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2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 ความเปนมาและพัฒนาการท่ีสําคัญ

2.1.1 ความเปนมา

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงไทย”) ไดดําเนินธุรกิจบัตรเครดิตมาโดยไดจัดใหเปนฝายงานหน่ึงใน
ธนาคารกรุงไทยเพื่อรับผิดชอบการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับบัตรเครดิตของธนาคารกรุงไทย ตอมาธนาคารกรุงไทยมีนโยบายที่จะให
การบริหารธุรกิจบตัรเครดิตมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน จึงไดจัดต้ังบริษัทยอยข้ึน เพื่อรับโอนการดําเนินงานในสวน
ที่เกี่ยวกับการบริหารบัตรเครดิตจากธนาคารกรุงไทย ดังน้ัน บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด  จึงถกูจัดต้ังข้ึน เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 
2539 โดยธนาคารกรุงไทยเปนผูถือหุนในบรษัิทฯ คิดเปนรอยละ 99.99 และ ตอมาบริษัทฯ ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน
จํากัดภายใตชื่อ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ” หรอื “KTC”) เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2545

KTC เร่ิมกอต้ังข้ึนดวยทุนจดทะเบียน 30 ลานบาท เพ่ือรับจางบริหารธุรกิจบตัรเครดิตและธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของใหกับ
ธนาคารกรุงไทย โดย KTC จะเปนผูดําเนินการและติดตอกับลูกคาในนามของธนาคารกรุงไทย ในขณะท่ีลูกหน้ีท้ังหมด รวมทั้ง  
สินทรพัยบางอยางท่ีใชในการดําเนินธุรกิจยังเปนของธนาคารกรุงไทย ธุรกิจท่ี KTC รับจางบริหารไดแก ธุรกิจบัตรเครดิต     
ธุรกิจสินเชื่อธนวัฏบัตรเครดิต และธุรกิจบตัรเดบิต โดยมีขอบเขตงานครอบคลุมธุรกิจท่ีเก่ียวกับการออกบัตรใหกับลูกคา ซ่ึงจะ
เร่ิมต้ังแตการหาลูกคาผูถือบัตร การใหบริการการใชบัตรแกผูถือบัตร การเรียกเก็บหนี ้ และ การสงเสริมการขายท่ีเก่ียวกับบัตร
ทุกชนิด นอกจากน้ี ยังรวมถึงการบริหารงานดานรานคาสมาชิก ซ่ึงเก่ียวกับการสรางฐานรานคาสมาชิกท่ีจะใชบรกิารเครือขาย
ของธนาคารกรุงไทยในการรับช ําระเงินดวยบัตรเครดิต และบัตรเดบิตสําหรับคาสินคาหรือบริการท่ีเกิดในรานคาของตนไมวา          
ผูซื้อสินคาหรือบริการจะใชบัตรที่ออกโดยผูออกบัตรรายใด

การดําเนินงานของธุรกิจบัตรเครดิตท่ี KTC บรหิารใหธนาคาร ไดมีการเติบโตมาอยางตอเน่ือง จากเม่ือเร่ิมจัดต้ัง KTC   
มีบัตรเครดิตประมาณหน่ึงแสนบัตร มาจนกระท่ัง ณ 30 มิถุนายน 2545 KTC มีจํานวนบัตรเครดิตท่ีมียอดหน้ีคางชําระไมเกิน 
89 วัน เปนจํานวน 257,446 บัตร นอกจากน้ี บรษัิทฯ ยังไดรับรางวัลยอดเย่ียมสําหรับการใหบริการบัตรตางๆ จาก วีซา       
อินเตอรเนช่ันแนล หลายรางวัลไดแก The Best VISA Card Operation ในป 2544 Most Performance Achievement ในป 2543 
(ซ่ึงเปนรางวัลท่ีพิจารณาจากความสาํเร็จในการใหบรกิารในหลายๆ ดานประกอบกัน) รวมถงึ The Best-In-Country Card 
Center Operation ในป 2541 ซ่ึงเปนรางวัลดีเดนดานระบบการบรกิารและการบริหารธุรกิจดวยประสิทธิภาพของทีมงานและ
ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่ทันสมัย

ตอมา เมื่อธนาคารกรุงไทยมีนโยบายที่จะแปรรูป KTC คณะกรรมการธนาคารกรุงไทย จึงไดมีมติเม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน
2545 ซ่ึงสรุปไดดังน้ี

