
 

ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธันวาคม 2551 และ 2550 



 

 
 
 
 
 
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงใน
สวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของธนาคารไทยธนาคาร จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารไทยธนาคาร จํากัด 
(มหาชน) ดวยเชนกัน ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบ
การเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการ
ตรวจสอบของขาพเจา  

นอกจากท่ีจะกลาวในวรรคถัดไป ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไป ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงิน
แสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบ
หลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความ
เหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญซ่ึง
ผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบ
การเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา 

ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารฯมีสินทรัพยสูงกวา
หนี้สินอยูเปนจํานวนประมาณ 5,035 ลานบาท (สวนของผูถือหุนเปนบวก) แตอยางไรก็ตาม ธนาคารฯดํารง
เงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงต่ํากวาเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด ธนาคารฯไดดําเนินการขอผอนผันเรื่องดังกลาว
และเสนอแผนการเพ่ิมทุนเพ่ือแกไขปญหาดังกลาวตอธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) ซ่ึง ธปท. ไดมี
คําส่ังใหธนาคารฯรายงานความคืบหนาในการแกไขปญหาเงินกองทุนและการเพ่ิมทุนให ธปท. ทราบเปน
ระยะจนกวาธนาคารฯจะดําเนินการเพ่ิมทุนแลวเสร็จ ธนาคารฯอยูระหวางการดําเนินการเพ่ือเตรียมการเพ่ิม
ทุนเพ่ือแกไขปญหาการดํารงเงินกองทุนดังกลาว ซ่ึงผูบริหารของธนาคารฯเช่ือม่ันวาการเพ่ิมทุนดังกลาวจะแลว
เสร็จในไตรมาสท่ีหนึ่งของป 2552  
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ยกเวนผลกระทบของเหตุการณท่ีกลาวในวรรคกอนท่ีอาจมีตองบการเงิน งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะ
การเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของ
ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) โดย
ถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไขตองบการเงินขางตนเพ่ิมเติม ขาพเจาขอใหสังเกตในเรื่อง
ดังตอไปนี ้ 

ก) ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.3 วิกฤตการณทางการเงินท่ีเกิดขึ้นในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในชวงปท่ีผานมาไดสงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจของโลก โดยจะเห็นไดจากการ
ลดลงของราคาหุนท่ัวโลก ภาวะการตึงตัวของตลาดสินเช่ือรวมท้ังการกูยืมระหวางธนาคาร การไม
สามารถดํารงอยูไดของสถาบันการเงินในตางประเทศ และความเช่ือม่ันของผูบริโภคท่ีลดลง ใน
ปจจุบันรัฐบาลของประเทศตาง ๆ ไดออกมาตรการเพ่ือแกไขปญหาสภาพคลองของสถาบันการเงิน
อยางตอเนื่องเพ่ือแกไขปญหาและสรางความม่ันใจแกฝายตาง ๆ อยางไรก็ตามยังคงมีความไมแนนอน
วาสภาวะเศรษฐกิจของโลกจะกลับคืนสูสภาวะปกตเิม่ือใด งบการเงินนี้จัดทําบนพ้ืนฐานขอเท็จจริง
ของสภาวะเศรษฐกิจ และประมาณการและขอสมมติฐานตาง ๆ ท่ีธนาคารฯพิจารณาแลววาเหมาะสม ณ 
วันท่ีในงบการเงิน อยางไรก็ตาม งบการเงินนี้อาจไดรับผลกระทบจากเหตุการณตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต 

ข) ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9.1 (ข)  เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2551 ธนาคารฯได
ดําเนินการขายเงินลงทุนในตราสาร CDO ท้ังหมด โดยวิธีการประมูลขายโดยมีราคาขายรวมท้ังส้ิน 
77.04 ลานเหรียญสหรัฐฯ (2,580 ลานบาท) รายการขายดังกลาวไดถูกบันทึกบัญชีในปปจจุบันแลว  

