป 2552 ดังนี้
หนวย : จํานวนครั้งที่เขารวมประชุมในป 2552

รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการ
ธนาคาร
ตรวจสอบ
และกําหนดคาตอบแทน บริหารความเสี่ยง
ประชุมรวม 12 ครั้ง ประชุมรวม 17 ครั้ง ประชุมรวม 9 ครั้ง ประชุมรวม 16 ครั้ง

1. นายชาตรี
2. นายสถาพร

โสภณพนิช
กวิตานนท

12
10

3. นายโฆสิต

ปนเปยมรัษฎ

12

4. นายปติ

สิทธิอาํ นวย

12

8

5. พลเรือเอกประเจตน ศิริเดช

12

17

6. นายโกวิทย

โปษยานนท

12

7. นายสิงห

ตังทัตสวัสดิ์

12

8. นายคนึง

ฦๅไชย

11

17

9. หมอมเจามงคลเฉลิม ยุคล

12

17

10. นางเกศินี

วิฑูรชาติ

11

16

11. นายพรเทพ

พรประภา

11

12. นายชาญ

โสภณพนิช

11

13. นายอมร

จันทรสมบูรณ

12

14. นายชาติศิริ

โสภณพนิช

12

15. นายเดชา

ตุลานันท

12

16. นายธีระ

อภัยวงศ

12

17. นายประสงค

อุทัยแสงชัย

11

18. นายสุวรรณ

แทนสถิตย

12

9
16

13
9

16

12

การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการธนาคารและกรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการธนาคารไดมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการธนาคารทั้งคณะเปนรายป
และครอบคลุมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการใหญ ตลอดจนการติดตามผลการดําเนินการอยาง
สม่ํ า เสมอ รวมทั้ ง การพิ จ ารณาค า ตอบแทนของกรรมการผู จั ด การใหญ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข อง
คณะกรรมการธนาคารดังกลาว มีขึ้นเพื่อใหมีการพิจารณาทบทวน ประมวลขอคิดเห็นในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงานของธนาคาร และการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการธนาคาร อันจะกอใหเกิดการพัฒนาการกํากับดูแล
กิจการ ทั้งนี้ ธนาคารไดจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งกรรมการธนาคารแตละ
ทานเปนผูกรอกแบบประเมิน และนําผลการประเมินที่ไดไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
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การสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ทําหนาที่คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อดํารงตําแหนงตางๆ ไดแก กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ และผูบริหารระดับสูง
ตั้งแตผูชวยผูจัดการใหญขึ้นไปเพื่อเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร
การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
ธนาคารไดมีการชี้แจงขอมูลทั่วไปใหแกกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการธนาคารครั้งแรก
และจัดใหมีคูมือกรรมการธนาคาร ตลอดจนสนับสนุนคาใชจายสําหรับกรรมการธนาคารที่ประสงคจะเขารับการ
อบรมหลักสูตรที่เปนประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารไดสนับสนุนโครงการ
การพัฒนากรรมการและผูบริหารระดับตางๆ อยางสม่ําเสมอ เชน การฝกอบรม การสัมมนา และกิจกรรมบรรยายโดย
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก เปนตน
กรรมการธนาคารที่ผานการอบรมหลักสูตร Director Certification Program จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย ไดแก นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ นายปติ สิทธิอํานวย นายอมร จันทรสมบูรณ นายชาติศิริ
โสภณพนิช นายธีระ อภัยวงศ นายสิงห ตังทัตสวัสดิ์ พลเรือเอกประเจตน ศิริเดช หมอมเจามงคลเฉลิม ยุคล
นายสุ ว รรณ แทนสถิ ต ย และนางเกศิ นี วิ ฑู ร ชาติ สํ า หรั บ กรรมการธนาคารที่ ไ ด รั บ การอบรมหลั ก สู ต ร Director
Accreditation Program ไดแก นายชาตรี โสภณพนิช นายสถาพร กวิตานนท นายคนึง ฦๅไชย นายโกวิทย โปษยานนท
และนายพรเทพ พรประภา
8.5

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

ไดกลาวไวในหัวขอความขัดแยงทางผลประโยชนและการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน ตามขอ 8.4 การกํากับ
ดูแลกิจการ – การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี – หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และ
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
8.6

บุคลากร
8.6.1

การบริหารทรัพยากรบุคคล

บุคลากรถือวาเปนกําลังสําคัญในการสนับสนุนใหธนาคารดําเนินธุรกิจไปตามทิศทางและเปาหมาย
ที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นธนาคารจึงจําเปนตองมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีจํานวนที่เพียงพอ
ในแตละงาน ธนาคารไดมีการพัฒนาระบบและเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
โดยใชรูปแบบของพฤติกรรมสูความสําเร็จ (Competency Model) เปนหลัก ตั้งแตกระบวนการคัดเลือกบุคลากรใหตรง
กับความตองการ การพัฒนาและการฝกอบรม การบริหารผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกและการเตรียมผูบริหาร ฯลฯ
เพื่อใหแนใจไดวาธนาคารจะมีบุคลากรที่มีความสามารถพรอมสําหรับการแขงขันทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิผล
ธนาคารมีการวางแผนกําลังคนและแผนการสรรหาพนักงานในเชิงรุก โดยกําหนดกลุมเปาหมายทั้ง
จํานวน เวลา คุณสมบัติ และ คุณลักษณะที่ตองการอยางชัดเจน มุงเนนใน 3 ดาน คือ การบริหารชองทางในการสรรหา
บุคลากรใหตรงกับกลุมเปาหมาย การพัฒนากระบวนการคัดเลือก เชน แบบทดสอบเฉพาะตําแหนงงานและการ
สัมภาษณเชิงพฤติกรรมใหกับหัวหนางาน เพื่อใหสามารถคัดเลือกบุคลากรไดอยางถูกตองเหมาะสม การปรับปรุง
กระบวนการทํางานโดยนําเทคโนโลยีมาชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ธนาคารมุงเนนการสรางใหเปนองคกรที่ผลการปฏิบัติงานเปนเลิศ (High Performance Organization)
โดยใหความสําคัญของการบริหารผลการปฏิบัติงานอยางจริงจัง ใหพนักงานและผูบริหารมีการวางแผนการปฏิบัติงาน
ของตนเองและหนวยงาน สอดคลองกับวิสัยทัศนและเปาหมายทางธุรกิจของธนาคาร มีการกําหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน
และวั ด ผลความสํา เร็ จ มี ก ารติ ด ตามผลการปฏิ บัติ ง านอย า งสม่ํา เสมอ ส ง ผลให เกิ ด การพั ฒ นาผลงานและพัฒ นา
ความสามารถพนักงานเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการจายคาตอบแทนที่สะทอนถึงผลการปฏิบัติงานและจูงใจใหมีการสราง
ผลงานที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง
8.6.2

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

ธนาคารไดใหความสําคัญในการพัฒนาพนักงานที่มุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูโดยการจัด
หลั ก สู ต รการฝ ก อบรมต า งๆ เป น จํ า นวนมากตลอดทั้ ง ป เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพและความสามารถของพนั ก งานให
สอดคลองกับความตองการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว พนักงานจะไดรับการพัฒนาตามหลักสูตรหลักของ
ธนาคาร (BBL Core Curriculum) ที่สอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานในแตละระดับ และยังสนับสนุน
การพัฒนาอยางตอเนื่องภายในหนวยงาน อันจะชวยพัฒนาพนักงานใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานจริงไดอยาง
รวดเร็ว โดยมีการสอนงานและดูแลพนักงานอยางใกลชิดเปนขั้นเปนตอน รวมทั้งเพิ่มชองทางการเรียนรูตางๆ เชน
ผานบริการของศูนยความรู (Resource Center) การถายทอดความรูจากผูเชี่ยวชาญ และวิทยากรของธนาคารไปสู
พนักงาน ผานระบบ Video Conference และE-Learning ในระบบ Intranet ของธนาคาร และการพัฒนาความรูทางไกล
ผานดาวเทียม NTU (National Technological University) เพื่อเปดโอกาสและสงเสริมการเรียนรูใหกวางขวางและทั่วถึง
มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ธ นาคารสนั บ สนุ น การพั ฒ นาตนเองต า งๆ เช น ให มี ก ารไปอบรมสั ม มนาดู ง านทั้ ง
ภายในประเทศและตางประเทศ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความรูในหลากหลายรูปแบบ เชน การจัด BBL Executive
Forum ในประเด็นที่นาสนใจ การใหทุนการศึกษาในระดับตางๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศที่สอดคลองกับ
ความตองการในการขยายธุรกิจของธนาคาร และใหมีการหมุนเวียนพนักงานและผูบริหารระหวางหนวยงานตางๆ เพื่อ
เปนการพัฒนาความรู ประสบการณและความสามารถ
ธนาคารมีการเตรียมผูบริหารทดแทน โดยการคัดเลือกและจัดเตรียมผูบริหารทดแทนทุกระดับ
รวมทั้งมีการจัดทําแผนการพัฒนารายบุคคลโดยเนนใหผูบังคับบัญชามีบทบาทสําคัญในการสอนงาน ดูแลและพัฒนา
อยางใกลชิด ขณะเดียวกันไดมีการสงเสริมพัฒนาความรูและศักยภาพโดยการใหไปอบรมและดูงานทั้งภายในและ
ตางประเทศ เชน Harvard Business School, Pacific Rim Bankers Program, โครงการพัฒนาผูบริหารธนาคารยุคใหม
(MOBEX), โครงการสัมมนาผูบริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (FINEX), การพัฒนาระดับบริหารของธนาคารและ
สถาบันการเงิน (YOBEX) เปนตน ซึ่งเปนการพัฒนาใหผูบริหารรุนใหมไดมีความรูความสามารถ เตรียมความพรอม
และสรางความสัมพันธกับผูบริหารในองคกรตางๆ นอกจากนี้ ธนาคารยังมีแผนการพัฒนาผูบริหารทดแทนในตําแหนง
งานสําคัญ เพื่อเตรียมความพรอมและสามารถรองรับความตองการทางธุรกิจของธนาคารไดอยางทันการณอีกดวย
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8.6.3

จํานวนพนักงานทั้งหมดและจํานวนพนักงานในสายงานหลัก ณ 31 ธันวาคม 2552
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีพนักงานทั้งสิ้น 20,735 คน แจกแจงตามสายงานหลักไดดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

8.6.4

หนวยงาน
เจาหนาที่บริหารระดับสูง
สายประธานกรรมการธนาคาร
สายตรวจสอบและควบคุม
กิจการธนาคารนครหลวง
กิจการธนาคารตางจังหวัด
กิจการธนาคารตางประเทศ
กิจการการเงินธนกิจ
ผลิตภัณฑและบริการ
ปฏิบัติการ
สนับสนุนและอํานวยการ
จํานวนพนักงานรวมทั้งธนาคาร

จํานวนพนักงาน
9
73
274
5,773
6,703
692
267
535
3,215
3,194
20,735

ผลตอบแทนที่ใหกับพนักงาน

ในป 2552 ธนาคารไดจายคาตอบแทนพนักงานทั้งในรูปของเงินเดือน คาจาง โบนัส เงินสมทบ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คารักษาพยาบาล เงินสมทบประกันสังคม คาฝกอบรม เงินสงเคราะหและผลประโยชนอื่นๆ
รวม 14,109.66 ลานบาท อีกทั้งใหการดูแลดานสวัสดิการแกพนักงานและลูกจาง ทั้งการสนับสนุนดานเงินสวัสดิการ
ตางๆ เชน เงินชวยเหลือบุตรรายเดือน คาเชาบาน และเงินกูประเภทตางๆ เปนตน และยังมีการสนับสนุนดานการเพิ่ม
คุณภาพชีวิตตางๆ เชน การจัดสโมสร สนามกีฬาประเภทตางๆ ใหพนักงานจัดกิจกรรมและออกกําลังกาย เปนตน
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9.