� โอนทรัพยสิน สิทธิเรียกรอง และ/หรือหนาที ่ และความรับผิดตามสัญญาขอตกลง และ/หรือ เอกสารอ่ืนใดเก่ียวกับ
หรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจบัตรเครดิต สัญญาเงินกูเบิกเกินบัญชีของธนวฏับัตรเครดิต และทรัพยสินตางๆ ท่ีเก่ียวของ  
ในการดําเนินธุรกิจดังกลาว ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2545 มายังบริษัทฯ

� ใหธนาคารกรุงไทยใหการสนับสนุนแกบริษัทฯ ในดานการบริการดานงานสนับสนุน การวาจางบรษัิทฯ บริหารธุรกิจ
บัตรเครดิตของธนาคารท่ีบริษัทฯ ไมไดรับโอนมา รวมท้ังการใหการสนับสนุนทางการเงิน

� นอกจากน้ี เพื่อเปนการสงเสริมใหเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานและเปนการระดมเงินทุนเพื่อใชใน  
การขยายการดําเนินงานของบริษัทฯ ธนาคารกรงุไทยจึงมีมติท่ีจะลดสดัสวนการถือหุนในบรษัิทฯ ใหเหลือต่ํากวา 
รอยละ 50 เพื่อใหบริษัทฯ พนจากสภาพการเปนรัฐวิสาหกิจ โดยการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนใหกับประชาชนท่ัวไป
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โดยในวันที ่ 26 มิถุนายน 2545 ธนาคารกรุงไทย และบริษัทฯ ไดลงนามในสัญญา 3 ฉบับคือ สัญญาโอนสินทรัพย   
ซ่ึงกําหนดใหมีการโอนสิทธิเรียกรองและความรับผิดท่ีเก่ียวกับลูกหน้ีบัตรเครดิต และสินทรพัยท่ีเก่ียวของมายังบริษัทฯ สัญญา  
ใหบริการดานงานสนับสนุน ซ่ึงเปนการตกลงเก่ียวกับการวาจางธนาคารกรุงไทยในการใหบริการดานสมาชิกบ ัตรและรานคา
สมาชิกบัตรเครดิต รวมท้ังงานดานระบบสารสนเทศและระบบงานสนับสนุนอ่ืนๆ แกบริษัทฯ และ สัญญาวาจางบริหารธุรกิจ
บัตรเครดิต โดยที่บริษัทฯ จะใหบริการงานบริหารธุรกิจบตัรเครดิตอ่ืนของธนาคารกรุงไทยท่ีไมไดโอนมา (รายละเอียดเพ่ิมเติม
เก่ียวกับขอตกลงระหวางธนาคารกรุงไทยและบรษัิทฯ ปรากฎใน ขอ 11 รายการระหวางกัน)

KTC ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด ภายใตชื่อ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในวันที่            
2 กรกฎาคม 2545 ตอมา ในวันที่ 9 กันยายน 2545 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนบรษัิทฯ ไดมีมติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียน            
อีก 950 ลานบาท ซ่ึงจะทําใหบรษัิทฯ มีทุนจดทะเบียนรวม 1,000 ลานบาท แบงออกเปน 100 ลานหุน โดยใหเสนอขายหุนเพ่ิม
ทุนใหกับผูถือหุนเดิมจํานวน 44 ลานหุน และเสนอขายหุนเพ่ิมทุนใหกับประชาชนท่ัวไปจํานวน 51 ลานหุน

2.1.2 พัฒนาการท่ีสําคัญในชวง 5 ปที่ผานมา
ป 2540 � พัฒนาระบบ CARDPAC และ CMCS เพ่ิมเติมเพ่ือควบคุมการปลอยสินเช่ือ ซ่ึงเปนระบบ

สารสนเทศท่ีบริษัทบัตรเครดิตท่ัวโลกใหการยอมรับ และใชในการดําเนินงาน
� จัดต้ัง Quality Assurance Unit เพ่ือควบคุมคุณภาพ การบริหาร และการใหบริการ