การควบคุมภายใน

ในการดําเนินธุรกิจบริการทางการเงินใหแกประชาชนและองคกรนิติบุคคลทั่วไป ธนาคารตระหนักดีถึงการ
ปฏิบัติงานที่ตองมีระบบการควบคุมกํากับการปฏิบัติการ ที่สามารถประเมินผลไดทุกขณะ เพื่อใหงานบริการเปนไปอยาง
โปรงใส ถูกตองครบถวน และเปนที่ไววางใจของผูใชบริการ ในการนี้ ธนาคารมีการประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในเปนประจําทุกป โดยมีองคประกอบการควบคุมภายใน 5 ประการ ไดแก 1) องคกรและสภาพแวดลอม
2) การบริหารความเสี่ยง 3) กิจกรรมการควบคุม 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และ 5) การติดตามและ
ประเมินผล
ธนาคารไดการจัดตั้งองคกรเพื่อรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ไดแก
- คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการสอบทานใหธนาคารมีระบบการควบคุมและการ
ตรวจสอบที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผล และสอบทานใหธนาคารมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและ
เปดเผยอยางเพีย งพอตามนโยบายทางการบัญชี และปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญ ชีที่ส อดคลองกับ ธุร กิจ ของ
ธนาคาร
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหนาที่ในการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวม เพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนกํากับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด
- คณะกรรมการบริ หารสินทรัพยและหนี้ สิน มีหนาที่บ ริหารใหค วามเสี่ยงดานตลาดอัน เนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาตาง ๆ อยูในระดับที่ยอมรับได และมี
ความผันผวนนอยที่สุด
- สายตรวจสอบและควบคุมมีหนาที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานบริหารความเสี่ยง รวมถึง
การปฏิบัติงานของหนวยงานที่มีธุรกรรมเกี่ยวของกับความเสี่ยงดานตาง ๆ เพื่อประเมินประสิทธิผล และความเพียงพอ
และเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน
- หนวยงานกํากับดูแล มีหนาที่ใหความชัดเจนเกี่ยวกับกฎขอบังคับของทางราชการ ตลอดจนกํากับดูแลให
ธนาคารมีการปฏิบัติงานที่ถูกตองตามกฎหมาย และกฎระเบียบของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ดานการจัดเก็บเอกสารสําคัญของธนาคาร ธนาคารมีระบบจัดเก็บเอกสารอยางชัดเจน เพื่อปองกันมิใหเอกสาร
มีการทําลายกอนเวลาอันควร และตองเปนไปตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวของ
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10.

รายการระหวางกัน

10.1

เงินใหกูยืมและภาระผูกพัน

ในการพิจารณาใหเงินกูยืมหรือกอภาระผูกพันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ธนาคารมีนโยบายถือปฏิบัติเชนเดียว
กับลูกคาทั่วไป และเปนไปตามเงื่อนไขการคาโดยปกติของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมีเงินใหกูยืมและภาระผูกพันแกบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง ซึ่งหมายถึงผูบริหารของธนาคาร ญาติสนิทของผูบริหารของธนาคาร หรือนิติบุคคลที่ผูบริหารของธนาคาร
เปนผูมีอํานาจควบคุม หรือมีสวนไดเสียอื่นใดอยางมีนัยสําคัญ มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : บาท
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
บจ. สยามกลการอะไหล

10.2

ผูบริหารที่มีความสัมพันธ
นายพรเทพ พรประภา

ณ 31 ธันวาคม 2552
เงินใหกูยืม
-

ภาระผูกพัน
-

ณ 31 ธันวาคม 2551
เงินใหกูยืม
-

ภาระผูกพัน
254,400.00

รายการระหวางกันอื่น

รายละเอี ย ดรายการระหว า งกั น อื่ น ๆ ซึ่ ง ได แ ก ดอกเบี้ ย จ า ย ค า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ เงิ น รั บ ฝาก
คาธรรมเนียม และรายการอื่น ๆ ไดแสดงในรายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงินของธนาคาร สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552 และ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
10.3

มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหวางกัน

ธนาคารมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการนําเสนอ วิเคราะหคําขอและการอนุมัติการทํา
ธุรกรรมของลูกคาที่มีหลักฐานตรวจสอบได โดยเฉพาะในการอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารมีระเบียบคําสั่งปฏิบัติงานภายใน
ธนาคารที่กําหนดใหผูมีสวนไดเสียในธุรกรรมจะตองไมเกี่ยวของในกระบวนการอนุมัติสินเชื่อนั้น ๆ
10.4

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกิดขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการระหวางกันในป 2552 แลว ไมมีความเห็นที่แตกตางไปจากมติ
คณะกรรมการธนาคาร
10.5

การทํารายการระหวางกันในอนาคต

ธนาคารอาจมีการทํารายการระหวางกันในอนาคตตามการดําเนินธุรกิจทั่วไปของธนาคาร ซึ่งธนาคารมีการ
กําหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการอนุมัติธุรกรรมดังกลาว ทั้งนี้ ตามแนวทางที่ทางการไดกําหนดให
ธนาคารถือปฏิบัติ
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11.

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

11.1

งบการเงิน
 ผูสอบบัญชี

ผูสอบบัญชี คือ บริษัท ดีลอยท ทูชโธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเปนผูตรวจสอบงบการเงิน
ประจําป 2550, 2551 และ 2552

-

สรุปรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชี สําหรับงบการเงินประจําป 2550, 2551 และ 2552

ป 2550

ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของธนาคาร สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยมีวรรคเนนขอมูลและเหตุการณอางถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินวาธนาคาร
ไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมจากวิธีสวนไดเสียมาเปนวิธีราคา
ทุนสํา หรับ งบการเงิน เฉพาะกิจ การ เพื่อ ใหเปน ไปตามประกาศสภาวิช าชีพบัญ ชี และไดมีการปรับ ยอ นหลัง งบ
กําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ สําหรับ ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 สําหรับการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว
-

ป 2551

ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของธนาคาร สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
-

ป 2552

ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของธนาคาร สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
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ตารางสรุปงบการเงินรวม (งบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
รายการ
สินทรัพย
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ
เงินใหสินเชื่อ
ดอกเบี้ยคางรับ
รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
ทรัพยสินรอการขายสุทธิ
ภาระของลูกคาจากการรับรอง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ
ผลตางจากการตีราคาตราสารอนุพันธ
สินทรัพยอื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย

ธันวาคม 2552

ธันวาคม 2551

(หนวย : ลานบาท)
ธันวาคม 2550

35,779.9
230,774.8
343,140.9

41,505.8
138,897.4
283,841.4

35,715.1
177,364.9
10,200.0
312,000.8

1,143,287.5
2,173.4
1,145,460.9
(60,516.8)
(4,628.1)
1,080,316.0
33,568.8
414.3
29,504.0
6,445.9
11,987.0

1,181,217.1
3,405.7
1,184,622.8
(53,980.2)
(6,370.5)
1,124,272.1
35,980.6
492.9
30,822.5
9,477.8
11,820.7

1,042,074.2
3,093.1
1,045,167.3
(63,386.8)
(4,082.5)
977,698.0
40,300.4
554.3
30,189.1
3,264.6
8,684.1

1,771,931.6

1,677,111.2

1,595,971.3
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ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
รายการ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกูยืม
เงินกูยืมระยะสั้น
เงินกูยืมระยะยาว
รวมเงินกูยืม
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
ประมาณการหนี้สิน
ผลตางจากการตีราคาตราสารอนุพันธ
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
ทุนที่ออกและชําระแลวและสวนเกินมูลคาหุน
กําไรสะสม
อื่น ๆ
รวมสวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนสวนนอย
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
ภาระผูกพันทั้งสิ้น
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ําประกันการกูยืมเงิน
ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไมครบกําหนด
เล็ตเตอรออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น
รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น

ธันวาคม 2552

ธันวาคม 2551

(หนวย : ลานบาท)
ธันวาคม 2550

1,360,715.5
89,402.0
7,968.1

1,322,287.4
55,899.4
5,449.8

1,277,371.3
64,156.4
5,703.0

71,548.4
8,574.1
80,122.5
414.3
4,400.7
4,793.0
26,653.8
1,574,469.9
75,434.7
95,427.2
25,914.2
196,776.1
685.6
1,771,931.6

59,833.8
9,293.6
69,127.4
492.9
4,106.3
15,189.6
28,955.3
1,501,508.1
75,434.7
79,487.2
20,050.7
174,972.6
630.5
1,677,111.2

34,072.3
8,643.1
42,715.4
554.3
4,000.3
3,035.4
31,798.3
1,429,334.4
75,434.7
64,064.8
26,479.9
165,979.4
657.5
1,595,971.3

6,748.3
11,570.8
29,775.1
987,266.2
1,035,360.4

6,243.3
10,555.0
26,113.2
1,006,601.6
1,049,513.1

5,920.2
11,501.6
35,765.5
983,464.5
1,036,651.8
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ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
รายการ
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
คาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (โอนกลับ)
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและ
หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
หัก กําไรสุทธิในสวนของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอย
กําไรสุทธิ
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)

ธันวาคม 2552
65,157.2
15,767.2
49,390.0
8,965.4
(1,367.4)

ธันวาคม 2551
80,621.6
27,694.6
52,927.0
663.0
5,915.2

41,792.0
26,869.2
39,375.1
29,286.1
8,393.1
129.0
20,764.0
10.88

46,348.8
21,565.8
38,425.1
29,489.5
9,165.1
81.4
20,243.0
10.60
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(หนวย : ลานบาท)
ธันวาคม 2550
80,251.0
33,237.6
47,013.4
6,065.7
(486.6)
41,434.3
23,156.1
36,032.7
28,557.7
9,219.8
120.0
19,217.9
10.07

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
(หนวย : ลานบาท)
รายการ

ธันวาคม 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได
รายการปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินไดเปน
เงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน

ธันวาคม 2551

ธันวาคม 2550

29,286.1

29,489.5

28,557.7

7,089.4

11,641.5

5,677.6

36,375.5
(61,615.2)
70,702.8
45,463.1

41,131.0
(139,179.2)
63,020.2
(35,028.0)

34,235.3
(138,531.2)
81,567.2
(22,728.7)

(45,315.4)

46,572.0

39,939.7

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(5,848.9)

(5,779.5)

(14,585.5)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีตอเงินสด

(24.7)

26.2

(25.3)

เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

(5,725.9)

5,790.7

2,600.2

เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

41,505.8

35,715.1

33,114.9

เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

35,779.9

41,505.8

35,715.1
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 อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
ธนาคารกรุงเทพและบริษัทยอย
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขั้นตน
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
อัตราดอกเบี้ยรับ
อัตราดอกเบี้ยจาย
สวนตางอัตราดอกเบี้ย
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

76.40%
22.56%
11.22%
4.25%
1.05%
3.19%
3.06%

67.95%
19.81%
11.89%
5.47%
1.96%
3.52%
2.90%

61.76%
18.58%
12.10%
5.85%
2.48%
3.37%
4.38%

2.85%
1.20%
0.05

3.23%
1.24%
0.06

3.05%
1.25%
0.07

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกูยืม
อัตราสวนเงินใหกูตอเงินฝาก
อัตราสวนเงินฝากตอหนี้สินรวม
อัตราการจายเงินปนผล

7.97
78.91%
84.02%
86.42%
27.58%

8.55
84.56%
89.33%
88.06%
28.29%

8.58
78.60%
81.58%
89.37%
29.80%

อัตราสวนคุณภาพสินทรัพย (Asset Quality Ratio)
อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อรวม
อัตราสวนหนี้สูญตอสินเชื่อรวม
อัตราสวนเงินใหสินเชื่อที่หยุดรับรูรายไดตอสินเชื่อรวม
อัตราสวนดอกเบี้ยคางรับตอสินเชื่อรวม

5.69%
0.28%
4.36%
0.19%

5.09%
0.94%
4.62%
0.29%

6.46%
0.95%
7.86%
0.30%

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตรารายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)



ธันวาคม 2552 ธันวาคม 2551 ธันวาคม 2550

วิเคราะหราคาปดตอหุนและกําไรตอหุน
ราคาปดตอหุนถัวเฉลี่ย (บาท)

ป 2552
98.08

ป 2551
109.27

ป 2550
114.98

กําไรตอหุน (บาท)

10.88

10.60

10.07

ราคาปดตอกําไรตอหุน (เทา)

9.01

10.31

11.42

ในป 2552 ราคาปดตอหุนถัวเฉลี่ยของหุนธนาคารในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ลดลงรอยละ 10.2
จาก 109.27 บาทในป 2551 เปน 98.08 บาทในป 2552 ขณะที่กําไรตอหุน (EPS) เพิ่มขึ้นรอยละ 2.6 จาก 10.60 บาท
ตอหุนในป 2551 เปน 10.88 บาทตอหุนในป 2552 สงผลใหสัดสวนของราคาปดตอกําไรตอหุน (P/E Ratio) ของ
ธนาคารลดลงจาก 10.31 ในป 2551 เปน 9.01 ในป 2552
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คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานของธนาคารและบริษัทยอย
ภาพรวมการดําเนินงาน
ธนาคารและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิในป 2552 จํานวน 20,893 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 569 ลานบาท หรือ
รอยละ 2.8 เมื่อเทียบกับป 2551 ซึ่งมีจํานวน 20,324 ลานบาท โดยรายไดคาธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้น 1,849 ลานบาท
เปน 20,200 ลานบาท และในป 2552 มีกําไรจากเงินลงทุนสุทธิ 475 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,459 ลานบาท จากปกอนที่
ขาดทุน 2,984 ลานบาท จากการตั้งคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ ดังนั้นรายไดที่มิใชดอกเบี้ย
ของธนาคารและบริษัทยอยจึงมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากป 2551 จํานวน 5,303 ลานบาท เปน 26,869 ลานบาท
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิมีจํานวน 49,390 ลานบาท ลดลง 3,537 ลานบาท หรือรอยละ 6.7 เปนผลให
สวนตางอัตราดอกเบี้ยสุทธิในป 2552 ลดลงเปนอัตรารอยละ 2.97 เทียบกับอัตรารอยละ 3.37 ในป 2551
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากป 2551 จํานวน 950 ลานบาท เปน 39,375 ลานบาท สวนใหญเพิ่มขึ้นจาก
คาใชจายดานการพนักงานและดานสถานที่และอุปกรณ เนื่องจากมีการขยายเครือขายสาขา ดังนั้น โดยรวมธนาคาร
และบริษัทยอยจึงมีกําไรจากการดําเนินงาน (กอนหักคาใชจายคาเผื่อหนี้สูญและภาษีเงินไดนิติบุคคล) จํานวน 36,884
ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ป 2551 จํานวน 816 ลานบาท หรือรอยละ 2.3
ในป 2552 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจายคาเผื่อหนี้สูญ เพิ่มขึ้น 1,020 ลานบาท เปน 7,598 ลานบาท
ในขณะที่มีคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลง 772 ลานบาท เปน 8,393 ลานบาท จึงมีกําไรสุทธิ 20,893 ลานบาท
และมีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเฉลี่ยรอยละ 11.20 และอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยเฉลี่ยรอยละ 1.21
ณ สิ้ นป 2552 ธนาคารและบริษั ท ย อ ย มีเ งิน ให สิน เชื่ อ รวม 1,143,288 ล านบาท ลดลงร อ ยละ 3.2 จาก
1,181,217 ลานบาท ณ สิ้นป 2551 ขณะที่เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพเพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก 55,085 ลานบาท ณ สิ้นปกอน
เปน 55,638 ลานบาท ณ สิ้นป 2552 หรือคิดเปนอัตราสวนรอยละ 4.4 ของเงินใหสินเชื่อรวม
เงินรับฝาก ณ สิ้นป 2552 มีจํานวน 1,360,716 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 2.9 จาก 1,322,287 ลานบาท ณ สิ้นป
2551 และอัตราสวนเงินใหสนิ เชื่อตอเงินรับฝากลดลงจากรอยละ 89.3 เปนรอยละ 84.0 ณ สิ้นป 2552
สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เพิ่มขึ้นจาก 175,603 ลานบาท ณ สิ้นป 2551 เปน 197,462 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 21,859 ลานบาท หรือรอยละ 12.4
ในป 2552 ธนาคารและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 10.88 บาท เปรียบเทียบกับป 2551 ที่มีกําไรสุทธิ
ตอหุน 10.60 บาท เพิ่มขึ้น 0.28 บาท หรือรอยละ 2.6 และเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 ธนาคารไดจายเงินปนผลหุน
สามัญงวดสุดทายสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2551 ในอัตราหุนละ 2.00 บาท และเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552
ธนาคารไดจายเงินปนผลหุนสามัญระหวางกาล จากผลการดําเนินงานงวด มกราคม–มิถุนายน 2552 ในอัตราหุนละ
1.00 บาท
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รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
เงินใหสินเชื่อ
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
คาใชจายดอกเบี้ย
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินกูยืมระยะสั้น
เงินกูยืมระยะยาว
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ

2552

2551

65,157
53,565
2,865
8,727
15,767
11,986
901
1,431
1,449
49,390

80,622
64,206
5,182
11,234
27,695
23,886
774
1,622
1,413
52,927

หนวย : ลานบาท
เปลี่ยนแปลง
จํานวน
รอยละ
(15,465)
(19.2)
(10,641)
(16.6)
(2,317)
(44.7)
(2,507)
(22.3)
(11,928)
(43.1)
(11,900)
(49.8)
127
16.4
(191)
(11.8)
36
2.5
(3,537)
(6.7)

รายไดและคาใชจายในการดําเนินงาน
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลในป 2552 มีจํานวน 65,157 ลานบาท ลดลง 15,465 ลานบาท หรือรอยละ
19.2 สวนใหญลดลงที่รายไดดอกเบี้ยรับจากเงินใหสินเชื่อ จํานวน 10,641 ลานบาท หรือรอยละ 16.6 ตามระดับอัตรา
ดอกเบี้ยที่ปรับตัวลดลง และปริมาณเงินใหสินเชื่อที่ลดลง สวนรายไดดอกเบี้ยรับจากรายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงินลดลง 2,317 ลานบาท เนื่องจากระดับอัตราดอกเบี้ยระหวางธนาคารในตลาดที่ปรับตัวลดลงมากเมื่อเทียบกับ
ปกอน สวนรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลรับจากเงินลงทุนลดลง 2,507 ลานบาท เนื่องจากเงินปนผลที่ลดลงและอัตรา
ผลตอบแทนจากตราสารหนี้ที่ลดลง
คาใชจายดอกเบี้ย
ในป 2552 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจายดอกเบี้ย 15,767 ลานบาท ลดลง 11,928 ลานบาท โดยคาใชจาย
ดอกเบี้ยเงินรับฝากลดลง 11,900 ลานบาท เปน 11,986 ลานบาท ตามระดับอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวลดลง สวนคาใชจาย
ดอกเบี้ยเงินกูยืมลดลงจํานวน 155 ลานบาท เปน 2,880 ลานบาท เนื่องจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของตั๋วแลกเงินใน
ประเทศ
สําหรับคาใชจายดอกเบี้ยจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินดานหนี้สินปรับตัวเพิ่มขึ้น 127 ลานบาท
เปน 901 ลานบาท สวนใหญจากปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นมาก
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ
ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิในป 2552 ลดลง 3,537 ลานบาท เปน 49,390
ลานบาท หรือลดลงรอยละ 6.7 และสวนตางอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin) ลดลงจากรอยละ 3.37 ในป 2551
เปนรอยละ 2.97 ในป 2552
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รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
ในป 2552 ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดคาธรรมเนียมและบริการ 20,200 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,849 ลานบาท
หรือรอยละ 10.1 โดยเปนการเพิ่มขึ้นจากหลายผลิตภัณฑและบริการ ทั้งธุรกรรมผานชองทางอิเล็กทรอนิกส บริการที่
เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก บริการประกันชีวิตผานธนาคาร (แบงกแอสชัวรันส) บริการกองทุนรวม และบริการเกี่ยวกับการ
ใหคําปรึกษาและรับประกันการจําหนายหุนกูเอกชน เปนตน ขณะที่กําไรจากการปริวรรตเงินตราตางประเทศ ลดลง
142 ลานบาท หรือรอยละ 3.3 เปน 4,173 ลานบาท
ในดานเงินลงทุน สวนใหญเปนการลงทุนเพิ่มในพันธบัตรรัฐบาลไทยและรัฐวิสาหกิจ สวนเงินลงทุนในตรา
สารหนี้ตางประเทศยังคงทรงตัว ดังนั้น รายไดจากเงินลงทุนในป 2552 มีกําไร 475 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,459 ลานบาท
จากปกอนที่ขาดทุน 2,984 ลานบาท สวนใหญจากการตั้งคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ
ในเรื่องของทรัพยสินรอการขาย ในป 2552 ไดมีการจัดกิจกรรมเพื่อจําหนายสินทรัพยดังกลาวหลายครั้ง
โดยไดจําหนายไปทั้งสิ้น 5,874 ลานบาท และมีกําไรจากการจําหนายสินทรัพย จํานวน 1,140 ลานบาท ลดลงจาก
ปกอน 190 ลานบาท
ในภาพรวม ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ย ในป 2552 จํานวน 26,869 ลานบาท เพิ่มขึ้น
5,303 ลานบาท จากป 2551 หรือรอยละ 24.6
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
คาธรรมเนียมและบริการ
กําไรจากการปริวรรต
กําไรจากการจําหนายสินทรัพย
รายไดอื่น

2552
26,869
475
196
20,200
4,173
1,140
685

2551
21,566
(2,984)
92
18,351
4,315
1,330
462

หนวย : ลานบาท
เปลี่ยนแปลง
จํานวน
รอยละ
5,303
24.6
3,459
115.9
104
113.0
1,849
10.1
(142)
(3.3)
(190)
(14.3)
223
48.3

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
ในป 2552 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 39,375 ลานบาท เพิ่มขึ้น 950 ลานบาท จาก
ปกอน หรือรอยละ 2.5 รายการที่สําคัญไดแก คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น 631 ลานบาท จากการขึ้นเงินเดือน
ประจําป คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณเพิ่มขึ้น 466 ลานบาท เนื่องจากการขยายเครือขายสาขาและเครื่อง
บริการอิเล็กทรอนิกส คาธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้น 347 ลานบาท หรือรอยละ 8.6 ตามปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น
สวนคาใชจายที่ลดลงมาก คือ คาใชจายอื่นลดลง 411 ลานบาท หรือรอยละ 7.6
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คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย

2552

รวมคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ
คาภาษีอากร
คาธรรมเนียมและบริการ
คาตอบแทนกรรมการ
เงินสมทบกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินและกองทุนคุมครองเงินฝาก
คาใชจายอื่น

2551

39,375
14,818
7,702
2,555
4,375
96

38,425
14,187
7,236
2,699
4,028
96

4,834
4,995

4,773
5,406

หนวย : ลานบาท
เปลี่ยนแปลง
จํานวน
รอยละ
950
2.5
631
4.4
466
6.4
(144)
(5.3)
347
8.6
61
(411)

1.3
(7.6)

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้
ในป 2552 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจายเกี่ยวกับหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการปรับ
โครงสรางหนี้ จํานวน 7,598 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2551 จํานวน 1,020 ลานบาท โดยมีผลขาดทุนจากการปรับ
โครงสรางหนี้โอนกลับ 1,367 ลานบาท และมีหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 8,965 ลานบาท
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
ธนาคารและบริษัทยอยไดประมาณคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 2552 จํานวน 8,393 ลานบาท
ลดลงจากปกอน 772 ลานบาท และคิดเปนรอยละ 28.7 ของกําไรกอนภาษีเงินได ลดลงจากรอยละ 31.1 ในป 2551
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย
สินทรัพย
สินทรัพยรวม
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ
เงินใหสินเชื่อ
ทรัพยสินรอการขายสุทธิ