ป 2541 � พัฒนาและติดต้ังระบบ Call Center “กรงุไทยโฟน” เพ่ือใหบริการสมาชิกบัตร

ป 2543 � เร่ิมใหบริการบัตรวีซาอิเลคตรอน กรงุไทย
� เริม่รายการสะสมคะแนนจากการใชจาย “กรุงไทยรีวอรดส”
� นําระบบ Management Information System มาใชในการดูแลคุณภาพสินเช่ือ
   โดยใช Software ของ Silicon Graphics
� จัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือเพ่ิมความโปรงใสในการบรหิารงานภายในมี
   ความโปรงใสสูงสุด (Good Corporate Governance)

ป 2544 � ปรับเปล่ียนบัตรเครดิตกรุงไทยภายในประเทศ เปนบัตรเครดิตวีซา – กรุงไทย  
   และมาสเตอรการด – กรุงไทย
� เริ่มพัฒนาระบบ Credit Scoring เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการวิเคราะหการปลอยสนิเช่ือ 
ใหมีความรวดเร็วและรัดกุม

ป 2545 � ยกเลิกคาธรรมเนียมแรกเขาและคาธรรมเนียมรายปตลอดชีพสําหรับสมาชิกบัตรเครดิต
กรุงไทยทุกประเภท โดยไมมีเง่ือนไข

� รวมกับพันธมิตรทางธุรกิจในการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุน
   โครงการสมารทคารด
� ธนาคารกรุงไทยทําการชําระคาหุนที่ยังชําระไมครบใหบริษัทฯ อีก 5 ลานบาท
   รวมเปนคาหุนท่ีชําระแลวของธนาคาร 50 ลานบาท
� รับโอนธุรกิจบัตรเครดิต และธุรกิจสินเชื่อธนวัฏบัตรเครดิตจากธนาคารกรุงไทย รวมทั้ง
ลงนามในสญัญาใหบริการดานงานสนับสนุน และสัญญาวาจางบริหารธุรกิจบัตรเครดิต

� จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด
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� ขยายท่ีทําการบริษัทฯ มาเปนท่ีอาคารสมัชชาวาณิช 2  ถนนสุขุมวิท เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของบริษัทฯ

� เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 1,000 ลานบาท พรอมกับมีมติใหนําหุนของบริษัทฯ  
เขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย โดยใหทําการเสนอขายหุนเพิ่มทุนจํานวน  
44 ลานหุน ใหแกผูถือหุนเดิม และเสนอขายหุนจํานวน 51 ลานหุนใหแกประชาชนและ
บุคคลท่ัวไป

� ธนาคารกรุงไทยทําการจองซ้ือหุนเพ่ิมทุนจํานวน 44 ลานหุน

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจทางดานบัตรเครดิตโดยทั่วๆ ไปแลวประกอบดวยธุรกิจหลัก 2 กลุม คือ ธุรกิจที่เกี่ยวกับผูถือบัตรเครดิต และ  
ธุรกิจท่ีเก่ียวกับรานคาท่ีรับชําระดวยบตัรเครดิต

ธุรกิจท่ีเก่ียวกับผูถือบัตรเครดิตน้ันจะเริ่มจากการออกบัตร อนุมัติวงเงินใหกับผูถือบัตร การกํากับดูแลการใชจาย      
ผานบัตรการรับชําระหนี้ และการติดตามหน้ี โดยที่ธนาคาร/บริษัทผูออกบัตร (Issuing Bank) จะไดรับรายไดเปนคาธรรมเนียม
ในการทํารายการตางๆ และดอกเบ้ียรับ ธุรกิจดานนี้เรียกวา ธุรกิจการออกบัตรเครดติ (Issuing Business) โดยคาธรรมเนียม  
ท่ีไดรับจะประกอบดวยคาธรรมเนียมท่ีไดรับในฐานะธนาคาร/บริษัทผูออกบัตร ซ่ึงคิดเปนอัตราสวนของการใชจายผาน         
บัตรเครดิตทุกคร้ังท่ีผูถือบัตร KTC นําบัตรของบริษัทฯ ไปชําระคาสินคาและบริการ นอกจากน้ี ยังมีคาธรรมเนียมอ่ืนๆ เชน           
คาธรรมเนียมในการใชวงเงิน คาธรรมเนียมการใชบรกิารเบิกเงินสดลวงหนา ฯลฯ