2552

2551

1,771,932
230,775
343,141
1,143,288
33,569

1,677,111
138,897
283,841
1,181,217
35,981

หนวย : ลานบาท
เปลี่ยนแปลง
จํานวน
รอยละ
94,821
5.7
91,878
66.1
59,300
20.9
(37,929)
(3.2)
(2,412)
(6.7)

สินทรัพยรวมของธนาคารและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2552 มีจํานวน 1,771,932 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2551
จํานวน 94,821 ลานบาท หรือรอยละ 5.7 จากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2551 จํานวน
91,878 ลานบาท เปน 230,775 ลานบาท และเงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิเพิ่มขึ้น 59,300 ลานบาท เปน 343,141 ลานบาท
สวนเงินใหสินเชื่อลดลง 37,929 ลานบาท เปน 1,143,288 ลานบาท

สวนที่ 1 หนาที่ 100

ทรัพยสินรอการขายสุทธิของธนาคารและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2552 มีจํานวน 33,569 ลานบาท ลดลงจากสิ้น
ป 2551 จํานวน 2,412 ลานบาท หรือรอยละ 6.7 โดยไดมีการจําหนายสินทรัพย จํานวน 5,874 ลานบาท ขณะที่รับโอน
ทรัพยเพิ่มเติมจากลูกหนี้ จํานวน 3,462 ลานบาท
เงินใหสินเชื่อ
ณ สิ้นป 2552 ธนาคารและบริษัท ยอ ยมีเงินใหสินเชื่อ จํ านวน 1,143,288 ลานบาท ลดลงจากสิ้ นป 2551
จํานวน 37,929 ลานบาท หรือรอยละ 3.2 และสัดสวนของเงินใหสินเชื่อตอสินทรัพยรวม เทากับรอยละ 64.5 โดยลดลง
สวนใหญที่สินเชื่อเพื่อธุรกิจทั้งลูกคารายใหญและรายปลีก และสินเชื่อสาขาตางประเทศ
ณ สิ้นป 2552 ธนาคารและบริษัทยอยใหสินเชื่อแกธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชยใน
สัดสวนสูงที่สุดที่รอยละ 55.7 ของเงินใหสินเชื่อรวม รองลงมาไดแก ธุรกิจการสาธารณูปโภคและบริการรอยละ 12.3
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยรอยละ 10.4 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสรางรอยละ 10.1 เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
ยอดสินเชื่อที่ใหแกภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชยลดลงมากที่สุด จํานวน 29,918 ลานบาท สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยและการกอสรางลดลง 11,220 ลานบาท ขณะที่สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้น 8,306 ลานบาท

สินเชื่อตามภาคธุรกิจ
รวมสินเชื่อตามภาคธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแร
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยูอ าศัย
อื่น ๆ

2552

2551

1,143,288
27,571
637,399
115,444
140,105
118,870
103,899

1,181,217
32,661
667,317
126,664
136,333
110,564
107,678

เปลี่ยนแปลง
จํานวน
รอยละ
(37,929)
(3.2)
(5,090)
(15.6)
(29,918)
(4.5)
(11,220)
(8.9)
3,772
2.8
8,306
7.5
(3,779)
(3.5)

หนวย : ลานบาท
สัดสวน (รอยละ)
2552
2551
100.0
100.0
2.4
2.8
55.7
56.5
10.1
10.7
12.3
11.5
10.4
9.4
9.1
9.1

คุณภาพเงินใหสินเชื่อ
ณ สิ้นป 2552 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อจัดชั้นปกติจํานวน 1,070,895 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป
2551 จํานวน 32,305 ลานบาท หรือรอยละ 2.9 และมีสัดสวนตอเงินใหสินเชื่อรวม เปนรอยละ 93.5
ในป 2552 ธนาคารไดปรับปรุงโครงสรางหนี้รวม 86,234 ลานบาท และ ณ สิ้นธันวาคม 2552 ธนาคารและ
บริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ จํานวน 55,638 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2551 จํานวน 553 ลานบาท หรือ
รอยละ 1.0 และมีสัดสวนเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพตอเงินใหสินเชื่อรวมกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคาร
ณ สิ้นป 2552 เทากับรอยละ 4.4
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เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ
เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ
อัตรารอยละตอเงินใหสินเชื่อรวม
สํารองตามเกณฑ ธปท.
สํารองทั้งสิ้น
สัดสวนสํารองทั้งสิ้นตอเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ
สัดสวนสํารองทั้งสิ้นตอสํารองตามเกณฑ ธปท.

2552
55,638
4.4
36,613
65,145
117.1
177.9

2551
55,085
4.6
34,684
60,351
109.6
174.0

หนวย : ลานบาท
เปลี่ยนแปลง
จํานวน
รอยละ
553
1.0
(0.2)
1,929
5.6
4,794
7.9
7.5
3.9

ในป 2549 ธนาคารแหงประเทศไทยไดปรับปรุงหลักเกณฑการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมจากเดิมที่ให
ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราที่กําหนดสําหรับแตละชั้นหนี้ โดยเพิ่มในสวนของเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพใหพิจารณา
กันสํารองจากผลตางของยอดหนี้คงคางกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้ หรือผลตางของ
ยอดหนี้คงคางกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน ทั้งนี้ เงินสํารองที่
ตองกันทั้งสิ้นตองไมต่ํากวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งตามชั้นหนี้
ในป 2551 ธนาคารแหงประเทศไทยไดปรับปรุงหลักเกณฑการกันตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มจากหลักเกณฑ
ป 2549 โดยอนุญาตใหใชหลักเกณฑการกันเงินสํารองแบบกลุมสินเชื่อ (Collective Approach) สําหรับเงินใหสินเชื่อที่
จัดชั้นปกติและกลาวถึงเปนพิเศษ นอกเหนือจากหลักเกณฑเดิมได ซึ่งธนาคารไดนําหลักเกณฑดังกลาวมาใชในป 2551
ณ สิ้นป 2552 ธนาคารและบริษัทยอยมีสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 65,145 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
60,351 ลานบาท ณ สิ้นป 2551 เนื่องจากมีการสํารองสําหรับหนี้สงสัยจะสูญ 8,965 ลานบาท และสํารองคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญที่มีอยูมีจํานวนสูงกวาสํารองขั้นต่ําตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย จํานวน 28,532 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 177.9 ของสํารองขั้นต่ํา ทั้งนี้ สํารองขั้นต่ําตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย ณ สิ้นป 2552 มีจํานวน
36,613 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 34,684 ลานบาท ณ สิ้นป 2551 เนื่องจากเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพเพิ่มขึ้น
สัดสวนของสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ ณ สิ้นป 2552 เทากับรอยละ 117.1
เทียบกับป 2551 ที่มีสัดสวนรอยละ 109.6
หนี้สิน
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินรวม
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินกูยืม
หนี้สินอื่น
สวนของผูถอื หุน

2552

2551

1,574,470
1,360,716
89,402
80,123
26,654
197,462

1,501,508
1,322,287
55,899
69,127
28,955
175,603
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หนวย : ลานบาท
เปลี่ยนแปลง
จํานวน
รอยละ
72,962
4.9
38,429
2.9
33,503
59.9
10,996
15.9
(2,301)
(7.9)
21,859
12.4

ธนาคารและบริษัทยอยมีหนี้สินรวม ณ สิ้นป 2552 จํานวน 1,574,470 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 72,962
ลานบาท หรือรอยละ 4.9 จากสิ้นป 2551 ประกอบดวย เงินรับฝาก รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินดานหนี้สิน
และเงินกูยืม โดยมีรายการที่สําคัญดังนี้
เงินรับฝากของธนาคารและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2552 มีจํานวน 1,360,716 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2551
จํานวน 38,429 ลานบาท หรือรอยละ 2.9 สวนใหญเพิ่มขึ้นที่เงินฝากออมทรัพย
สวนเงินกูยืมเพิ่มขึ้น 10,996 ลานบาท สวนใหญจากการเสนอตั๋วแลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange หรือ
B/E) ซึ่งเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการออมเงินสําหรับลูกคา และเปนการเพิ่มความหลากหลายของแหลงเงินทุนเพื่อ
ดําเนินการของธนาคาร โดย ณ สิ้นป 2552 มีจํานวนทั้งสิ้น 66,533 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2551 จํานวน 7,601 ลานบาท
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีเงินกูยืมในรูปของหุนกูดอยสิทธิอีกจํานวน 15,010 ลานบาท ลดลงจากป 2551 จํานวน 714
ลานบาท จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินดานหนี้สินของธนาคารและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2552 มีจํานวน 89,402
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2551 จํานวน 33,503 ลานบาท หรือรอยละ 59.9 โดยรายการกับสถาบันการเงินในประเทศ
เพิ่มขึ้น 22,729 ลานบาท และรายการกับสถาบันการเงินตางประเทศเพิ่มขึ้น 10,774 ลานบาท
แหลงเงินทุนที่สําคัญ ที่สุดของธนาคารและบริษัทยอ ย ยังคงเปนเงินรับ ฝาก โดย ณ สิ้นป 2552 สัดสวน
เงินรับฝากตอหนี้สินรวม เทากับรอยละ 86.4 และสัดสวนเงินรับฝากตอหนี้สินรวมและสวนของผูถือหุน เทากับรอยละ
76.8 ลดลงจากรอยละ 88.1 และรอยละ 78.8 ในป 2551 ตามลําดับ
สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนสุทธิของธนาคารและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2552 มีจํานวน 197,462 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้น
ป 2551 จํานวน 21,859 ลานบาท หรือรอยละ 12.4 โดยในป 2552 มีกําไรสุทธิ จํานวน 20,893 ลานบาท และมีกําไรที่ยัง
ไมเกิดจากการตีราคาเงินลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 7,272 ลานบาท ในขณะที่มีการจายเงินปนผล 2 ครั้ง คือ วันที่ 7 พฤษภาคม
2552 (เปนเงินปนผลงวดสุดทายประจําป 2551) และวันที่ 25 กันยายน 2552 (เปนเงินปนผลระหวางกาลงวดมกราคม
ถึงมิถุนายน 2552) รวมเปนเงินจํานวน 5,727 ลานบาท
ณ สิ้นป 2552 ธนาคารและบริษัทยอยมีสํารองตามกฎหมาย 14,000 ลานบาท สํารองทั่วไป 56,500 ลานบาท
และกําไรที่ยังไมไดจัดสรร 24,927 ลานบาท
ภาระผูกพัน
ณ สิ้นป 2552 ธนาคารและบริษัทยอย มีภาระผูกพันรวม 1,035,360 ลานบาท ลดลง 14,153 ลานบาท โดย
ภาระผูกพันที่ลดลง ประกอบดวย ภาระผูกพันอื่น ๆ มีจํานวน 9,293 ลานบาท ลดลง 21,635 ลานบาท และภาระผูกพัน
ตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศมีจํานวน 721,482 ลานบาท ลดลง 15,623 ลานบาท ขณะที่สัญญาอัตรา
ดอกเบี้ยมีจํานวน 14,345 ลานบาท เพิ่มขึ้น 7,879 ลานบาท การค้ําประกันทั่วไปมีจํานวน 99,396 ลานบาท เพิ่มขึ้น
5,303 ลานบาท ภาระผูกพันวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคายังไมไดถอนมีจํานวน 141,082 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4,819 ลานบาท
และเล็ตเตอรออฟเครดิตมีจํานวน 29,775 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,662 ลานบาท
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คุณภาพสินทรัพย
ในป 2552 ธนาคารและบริษัทยอย มีสินทรัพยเฉลี่ยรายไตรมาสจํานวน 1,732,721 ลานบาท โดยรอยละ 92.9
เปนสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยหลัก คือ เงินใหสินเชื่อ มีสัดสวนตอสินทรัพยที่กอใหเกิด
รายไดทั้งหมดรอยละ 67.8 เงินลงทุนมีสัดสวนรอยละ 18.4 และรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินมีสัดสวนรอยละ
13.8 ในขณะที่สินทรัพยที่ไมกอใหเกิดรายไดมีสัดสวนรอยละ 7.1 ของสินทรัพยรวม
เงินลงทุนในหลักทรัพย
ณ สิ้นป 2552 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิจํานวน 343,141 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้น
ป 2551 จํานวน 59,300 ลานบาท หรือรอยละ 20.9
เงินลงทุนในหลักทรัพยสวนใหญเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง ณ สิ้นป 2552
มีจํานวน 261,040 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2551 จํานวน 53,810 ลานบาท หรือรอยละ 26.0 นอกจากนี้ เงินลงทุนใน
หลักทรัพยยังประกอบดวยตราสารหนี้ตางประเทศ จํานวน 35,605 ลานบาท ตราสารหนี้ภาคเอกชน จํานวน 9,609
ลานบาท และเงินลงทุนในตราสารทุน จํานวน 32,710 ลานบาท
ในป 2552 ธนาคารและบริษัทยอยไดจําหนายหุนที่ไดมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ คือ หุนของบริษัท
ยูเอ็มซี เม็ททอล จํากัด (UMC) จํานวน 28,678,255 หุน จําหนายใหแก นายโจเซฟ ยิดมันยิน มูลคาขายรวม 372.82
ลานบาท ตนทุนรวม 41.30 ลานบาท กําไรจากการขายหุน 331.52 ลานบาท หลังจากการจําหนายหุน บริษัท ยูเอ็มซี
เม็ททอล จํากัด จํานวน 28,678,255 หุน ธนาคารคงเหลือหุน 14,500,000 หุน คิดเปนรอยละ 10 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท
เงินลงทุนในหลักทรัพยทั้งหมด จําแนกไดเปนเงินลงทุนชั่วคราวรอยละ 31.9 และเงินลงทุนระยะยาวรอยละ
68.0 โดย ณ สิ้นป 2552 เงินลงทุนชั่วคราวมีจํานวน 109,428 ลานบาท ลดลง 11,314 ลานบาท หรือรอยละ 9.4 และ
เงินลงทุนระยะยาว มีจํานวน 233,150 ลานบาท เพิ่มขึ้น 70,452 ลานบาท หรือรอยละ 43.3
ถาจําแนกตามประเภทการถือครอง เงินลงทุนของธนาคารและบริษัทยอยจะประกอบดวย หลักทรัพยเผื่อขาย
มีจํานวน 279,374 ลานบาท มีสัดสวนสูงสุดรอยละ 81.4 เพิ่มขึ้น 65,736 ลานบาท ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนด
มีจํานวน 46,809 ลานบาท มีสัดสวนรอยละ 13.6 เพิ่มขึ้น 3,690 ลานบาท เงินลงทุนทั่วไปมีจํานวน 13,784 ลานบาท
มีสัดสวนรอยละ 4.0 เพิ่มขึ้น 525 ลานบาท หลักทรัพยเพื่อคามีจํานวน 2,611 ลานบาท มีสัดสวนรอยละ 0.8 ลดลง
10,813 ลานบาท และเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิมีจํานวน 563 ลานบาท มีสัดสวนรอยละ 0.2 เพิ่มขึ้น
162 ลานบาท
ระยะเวลาคงเหลือของหลักทรัพยเผื่อขาย และตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนด ณ สิ้นป 2552 จําแนกไดเปน
สวนที่มีระยะเวลาคงเหลือไมเกิน 1 ป จํานวน 106,660 ลานบาท ลดลง 524 ลานบาท สวนที่มีระยะเวลาคงเหลือเกิน
1 ป แตไมเกิน 5 ป มีจํานวน 174,362 ลานบาท เพิ่มขึ้น 62,176 ลานบาท และสวนที่มีระยะเวลาคงเหลือเกิน 5 ป ขึ้นไป
มีจํานวน 21,674 ลานบาท ลดลง 3,836 ลานบาท
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เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
ในป 2552 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมมีจํานวน 25,596 ลานบาท เพิ่มขึ้น 19,628 ลานบาท จาก
5,968 ลานบาท ณ สิ้นป 2551 เนื่องจากเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552 ไดมีการเปลี่ยนสถานะสาขา 4 แหงของธนาคารใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดแก สาขาเซี่ยงไฮ สาขาปกกิ่ง สาขาเซียะเหมิน และสาขาเสิ่นเจิ้น เปน Bangkok Bank
(China) Co., Ltd. (BBC) มีสถานะเปนบริษัทยอยที่ธนาคารถือหุนรอยละ 100 จึงมีผลกระทบตองบการเงินของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยทําใหเงินลงทุนของ BBC เพิ่มขึ้น 19,585 ลานบาท
แหลงที่มาและใชไปของเงินทุน
ณ สิ้นป 2552 ธนาคารและบริษัทยอยมีแหลงที่มาของเงินทุนที่สําคัญประกอบดวย เงินรับฝาก 1,360,716
ลานบาท รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินดานหนี้สิน 89,402 ลานบาท และเงินกูยืม 80,123 ลานบาท
การใชไปของเงินทุนที่สําคัญ ไดแก เงินใหสินเชื่อ ณ สิ้นป 2552 มีจํานวน 1,143,288 ลานบาท เงินลงทุน
ในหลักทรัพยสุทธิ 343,141 ลานบาท และรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินดานสินทรัพย 230,775 ลานบาท
แหลงที่มาของเงินทุน
ธนาคารและบริษัทยอยมีการระดมทุนสวนใหญจากการรับฝากเงิน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีเงินรับฝาก
จากธุรกรรมในประเทศ จํานวน 1,258,557 ลานบาท คิดเปนรอยละ 92.5 ของเงินรับฝากรวม และเงินรับฝากจาก
ธุรกรรมตางประเทศจํานวน 102,159 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.5 ของเงินรับฝากรวม นอกจากนี้ ธนาคารและ
บริษัทยอยยังมีการระดมทุนจากสถาบันการเงินทั้งในประเทศและตางประเทศในรูปของเงินรับฝากและเงินกูยืม
89,402 ลานบาท และการกูยืมในรูปของตั๋วแลกเงิน และหุนกูดอยสิทธิ รวม 80,123 ลานบาท
แหลงที่มาของเงินทุน

2552
1,360,716
1,258,557
102,159
89,402
43,064
46,338
80,123
71,819
8,304

เงินรับฝาก
ในประเทศ
ตางประเทศ
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินดานหนี้สิน
ในประเทศ
ตางประเทศ
เงินกูยืม
ในประเทศ
ตางประเทศ

2551
1,322,287
1,213,879
108,408
55,899
18,564
37,335
69,127
59,263
9,864

หนวย : ลานบาท
2550
1,277,371
1,174,878
102,493
64,156
20,860
43,296
42,716
33,662
9,054

แหลงที่ใชไปของเงินทุน
ธนาคารและบริษัทยอยใชเงินทุนประมาณรอยละ 74.7 หรือ 1,143,288 ลานบาท ในการอํานวยสินเชื่อ โดย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีสินเชื่อจากธุร กรรมในประเทศ จํานวน 953,708 ลานบาท และสินเชื่อ จากธุร กรรม
ตางประเทศ จํานวน 189,580 ลานบาท คิดเปนรอยละ 83.4 และรอยละ 16.6 ของเงินใหสินเชื่อรวม ตามลําดับ
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นอกจากนี้ ธนาคารและบริษัทยอยไดมีการลงทุนในหลักทรัพยและลงทุนในตลาดเงิน โดย ณ สิ้นป 2552
ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิจํานวน 343,141 ลานบาท และมีรายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงินดานสินทรัพย จํานวน 230,775 ลานบาท โดยเปนการนําฝากกับสถาบันการเงินในประเทศจํานวน 142,384
ลานบาท หรือรอยละ 61.7 ของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
แหลงที่ใชไปของเงินทุน

2552
1,143,288
953,708
189,580
230,775
142,384
88,391
343,141
329,839
13,302
-

เงินใหสินเชื่อ
ในประเทศ
ตางประเทศ
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินดานสินทรัพย
ในประเทศ
ตางประเทศ
เงินลงทุน
ในประเทศ
ตางประเทศ
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน

2551
1,181,217
972,429
208,788
138,897
34,156
104,741
283,841
269,463
14,378
-

หนวย : ลานบาท
2550
1,042,074
860,439
181,635
177,365
13,357
164,008
312,001
306,036
5,965
10,200

การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ตามงบกระแสเงินสดของธนาคารและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2552 มีจํานวน
35,780 ลานบาท ลดลงสุทธิ 5,726 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2551 รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้
เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน สําหรับป 2552 มีจํานวน 45,463 ลานบาท ประกอบดวย กําไรจาก
การดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน จํานวน 36,376 ลานบาท รายการสําคัญไดแก
เงินสดรับจากกําไรกอนภาษีเงินได 29,286 ลานบาท และจากรายการปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินไดที่ไมใชเงินสด
ที่สําคัญไดแก รายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 8,965 ลานบาท คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 3,374 ลานบาท
ขาดทุนจากการดอยคาทรัพยสินรอการขาย 644 ลานบาท และสําหรับสินทรัพยดําเนินงานในปนี้เพิ่มขึ้น 61,615
ลา นบาท ที่สําคัญเนื่องจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินเพิ่มขึ้น 92,207 ลานบาท และเงินลงทุนชั่วคราว
ประเภทหลักทรัพยเพื่อคาเพิ่มขึ้น 9,712 ลานบาท สวนหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น 79,324 ลานบาท ที่สําคัญเนื่องจาก
เงินรับฝากเพิ่มขึ้น 38,428 ลานบาท รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินเพิ่มขึ้น 33,503 ลานบาท และเงินกูยืมระยะสั้น
เพิ่มขึ้น 11,738 ลานบาท
เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมลงทุน มีจํานวน 45,315 ลานบาท โดยธนาคารและบริษัทยอยมีการใชเงินสด
ในการลงทุนในหลักทรัพย 240,921 ลานบาท และลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ 2,133 ลานบาท ในขณะที่มีเงินสด
เพิ่มขึ้นจากการจําหนายหลักทรัพยและจากการครบกําหนดของตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนด รวม 197,721 ลานบาท
เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน มีจํานวน 5,849 ลานบาท โดยสวนใหญเปนการจายเงินปนผล จํานวน
5,727 ลานบาท และเงินปนผลจายใหแกผูถือหุนสวนนอย จํานวน 76 ลานบาท สําหรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีตอเงินสด ทําใหเงินสดลดลง 25 ลานบาท
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การดํารงอัตราสวน
การดํารงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
เงินกองทุนของธนาคาร ณ สิ้นป 2552 มีจํานวน 189,946 ลานบาท ประกอบดวย เงินกองทุนชั้นที่ 1 จํานวน
153,731 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2551 จํานวน 11,495 ลานบาท หรือรอยละ 8.1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 จํานวน
36,215 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2551 จํานวน 2,610 ลานบาท หรือรอยละ 7.8
ธนาคารไดมีการปฏิบัติต ามหลักเกณฑก ารดํา รงเงินกองทุน ของธนาคารแหง ประเทศไทยตามแนวทาง
Basel II ซึ่งกําหนดใหธนาคารพาณิชยตองดํารงเงินกองทุนขั้นต่ําเพื่อรองรับ ความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงดานตลาด
และความเสี่ยงดานปฏิบัติการ และไดปรับปรุงวิธีการคํานวณสินทรัพยเสี่ยง ซึ่งมีผลกระทบตออัตราสวนเงินกองทุน
ตอสินทรัพยเสี่ยงของธนาคาร
จากกรณีดังกลาว ธนาคารจึงมีอัตราสวนเงินกองทุนรวมตอสินทรัพยเสี่ยงที่รอยละ 15.5 สูงกวาเกณฑที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดที่รอยละ 8.5 โดยมีอัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยงที่รอยละ 12.6 และ
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตอสินทรัพยเสี่ยงที่รอยละ 2.9
อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง *
เงินกองทุน