สําหรับธรุกิจท่ีเก่ียวกับรานคาท่ีรับชําระดวยบัตรเครดิตน้ัน ภายหลังจากคัดเลือกและแตงต้ังรานคาแลว ธนาคาร/บริษัท
รานคา (Acquiring Bank) จะติดต้ังเคร่ืองรูดบัตรใหกับรานคา กํากับดูแลการอนุมัติการรับชําระคาสินคาหรือบริการจากผูถือบัตร 
รวมท้ังควบคุมการกระทําทุจริตของรานคา ซ่ึงธุรกิจดานน้ีเรียกวา ธุรกิจรานคารับบัตรเครดิต (Acquiring Business) โดยรายได
ของธนาคาร/บริษัทรานคาจะมาจากคาธรรมเนียมซ่ึงคิดตามสัดสวนของมูลคาการใชบัตรผานเครื่องรูดบัตรเครดิตท้ังหมด      
โดยท่ัวไปอัตราคาธรรมเนียมท่ีคิดจากรานคาน้ีอยูในระหวางรอยละ 1.5-3.5 อยางไรก็ตาม คาธรรมเนียมท่ีไดรับน้ี สวนหน่ึง   
จะตองแบงเพ่ือชําระใหกับธนาคาร/บรษัิทผูออกบัตร

แผนภูมิแสดงความสัมพันธของบุคคลท่ีเก่ียวของกับธุรกิจบัตรเครดิต ซ่ึงไดแก ผูถือบัตร รานคาสมาชิก ธนาคาร/บริษัท 
ผูออกบัตร ธนาคาร/บริษัทรานคา และตัวกลางในการชําระเงิน

วีซา, มาสเตอรการด
หรือ ตัวกลางในการ

ชําระเงิน

Acquiring Bank
(ธนาคารรานคา)

รานคาสมาชิก ผูถือบัตร

Issuing Bank
(ธนาคารผูออก
บัตร)

(5) เรียกชําระเงินจากผูออกบัตร
ตัวกลาง รวมทั้งทาํการชําระ
เงินกับรายการอื่นๆ
ดวย

(4) ชําระคาสินคาหลัง
หัก
คาธรรมเนียม

(2) ซื้อสินคาและบริการดวยบัตร
เครดิต

(7) เรียกเก็บหนี้คง
คางพรอมดอก
เบ้ีย

(8) ชําระเงินใหกับ
ธนาคารผูออก
บัตรเมื่อครบ
ระยะเวลาชําระ
เงิน

(1) ออก
บัตร
เครดิต

(6) เรียกชําระเงนิจากธนาคารผูออก
บัตร
รวมทั้งทําการชําระเงิน
กับรายการอื่นๆ ดวย

(3) เรียกชําระเงนิ
จากธนาคาร
รานคา



บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สวนที ่2 ขอมูลบริษัทที่ออกหลักทรัพย หนาที ่9 ของ 77

นอกเหนือจากธุรกิจบัตรเครดิตแลว KTC ยังมีธุรกิจเสริมอีก 2 กลุมดวยกัน กลาวคือ ธุรกิจการใหสินเชื่อ                
แกผูถือบัตรเครดิต โดยบริษัทฯ จะอนุมัติวงเงินสินเช่ือใหแกผูถือบัตรเพ่ิมเติมจากวงเงินการใชบัตรเครดิตปกติ (ลักษณะคลายกับ   
วงเงินเบิกเกินบัญชีของธนาคาร) บริษัทฯ จะไดรับรายไดเปนดอกเบ้ียรับ ธุรกิจในดานน้ีเรียกวา ธุรกิจสินเช่ือธนวัฏบัตรเครดิต
(Circle Loan) สําหรับธุรกิจกลุมสุดทายของบริษัทฯ คือ ธุรกิจการบริการบัตร (Card Services) ไดแกการใหบรกิารบรหิารบัตร
กับสถาบันการเงินอ่ืน หรือการใชประโยชนจากฐานขอมูลตางๆ ท่ีบริษัทฯ มีอยู ซ่ึงธุรกิจกลุมสุดทายน้ีรายไดท่ีบริษัทฯ ไดรับคือ 
คาธรรมเนียมการใหบริการเทานั้น

กลาวโดยสรุปแลว การดําเนินงานของบรษัิทฯ แบงออกเปน 4 กลุมธุรกิจดวยกัน คือ

1. ธุรกิจการออกบัตรเครดิต (Issuing Business)

2. ธุรกิจรานคารับบัตรเครดิต (Acquiring Business)

3. ธุรกิจสินเชื่อธนวัฏบัตรเครดิต (Circle Loan)

4. ธุรกิจการบริการธุรกิจบัตร (Card Services)

และจากธุรกิจทั้ง 4 กลุมน้ี บริษัทฯ จะไดรับรายไดหลักๆ 4 ประเภท คือ

1. รายไดดอกเบ้ียรับ
2. คาธรรมเนียมในการใชบริการตางๆ จากผูถือบัตร
3. คาธรรมเนียมที่หักจากรานคาสมาชิก ซ่ึงจะตองแบงสวนหน่ึงไปชําระใหแกธนาคาร/บรษัิทผูออกบัตร
4. คาธรรมเนียมในฐานะธนาคาร/บรษัิทผูออกบัตร ซึ่งไดรับชําระจากธนาคาร/บริษัทรานคา

2.3 โครงสรางรายได

นับต้ังแตจัดต้ังข้ึนในป 2539 จนถึงวันโอนสินทรัพย (วันท่ี 30 มิถุนายน 2545) การดําเนินงานของ KTC เปน       
การใหบริการบริหารธุรกิจบัตรเครดิต และบัตรเดบิตใหกับธนาคารกรุงไทย ดังน้ันรายไดหลักของบริษัทฯ จึงเปนรายไดจาก   
การรับจางบริหารงานดังกลาว นอกจากน้ันเปนรายไดจากดอกเบ้ียเงินฝาก และรายไดอ่ืนๆ อีกเล็กนอย สวนคาใชจายท่ีเกิดข้ึน
จริงกับบริษัทฯ ก็เปนคาใชจายเก่ียวกับพนักงานและคาใชจายในการดําเนินงานอื่นๆ เชน คาใชจายการตลาด คาใชจาย         
การสื่อสาร คาใชจายอาคาร เครื่องใชและอุปกรณสํานักงาน คาเครือ่งเขียนแบบพิมพ ฯลฯ

กอนการโอนสินทรัพยน้ัน บริษัทฯ ไดจัดทํางบประมาณสําหรับการบริหารบัตรเครดิตแตละปเพื่อใหธนาคารกรุงไทย
พิจารณา หากธนาคารกรุงไทยและบริษัทฯ เห็นชอบรวมกันในงบประมาณดังกลาวแลว ธนาคารกรุงไทยก็จะจายคาจางบริหารให
กับบริษัทฯ เปนรายเดือน เดือนละเทาๆ กัน ซ่ึงโดยสวนใหญจะเปนคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงตามงบประมาณน้ันและมีสวนเปนกําไร
ใหกับบริษัทฯ เพียงเล็กนอย ดังน้ันขอมูลทางการเงินตามท่ีแสดงในงบการเงินซ่ึงไดรับการตรวจสอบจากสาํนักงานการตรวจเงิน
แผนดิน ซ่ึงเปนผูสอบบัญชอิีสระท่ีไดรับการแตงต้ังอยางเปนทางการจากผูถือหุนของบริษัทฯ ในชวงเวลาดังกลาว จึงเปนเพียงการ
แสดงผลประกอบการของบรษัิทฯ ในฐานะผูรับจางบรหิาร ซ่ึงมิไดเปนการแสดงผลประกอบการของธุรกิจบตัรเครดิตท่ีแทจริง

อยางไรก็ตาม หลังจากท่ีธนาคารกรุงไทยไดโอนกิจการธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อธนวัฏบัตรเครดิต และ             
สินทรัพยอื่นๆ ท่ีเก่ียวของมายังบริษัทฯ ในวันที ่ 30 มิถุนายน 2545 แลว การดําเนินงานของบริษัทฯ จะเปนการดําเนินงาน
ธุรกิจบัตรเครดิตอยางแทจริง ท้ังน้ีจะเร่ิมจากวันท่ี 1 กรกฎาคม 2545 เปนตนไปงบการเงินของบริษัทฯ จะมีรายไดจาก        
ดอกเบ้ียรับ และคาธรรมเนียมเปนหลัก ทางดานคาใชจาย บริษัทฯ จะมีดอกเบี้ยจาย หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ รวมไปถงึ       
คาใชจายในการดําเนินงานตางๆ เชน คาใชจายพนักงาน คาใชจายการตลาด คาใชจายในการสนับสนุนระบบงานคอมพวิเตอร 
เปนของตนเอง (โปรดศึกษาขอมูลผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินตามรายละเอียดในขอ 12 ฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงาน)