31 ธ.ค. 52

30 ก.ย. 52

30 มิ.ย. 52

31 มี.ค. 52

31 ธ.ค. 51

เงินกองทุนชั้นที่ 1

12.55%

12.66%

12.10%

11.44%

11.17%

เงินกองทุนชั้นที่ 2

2.96%

2.86%

2.88%

2.74%

2.62%

เงินกองทุนทั้งสิ้น

15.51%

15.52%

14.98%

14.18%

13.79%

หมายเหตุ :
* ไมนับรวมกําไรสุทธิของแตละงวด โดยธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหรวมกําไรสุทธิของงวดแรกเปนเงินกองทุนหลังจากผานการประชุม
คณะกรรมการธนาคารตามขอบังคับของธนาคาร และรวมกําไรสุทธิของงวดครึ่งปหลังเขาเปนเงินกองทุนหลังจากผานมติที่ประชุมใหญผูถือหุน
ยกเวนกรณีมีผลขาดทุนสุทธิ จะตองนําไปหักจากเงินกองทุนทันที

การดํารงสินทรัพยสภาพคลอง
สินทรัพยสภาพคลองของธนาคารและบริษัทยอย ประกอบดวย เงินสด รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หลักทรัพยเพื่อคา และหลักทรัพยเผื่อขาย ซึ่ง ณ สิ้นป 2552 การดํารงสินทรัพยสภาพคลองยังคงอยูในระดับสูงและสูง
กวาปกอน โดยมีสินทรัพยสภาพคลองรวม 548,540 ลานบาท เพิ่มขึ้น 141,075 ลานบาท จากสิ้นป 2551 ที่สําคัญคือ
รายการระหว างธนาคารและตลาดเงิ นเพิ่ ม ขึ้ น 91,878 ล านบาท และหลั กทรั พย เผื่ อขายเพิ่ มขึ้ น 65,736 ล านบาท
อัตราสวนของสินทรัพยสภาพคลองตอเงินรับฝากและหนี้สินระยะสั้น ณ สิ้นป 2552 อยูที่รอยละ 38.3 เพิ่มขึ้นจากสิ้นป
2551 ซึ่งอยูที่รอยละ 29.5 และอัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินรับฝากอยูที่รอยละ 84.0 ซึ่งลดลงจากป 2551
ตารางแสดงสถานะของสินทรัพยสภาพคลอง
2552
548,540
84.0
31.0
40.3
38.3

สินทรัพยสภาพคลอง (ลานบาท)
เงินใหสินเชื่อ/เงินรับฝาก (%)
สินทรัพยสภาพคลอง/สินทรัพยรวม (%)
สินทรัพยสภาพคลอง/เงินรับฝาก (%)
สินทรัพยสภาพคลอง/เงินรับฝากและหนี้ระยะสั้น (%)
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2551
407,465
89.3
24.3
30.8
29.5

2550
431,935
81.6
27.1
33.8
32.9

อันดับความนาเชื่อถือ
ในป 2552 สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือตางๆ ไดปรับเพิ่มอันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร โดย ณ
สิ้นป 2552 มีอันดับความนาเชื่อถือดังนี้
สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ Fitch Ratings ไดปรับอันดับความนาเชื่อถือสากลของธนาคารดาน
แนวโนม จาก “เชิงลบ” เปน “มีเสถียรภาพ” โดยยังคงอันดับความนาเชื่อถือดานอื่นของธนาคารตามเดิม
สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ Moody’s Investors Service และ Standard & Poor’s ยังคงจัดอันดับความ
นาเชื่อถือของธนาคารตามเดิม
สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ *
Moody’s Investors Service
ระยะยาว
- ตราสารหนี้ดอยสิทธิ
- เงินรับฝาก
ระยะสั้น
- ตราสารหนี้ / เงินรับฝาก
แนวโนม
ความแข็งแกรงทางการเงิน
แนวโนมความแข็งแกรงทางการเงิน
Standard & Poor’s
ระยะยาว
- ตราสารหนี้
- ตราสารหนี้ดอยสิทธิ
- เงินรับฝาก
ระยะสั้น
- ตราสารหนี้ / เงินรับฝาก
ความแข็งแกรงทางการเงิน
แนวโนม
Fitch Ratings
อันดับความนาเชื่อถือสากล
ระยะยาว
- ตราสารหนี้
- ตราสารหนี้ดอยสิทธิ
ระยะสั้น
- ตราสารหนี้
ความแข็งแกรงทางการเงิน
อันดับความนาเชื่อถือสนับสนุน
แนวโนม
อันดับความนาเชื่อถือในประเทศ
ระยะยาว
- ตราสารหนี้
- ตราสารหนี้ดอยสิทธิ
ระยะสั้น
- ตราสารหนี้
แนวโนม

31 ธ.ค. 2552

31 ธ.ค. 2551

Baa1
Baa1
P-2 / P-2
เชิงลบ
D+
มีเสถียรภาพ

Baa1
Baa1
P-2 / P-2
เชิงลบ
D+
มีเสถียรภาพ

BBB+
BBB
BBB+
A-2 / A-2
C
เชิงลบ

BBB+
BBB
BBB+
A-2 / A-2
C
เชิงลบ

BBB+
BBB
F2
C
2
มีเสถียรภาพ

BBB+
BBB
F2
C
2
เชิงลบ

AA
AAF1+
มีเสถียรภาพ

AA
AAF1+
มีเสถียรภาพ

หมายเหตุ :
* อันดับความนาเชื่อถือระยะยาว ซึ่งถือเปนระดับที่นาลงทุน (Investment Grade) สําหรับสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ Moody's Investors
Service, Standard & Poor's และ Fitch Ratings คือระดับตั้งแต Baa2, BBB และ BBB- ตามลําดับ ขณะที่ในกรณีของอันดับความนาเชื่อถือระยะ
สั้นนั้น ระดับที่นาลงทุนสําหรับสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ Moody's Investors Service, Standard & Poor's และ Fitch Ratings จะไดแก
ระดับตั้งแต P-2, A-2 และ F3 ตามลําดับ
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คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของธนาคาร และในป 2552 ธนาคาร
และบริษัทในเครือ ไดใชบริการสอบบัญชีและบริการอื่นจากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และ
บริษัทในเครือของ ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ในประเทศไทยและในตางประเทศ และมีคาใชจายคาตอบแทนที่เกี่ยวของ
ดังนี้
1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชีสําหรับป 2552
ธนาคารและบริษัทในเครือมีคาใชจายคาตอบแทนจากการสอบบัญชีที่จายใหแกบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ
ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด จํานวน 12,931,000.00 บาท
ธนาคารมีคาใชจายคาตอบแทนจากการสอบบัญชีของสาขาตางประเทศที่จายใหแกบริษัทในเครือของ ดีลอยท
ทูช โธมัทสุ ในตางประเทศ จํานวน 11,275,006.65 บาท
2. คาบริการอื่นสําหรับป 2552
ธนาคารมีคาใชจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งไดแก การตรวจสอบเพื่อจัดทํารายงานพิเศษตามประกาศ
ของธนาคารแหงประเทศไทย และการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ ที่จายใหแก บริษัท ดีลอยททูช โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จํากัด จํานวน 189,000.00 บาท และจะตองจายในอนาคตเมื่อการใหบริการตามที่ตกลงกันไดดําเนินการแลว
เสร็จ จํานวน 1,116,000.00 บาท
นอกจากนี้ ธนาคารมีคาใชจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งไดแก การตรวจสอบเพื่อจัดทํารายงานพิเศษ
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ และการใหบริการดานกฎหมายและภาษี
ที่จะตองจายในอนาคตใหแกบริษัทในเครือของ ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ในประเทศไทย และในตางประเทศเมื่อการใหบริการ
ตามที่ตกลงกันไดดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 1,063,998.20 บาท
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การจัดสรรกําไร ประจําป 2552
ในป 2552 ธนาคารมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน จํานวน 20,047,024,679.49 บาท และมีกําไรพึงจัดสรร
สําหรับป 2552 ทั้งสิ้น 29,430,380,532.41 บาท ซึ่งคณะกรรมการธนาคารไดมีการจัดสรรกําไรบางสวนในงวดแรก
โดยมีการจายเงินปนผลระหวางกาลเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 ในอัตรา 1.00 บาทตอหุน และคณะกรรมการธนาคาร
ไดมีมติเห็นชอบใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาการจัดสรรกําไรและจายเงินปนผลงวดสุดทายในอัตรา 3.00 บาท
ตอหุน รายละเอียดการจัดสรรกําไรสรุปไดดังนี้
กําไรพึงจัดสรร
การจัดสรร
สํารองตามกฎหมาย
งวด มกราคม-มิถุนายน 2552
งวด กรกฎาคม-ธันวาคม 2552
สํารองทั่วไป
งวด มกราคม-มิถุนายน 2552
จายเงินปนผลหุนสามัญ
1,908,842,894 หุน ที่อัตรา 1.00 บาทตอหุน
1,908,842,894 หุน ที่อัตรา 3.00 บาทตอหุน
กําไรคงเหลือหลังจากการจัดสรร ยกไปงวดหนา

29,430,380,532.41 บาท

500,000,000.00 บาท
500,000,000.00 บาท

1,000,000,000.00 บาท

5,000,000,000.00 บาท

5,000,000,000.00 บาท

1,908,842,894.00 บาท
5,726,528,682.00 บาท

7,635,371,576.00 บาท
15,795,008,956.41 บาท

หากที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตามเสนอ ธนาคารจะมีการจายเงินปนผลหุนสามัญประจําป 2552 จํานวน
1,908,842,894 หุน ในอัตราทั้งสิ้น 4.00 บาทตอหุน รวมเปนเงิน 7,635,371,576.00 บาท คิดเปนรอยละ 38.09 ของ
กําไรสุทธิประจําป เทียบกับป 2551 ที่ไดจายเงินปนผลในอัตรา 3.00 บาทตอหุน รวมเปนเงิน 5,726,528,682.00 บาท
คิดเปนรอยละ 28.57 ของกําไรสุทธิประจําป
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12.

ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
- ไมมี -
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สวนที่ 2
การรับรองความถูกตองของขอมูล
บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจง
ในสาระสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ เกี่ย วกับฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงิน สดของบริษัท และ
บริษัทยอยแลว
(2) บริษัทเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผย
ขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกลาว
(3) บริษัทเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติ
ตามระบบดังกลาว และบริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2553 ตอ
ผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของ
ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและ
บริษัทยอย
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูกตอง
แลว บริษัทไดมอบหมายใหนายประเสริฐ หวังรัตนปราณี เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หาก
เอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนายประเสริฐ หวังรัตนปราณี กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรอง
ความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ
นายสิงห

ตังทัตสวัสดิ์

ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

กรรมการผูอํานวยการ

………………………………

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

ผูรับมอบอํานาจ
นายประเสริฐ

หวังรัตนปราณี

ผูชวยผูจัดการใหญ /
ผูจัดการสายการบัญชีและการเงิน

สวนที่ 2 หนาที่ 1

………………………………

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
1. นายชาตรี โสภณพนิช
ประธานกรรมการธนาคาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนามฯ

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา
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บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ความสัมพันธทาง
สัดสวนการ
ถือหุนในบริษัท ครอบครัวระหวางกรรมการ

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ชวงเวลา
เปนบิดาของ
ปจจุบัน
นายชาติศิริ โสภณพนิช - ปจจุบัน
กรรมการผูจัดการใหญ ปจจุบัน
2542 – ปจจุบัน
เปนพี่ชายของ
และ ผูบริหาร

0.76291%

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
Pepperdine University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการธนาคาร

ชื่อหนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
บมจ. ดุสิตธานี
บมจ. บางกอกเอนเตอรเทนเมนท
บจ. อาเซีย คลังสินคา
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

ประธานกรรมการที่ปรึกษา
ดานเศรษฐกิจ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการกําหนด
คาตอบแทนและสรรหา
ประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

สํานักนายกรัฐมนตรี

นายชาญ โสภณพนิชกรรมการ

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยเดอลาซาล
ประเทศฟลิปปนส
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสยาม

2. นายสถาพร กวิตานนท
รองประธานกรรมการธนาคาร
กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
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ประกาศนียบัตรวิชาการธนาคาร
Institute of Bankers
ประเทศสหราชอาณาจักร
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
รุนที่ 30

ไมมี

ไมมี

2551 – ปจจุบัน
2550 – ปจจุบัน

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัย Vanderbilt
ประเทศสหรัฐอเมริกา

2548 – ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2547 – ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน
เอกสารแนบ 1 หนาที่ 1

บมจ. อาหารสยาม

บางกอก แบงค เบอรฮาด ประเทศมาเลเซีย
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บจ. อินโดรามา ปโตรเคม
บมจ. เบียรไทย (1991)

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

ความสัมพันธทาง
สัดสวนการ
ครอบครั
วระหวางกรรมการ
ถือหุนในบริษัท
และ ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
2547 – ปจจุบัน

3. นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนามฯ
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(พัฒนาการเศรษฐกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ไมมี

ไมมี

2547 – ปจจุบัน
2544 – ปจจุบัน
2544 – ปจจุบัน
2542 – ปจจุบัน
2537 – ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน
2544 – 2550
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน

เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปจจุบัน

วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
รุนที่ 31

ปจจุบัน
ต.ค. 2549 –
ก.พ. 2551

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด
ประเทศสหรัฐอเมริกา
รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
สาขาการคลัง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เอกสารแนบ 1 หนาที่ 2

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการอํานวยการ
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการบริหาร
ประธาน
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
บมจ. ไทยเบฟเวอรเรจ
บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
บมจ. เบอรลี่ ยุคเกอร
บมจ. กันยง อิเลคทริค
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ร.พ. ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
สมาคมเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร
สมาคมไทย-ญี่ปุน
สภาธุรกิจไทย-สหรัฐอเมริกา
บมจ. อมตะคอรปอเรชั่น
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ฟรีสแลนด ฟูดส โฟรโมสต (ประเทศไทย)
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ประธานสภาสถาบัน
และประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ
รองนายกรัฐมนตรี
กระทรวงอุตสาหกรรม
และรัฐมนตรีวาการ

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
4. นายปติ สิทธิอํานวย
กรรมการธนาคาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนามฯ

อายุ
(ป)

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

ความสัมพันธทาง
สัดสวนการ
ครอบครั
วระหวางกรรมการ
ถือหุนในบริษัท
และ ผูบริหาร

0.007623%

ไมมี

ไมมี

ไมมี

0.00026%

ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
2528 – ปจจุบัน
2551 – 30 ธ.ค.2552
2549 – ก.พ.2551
2535 – 2549
2546 – 2548

ตําแหนง
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารรวม
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

ชื่อหนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

Management Development
Program, Asia Institute of
Management ประเทศฟลิปปนส
Diploma in Business
Administration, Hutching’s
Commercial College
ประเทศมาเลเซีย

5. พลเรือเอกประเจตน ศิริเดช
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
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Matriculation “A” Level,
Cambridge University (Overseas)
ประเทศสหราชอาณาจักร
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตรธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทร.)

6. นายโกวิทย โปษยานนท
ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระ
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วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 30
เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2546 – ปจจุบัน
2542 – ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
2549 – ก.พ.2551
2547 – ปจจุบัน
2546 – ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต และ
เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
เอกสารแนบ 1 หนาที่ 3

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
สมาชิก
ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท
มูลนิธิอนุรักษโบราณสถานในพระราชวังเดิม
มูลนิธิรักเมืองไทย
สภานิติบัญญัติแหงชาติ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. แสนสิริ
บมจ. ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด)

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

ความสัมพันธทาง
สัดสวนการ
ครอบครั
วระหวางกรรมการ
ถือหุนในบริษัท
และ ผูบริหาร

Cornell University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
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Executive Development Program,
Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปจจุบัน
ปจจุบัน

ไมมี

ไมมี

Management Development
Program, Wharton School
ประเทศสหรัฐอเมริกา

8. นายคนึง ฦๅไชย
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

86

ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน
2548 – ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
2545 – 2552

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา
การเงินการธนาคาร Wharton
School of Finance and Commerce,
University of Pennsylvania
ประเทศสหรัฐอเมริกา
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นิติศาสตรดุษฎีบัณทิตกิตติมศักดิ์
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ชวงเวลา
ปจจุบัน
ปจจุบัน

ปริญญาตรี B.A. (เกียรตินิยม)
Cambridge University
ประเทศสหราชอาณาจักร

7. นายสิงห ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผูอํานวยการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามฯ

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ไมมี

ไมมี

นิติศาสตรดุษฎีบัณทิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เอกสารแนบ 1 หนาที่ 4

2542 – ปจจุบัน
2542 – ปจจุบัน
ปจจุบัน

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

ชื่อหนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
บมจ. แชงกรี-ลา โฮเต็ล

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
คณะกรรมการความรวมมือระหวางประเทศ
ทางอาญา สํานักงานอัยการสูงสุด

บมจ. โกลว พลังงาน

บจ. กรุปสามสิบ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมกิจการประกันภัย
กรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการผูอํานวยการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
กรรมการ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ประธานคณะกรรมการกําหนด บมจ.กรุงเทพประกันภัย
คาตอบแทนและสรรหา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยออพติคอล กรุป
และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น
บจ. กาญจนทัต
กรรมการ
กรรมการ
บจ. บูรพาธารินทร
ที่ปรึกษา
ศูนยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจด
ทะเบียน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

ความสัมพันธทาง
สัดสวนการ
ครอบครั
วระหวางกรรมการ
ถือหุนในบริษัท
และ ผูบริหาร

เทคโนโลยีการจัดการดุษฎีบัณทิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ธรรมศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Bachelor of Arts, Hons., Bachelor
of Law, University of Cambridge
ประเทศสหราชอาณาจักร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
2541 – 2552

ตําแหนง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ชื่อหนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
บมจ. ไทยแลนด ไอออนเวิรค
บจ. สํานักงานกฎหมายคนึงแอนดพารทเนอรส
บมจ. ไทยเบฟเวอรเรจ
บมจ. เบียรไทย (1991)
สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

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

9. หมอมเจามงคลเฉลิม ยุคล
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

10. นางเกศินี วิฑรู ชาติ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
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Certificate of Public International
Law, Council of Legal Education
ประเทศสหราชอาณาจักร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Northeastern University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
พาณิชยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเท็กซัส แหงออสติน
ประเทศสหรัฐอเมริกา

0.001302%

ไมมี

2547 – ปจจุบัน
2546 – ปจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการธนาคาร

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

ไมมี

ไมมี

2551 – ปจจุบัน

กรรมการ

2550 – ปจจุบัน
2550 – ปจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ
อนุญาโตตุลาการ

2550 – ปจจุบัน

อนุญาโตตุลาการ

Global Foundation of Management Education
(GFME) องคกรระดับโลกดานพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาบริหารธุรกิจ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย
สํานักงานระงับขอพิพาทระหวางผูประกอบการ
ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย ห รื อ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ธุ ร กิ จ

พาณิชยศาสตรบัณฑิต (การเงิน
การธนาคาร) เกียรตินิยมดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 3
เอกสารแนบ 1 หนาที่ 5

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

ความสัมพันธทาง
สัดสวนการ
ครอบครั
วระหวางกรรมการ
ถือหุนในบริษัท
และ ผูบริหาร

ประกาศนียบัตรดานการพัฒนาการ
เรียนการสอนดวยทุนโคลัมโบ
Monash University
ประเทศออสเตรเลีย
ประกาศนียบัตรการประเมินคา
ทรัพยสิน ASEAN Valuer
Association
ประกาศนียบัตร Operations
Management, National University
of Singapore ประเทศสิงคโปร
11. นายพรเทพ พรประภา
กรรมการอิสระ
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การปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ
รวมเอกชน (ปรอ.) รุนที่ 5

ไมมี

ไมมี

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
ภูมิทัศน สถาบันเทคโนโลยี
การเกษตรแมโจ
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาภูมิศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
California College of Commerce
ประเทศสหรัฐอเมริกา
เอกสารแนบ 1 หนาที่ 6

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

2549 – ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน

กรรมการ
ที่ปรึกษา

2547 – ปจจุบัน

คณบดี

2547 – ปจจุบัน
2545 – ปจจุบัน

กรรมการ
ผูไกลเกลี่ย

2540 – 2550

ผูแทนประเทศไทย

2548 – 2549
2550 – ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

ชื่อหนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
หลักทรัพยกบั ลูกคา
มูลนิธิศาสตราจารยสังเวียน อินทรวิชัย
คณะกรรมการบริหาร สมาคมผูประเมินคา
ทรัพยสินแหงประเทศไทย
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท สํานักงานระงับ
ขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม
คณะกรรมการ ASEAN Valuation Association
(AVA)
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
บจ. มาหเล สยาม ฟลเตอร ซิสเต็มส
บจ. วาลีโอ สยาม เทอรมอล ซิสเต็มส
บจ. วาลีโอ เทอรมอล ซิสเต็มสเซลส
(ประเทศไทย)
บจ. สยามไดกิ้นเซลส
บจ. เอ็น เอส เค แบริ่งส (ประเทศไทย)
บจ. สยาม เอ็น เอส เค สเตียริ่ง ซิสเต็มส
บจ. เอ็น เอส เค แบริ่งส เมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย)
บจ. สยามฮิตาชิเอลลิเวเตอร
บจ. บางกอก ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร เซอรวิส
บจ. บางกอกโคมัตสุ
บจ. นิตตั้น (ประเทศไทย)

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

ความสัมพันธทาง
สัดสวนการ
ครอบครั
วระหวางกรรมการ
ถือหุนในบริษัท
และ ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 7

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
บจ. สยามกลการพัฒนา
บจ. ยีเอสยัวซา สยาม อินดัสตรีส
บจ. บางกอกโคมัตสุอินดัสตรีส
บจ. สยามกลการ
บจ. สยามกลการเซลส
บจ. สยามกลการเทรดดิ้ง
บจ. สยามนิสสันบอดี้
บจ. สยามทรานสปอรต แอนด โลจิสติกส
บจ. สยามกลการอะไหล
บจ. สยาม ยีเอส แบตเตอรี่
บจ. สยามคันทรีคลับ
บจ. สมบัติถาวร
บจ. สยามปทุมวัน ฮอนดา ออโตโมบิล
บจ. สยามยีเอสเซลส
บจ. สยามดนตรียามาฮา
บจ. บางกอกมอเตอรเวอคส
บจ. บางกอกมอเตอรอินดัสเตรียล
บจ. นิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย)
บจ. สยามกลการและนิสสัน
บจ. บางกอกฟอรคลิฟทโกลบอล
บจ. บางกอกยูสแอนดเรนทัลอีควิปเมนท
บจ. ทุนถาวร
บจ. สยามคันทรีคลับแอนดรีสอรท
บจ. นิทโกสยาม
บจ. บอช ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย)

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
12. นายชาญ โสภณพนิช
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผูมีอํานาจลงนามฯ

อายุ
(ป)
68

คุณวุฒิทาง
การศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา
การเงิน University of Chicago
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความสัมพันธทาง
สัดสวนการ
ครอบครั
วระหวางกรรมการ
ถือหุนในบริษัท
และ ผูบริหาร

0.01065%

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
University of Sydney
ประเทศออสเตรเลีย
13. นายอมร จันทรสมบูรณ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผูมีอํานาจลงนามฯ
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14. นายชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามฯ

50

ปริญญาเอกทางกฎหมายระหวาง
ประเทศ (แผนกคดีเมือง)
มหาวิทยาลัยปารีส
ประเทศฝรั่งเศส

0.000566%

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

0.30794%

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)
Massachusetts Institute of
Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เคมี)
Worcester Polytechnic Institute
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

เปนนองชายของ
2546 – ปจจุบัน
นายชาตรี โสภณพนิช - 2523 – ปจจุบัน
ประธานกรรมการ
ปจจุบัน
ปจจุบัน
เปนอาของ
นายชาติศิริ โสภณพนิช - ปจจุบัน
กรรมการผูจัดการใหญ ปจจุบัน
2523 – พ.ค.2552
2548 – ปจจุบัน
ไมมี
2546 – ปจจุบัน
2533 – ปจจุบัน
2531 – ปจจุบัน
ปจจุบัน
2545 – 2551
2545 – 2549
2539 – 2550
2531 – 2550
28 ธ.ค. 2552 –
เปนบุตรของ
นายชาตรี โสภณพนิช - ปจจุบัน
ประธานกรรมการ
30 เม.ย. 2552 –
ปจจุบัน
เปนหลานของ
2547 – ปจจุบัน
นายชาญ โสภณพนิช 2546 – ก.ย. 2552
กรรมการ
2537 – ปจจุบัน
2535 – ปจจุบัน
2536 – ปจจุบัน

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 8

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
กรรมการ
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ

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

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรรมการ

Board of Trustees, Singapore Management
University
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. โพสต พับลิซซิ่ง

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการ
กรรมการ

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. สหยูเนี่ยน
บมจ. สหยูเนี่ยน
บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
บจ. ยูเนี่ยนเอ็นเนอรยี่ (ไชนา)
บจ. ยูเนี่ยนเอ็นเนอรยี่
บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน)

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง

15. นายเดชา ตุลานันท
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนามฯ

16. นายธีระ อภัยวงศ
กรรมการบริหาร
กรรมการรองผูจัดการใหญ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามฯ

17. นายประสงค อุทัยแสงชัย
กรรมการบริหาร
กรรมการรองผูจัดการใหญ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามฯ

อายุ
(ป)

75

62

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

Executive Program,
Pennsylvania State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
Leicester University
ประเทศสหราชอาณาจักร
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
ภาครัฐรวมเอกชน รุนที่ 37

ความสัมพันธทาง
สัดสวนการ
ครอบครั
วระหวางกรรมการ
ถือหุนในบริษัท
และ ผูบริหาร

0.00373%

ไมมี

ไมมี

ไมมี
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ชวงเวลา

ตําแหนง

2549 – 2551
2545 – 2551
2545 – 2549
2545 – 2549
2544 – 2551
ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน
2543 – ปจจุบัน
2542 – ปจจุบัน
2535 – 2551

สมาชิก
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
และกรรมการรองผูจัดการใหญ

สภานิติบัญญัติแหงชาติ
บมจ. การบินไทย
สมาคมธนาคารไทย
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
VISA International - Asia Pacific
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท
บจ. ซิตี้เรียลตี้
บมจ. ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด)
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

2541 – ปจจุบัน

กรรมการบริหาร
และกรรมการรองผูจัดการใหญ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ
กรรมการ

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ
บจ. ศูนยประมวลผล
บจ. บีบีแอล (เคแมน)
บจ. ขอมูลเครดิตแหงชาติ

รองประธานกรรมการ

บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน)

รองประธานกรรมการ
กรรมการรองผูจัดการใหญ
กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

บางกอก แบงค เบอรฮาด ประเทศมาเลเซีย
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บางกอก แบงค เบอรฮาด ประเทศมาเลเซีย
บจ. บางกอก บีทีเอ็มยู

ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(คอมพิวเตอร) University of New
South Wales ประเทศออสเตรเลีย
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(ไฟฟาสื่อสาร) University of New
South Wales ประเทศออสเตรเลีย
ประกาศนียบัตรวิชาธุรกิจ
Norwood Technical College
ประเทศสหราชอาณาจักร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ไมมี

ไมมี

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 9

28 ธ.ค. 2552 –
ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2542 – ปจจุบัน
2537 – 2551
ปจจุบัน

ชื่อหนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
18. นายสุวรรณ แทนสถิตย
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการรองผูจัดการใหญ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามฯ

อายุ
(ป)
65

วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
รุนที่ 355

ความสัมพันธทาง
สัดสวนการ
ครอบครั
วระหวางกรรมการ
ถือหุนในบริษัท

0.000265%
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20. นายบุญสง บุณยะสาระนันท
รองผูจัดการใหญ
ผูจัดการสายบริหารการเงิน

59

ปริญญาตรี B.B.A. Management,
University of the East
ประเทศฟลิปปนส
Advanced Management Program,
Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ชวงเวลา

ตําแหนง

ไมมี

2549 – ปจจุบัน

กรรมการบริหาร
และกรรมการรองผูจัดการใหญ
ประธานกรรมการ
กรรมการกําหนดคาตอบแทน
และสรรหา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
รองผูจัดการใหญ

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

รองผูจัดการใหญ
ผูอํานวยการลูกคาธุรกิจรายใหญ
นครหลวง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองผูจัดการใหญ
ผูจัดการสายบริหารการเงิน
ผูชวยผูจัดการใหญ
ผูจัดการสายบริหารการเงิน
กรรมการ
ผูชวยผูจัดการใหญ
ผูจัดการสายการบัญชีและการเงิน
ประธานชมรมนักบัญชี
อนุกรรมการกลั่นกรอง
มาตรฐานบัญชี

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

2549 – ปจจุบัน
2548 – ปจจุบัน
2545 – ปจจุบัน
2539 – 2549
ไมมี

ไมมี

2544 – ปจจุบัน

ไมมี

ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Asian Institute of Management
ประเทศฟลิปปนส

วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

และ ผูบริหาร

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

19. นายชาญศักดิ์ เฟองฟู
รองผูจัดการใหญ
รับผิดชอบสายลูกคาธุรกิจรายใหญ
นครหลวง และตางจังหวัด
ผูอํานวยการลูกคาธุรกิจรายใหญ
นครหลวง

21. นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี
ผูชวยผูจัดการใหญ
ผูจัดการสายการบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

ไมมี

2543 – 2549
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บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

0.00003%

ไมมี

ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน

นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เอกสารแนบ 1 หนาที่ 10

ชื่อหนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

บจ. บริหารสินทรัพยทวี
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
บมจ. ลลิลพร็อพเพอรตี้
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

บจ. ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท
บจ. ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย)
บมจ. กันตนากรุป
บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท
บจ. เทยิน โพลีเอสเตอร
บมจ. บีอีซี-เทโรเอ็นเตอรเทนเมนท
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บจ. บีบีแอล (เคแมน)
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
สมาคมธนาคารไทย
สภาวิชาชีพบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

ความสัมพันธทาง
สัดสวนการ
ครอบครั
วระหวางกรรมการ
ถือหุนในบริษัท
และ ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
ปจจุบัน
ปจจุบัน
2547 – 2548
2548 – 2549
2548 – 2549
2550 – 2551

2549 – ม.ค.2552
2543 – 2548
2551 – ม.ค.2552
2549 – ม.ค.2552
2543 – ม.ค.2552
2544 – 2551

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 11

ตําแหนง
รองประธานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส
ที่ปรึกษา

ชื่อหนวยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
คณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบัน ( กกร.)

คณะกรรมาธิการการพาณิชยและทรัพยสิน
ทางปญญา
วุฒิสภา
อนุกรรมาธิการดานการคลัง
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ วุฒิสภา
ติดตามการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
วุฒิสภา
อนุกรรมาธิการปราบปรามผูมี
อิทธิพลและการใชอํานาจรัฐ
ที่ปรึกษา
คณะที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและติดตามมาตรฐาน
การบัญชีสากลและมาตรฐานการสอบบัญชี
สากล กลต.
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
บมจ. ธนาคารไทยธนาคาร
อาวุโส ดานการเงินและควบคุม
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
บมจ. ธนาคารไทยธนาคาร
ดานการเงินและควบคุม
บจ. บริหารสินทรัพยสาทร
กรรมการ
กรรมการ
บลจ. กองทุนบีที
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพฝายนายจาง
กรรมการ
บมจ. ธนาคารไทยธนาคาร
บจ. บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ
กรรมการ

ตารางแสดงรายละเอียดกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของธนาคารเขาดํารงตําแหนงเปนผูบริหารในบริษัทยอยหรือบริษัทที่เกี่ยวของ

รายชื่อ
1. นายชาตรี
2. นายสถาพร
3. นายโฆสิต
4. นายปติ
5. พลเรือเอกประเจตน
6. นายโกวิทย
7. นายสิงห
8. นายคนึง
9. หมอมเจามงคลเฉลิม
10. นางเกศินี
11. นายพรเทพ
12. นายชาญ
13. นายอมร
14. นายชาติศิริ
15. นายเดชา
16. นายธีระ
17. นายประสงค
18. นายสุวรรณ
19. นายชาญศักดิ์
20. นายบุญสง
21. นายประเสริฐ

บริษัทยอย

BBL
1
X
โสภณพนิช
@
กวิตานนท
XX
ปนเปยมรัษฎ
/
สิทธิอํานวย
XXX
ศิริเดช
XXXX
โปษยานนท
ตังทัตสวัสดิ์
##
/
ฤาไชย
ยุคล
/
/
วิฑูรชาติ
พรประภา
/
/
โสภณพนิช
จันทรสมบูรณ
/
#
โสภณพนิช
ตุลานันท
@@
###
อภัยวงศ
อุทัยแสงชัย
###
###
แทนสถิตย
เฟองฟู
บุณยะสาระนันท
หวังรัตนปราณี
w

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
บริษัทที่เกี่ยวของ

2

3

1

2

/

/

3 - 30

31

32

/

/

33

34

/

/

/

/
/
/
/

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการธนาคาร XX = ประธานกรรมการบริหาร XXX = ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ XXXX = ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ / = กรรมการ
@ = รองประธานกรรมการธนาคาร @@ = รองประธานกรรมการบริหาร # = กรรมการผูจัดการใหญ ## = กรรมการผูอํานวยการ ### = กรรมการรองผูจัดการใหญ

เอกสารแนบ 2 หนาที่ 1

= รองผูจัดการใหญ w = ผูบริหาร

รายชื่อบริษัทยอยหรือบริษัทที่เกี่ยวของที่มีผูบริหารเปนผูบริหารของธนาคาร
บริษัทยอย

บริษัทที่เกี่ยวของ

1. บจ. บีบีแอล (เคแมน)

1. บจ. กาญจนทัต

18. บจ. สยามกลการเซลส

2. บจ. บริหารสินทรัพยทวี

2. บจ. บูรพาธารินทร

19. บจ. สยามกลการอะไหล

3. บจ. ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน)

3. บจ. ทุนถาวร

20. บจ. สยามคันทรีคลับ

4. บจ. นิตตั้น (ประเทศไทย)

21. บจ. สยามคันทรีคลับแอนดรีสอรท

5. บจ. บางกอก ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร เซอรวิส

22. บจ. สยามดนตรียามาฮา

6. บจ. บางกอกโคมัตสุ

23. บจ. สยามทรานสปอรต แอนด โลจิสติกส

7. บจ. บางกอกมอเตอรเวอคส

24. บจ. สยามนิสสัน บอดี้

8. บจ. บางกอกมอเตอรอินดัสเตรียล

25. บจ. สยามปทุมวัน ดีเวลลอปเมนท

9. บจ. มาหเล สยาม ฟลเตอร ซิสเต็มส

26. บจ. สยามปทุมวัน ฮอนดา ออโตโมบิล

10. บจ. วาลีโอ เทอรมอลซิสเต็มสเซลส (ประเทศไทย)

27. บจ. สยามยีเอสเซลส

11. บจ. วาลีโอสยาม เทอรมอลซิสเต็มส

28. บจ. สยาม ยีเอส แบตเตอรี่

12. บจ. สมบัติถาวร

29. บจ. เอ็น เอส เค แบริ่งส (ประเทศไทย)

13. บจ. สยาม เอ็น เอส เค สเตียริ่ง ซิสเต็มส

30. บจ. เอ็น เอส เค แบริ่งส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)

14. บจ. สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร

31. บจ. พลังโสภณ

15. บจ. สยามไดกิ้นเซลส

32. บจ. วัฒนชาญ

16. บจ. สยามกลการ

33. บจ. ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท

17. บจ. สยามกลการ เทรดดิ้ง

34. บจ. ไฮเทค นิทชู (ประเทศไทย)

เอกสารแนบ 2 หนาที่ 2