ค)  ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 37 ธนาคารฯมีภาระผูกพันตามสัญญาการโอนขาย
ลูกหนี้ดอยคุณภาพกับบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (“บสท.”) เกี่ยวกับสวนแบงผลกําไรขาดทุนอัน
อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากลูกหนี้ดอยคุณภาพท่ีโอนขายไปใหแก บสท. และประเด็นคงคางเกี่ยวกับการ
สงมอบเอกสารสิทธิและอ่ืน ๆ อันอาจกระทบตอการปรับปรุงราคาโอนและดอกเบ้ียท่ีเกี่ยวของซ่ึงอยู
ระหวางการตรวจสอบและหาขอสรุปรวมกันระหวางธนาคารฯและ บสท. 
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ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมของธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและ          
งบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550  
ท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และไดเสนอรายงานไวอยางไมมี
เง่ือนไขตามรายงานลงวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2551 และใหขอสังเกตเกี่ยวกับ (1) ความไมแนนอนของปญหา
วิกฤติในสหรัฐอเมริกาท่ีอาจมีผลกระทบตอมูลคาของเงินลงทุนใน CDO (2) การดํารงเงินกองทุนตอ
สินทรัพยเส่ียง  (3) สวนแบงผลกําไรขาดทุนอันอาจเกิดขึ้นในอนาคตจากลูกหนี้ดอยคุณภาพท่ีโอนขายไป
ใหแก บสท. และ (4) การเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทยอยและรวมในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ  

 

 

 

รัตนา จาละ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 
 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 20 กุมภาพันธ 2552   



หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550
สินทรัพย
เงินสด 4,631,710,995       3,875,056,754           4,630,351,485            3,872,919,168        
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 7
   ในประเทศ
      มีดอกเบี้ย 33,653,566,976     3,926,789,521           33,327,564,051          3,727,169,233        
      ไมมีดอกเบี้ย 8,919,265,398       4,262,845,019           8,879,088,442            4,194,990,019        
   ตางประเทศ
      มีดอกเบี้ย 21,561,883            484,999,226              21,561,883                 484,999,226           
      ไมมีดอกเบี้ย 772,752,340          66,853,154                772,752,340               66,853,154             
รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ 43,367,146,597     8,741,486,920           43,000,966,716          8,474,011,632        
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 8 -                        2,250,000,000           -                              2,250,000,000        
เงินลงทุน 9
   เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ 4,761,189,435       20,844,233,318         4,633,261,003            20,509,847,707      
   เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 40,660,166,639     55,924,127,034         40,251,593,231          53,644,252,097      
   เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม - สุทธิ 98,832,738            189,081,648              1,343,637,904            1,372,973,902        
รวมเงินลงทุน - สุทธิ 45,520,188,812     76,957,442,000         46,228,492,138          75,527,073,706      
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 10
   เงินใหสินเชื่อ 92,260,538,869     98,473,068,101         87,553,426,943          95,315,114,454      
   ดอกเบี้ยคางรับ 388,790,254          735,201,024              325,979,415               440,963,010           
   รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 92,649,329,123     99,208,269,125         87,879,406,358          95,756,077,464      
   หัก: คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (8,972,756,197)     (11,060,809,020)       (5,249,480,640)           (7,332,924,511)       
           คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหน้ี (19,682,248)          (50,712,838)              (19,682,248)                (50,712,838)            
รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ-สุทธิ 83,656,890,678     88,096,747,267         82,610,243,470          88,372,440,115      
ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ 13 2,482,628,787       2,600,841,468           2,277,162,845            2,372,414,642
ภาระของลูกคาจากการรับรอง 162,591,674          367,730,888              162,591,674               367,730,888
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 14 3,863,325,540       4,078,771,082           3,787,788,276            3,988,413,830
ลูกหน้ีคาขายเงินลงทุน 9.1(จ) 24,144,587,004     11,072,417,488         24,144,587,004          11,071,751,394
สินทรัพยไมมีตัวตน 15 550,713,110          635,058,182              531,837,400               610,799,567
สินทรัพยอ่ืน 16 3,996,850,889       7,077,428,104           3,671,326,759            7,246,206,961        
รวมสินทรัพย 212,376,634,086   205,752,980,153       211,045,347,767        204,153,761,903    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ  2550

งบการเงินรวม
(หนวย: บาท)



หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
เงินรับฝาก 17
   เงินรับฝากที่เปนเงินบาท 159,528,185,999   165,849,070,971       159,805,073,275        166,003,363,506    
   เงินรับฝากที่เปนเงินตราตางประเทศ 200,501,977          179,872,995              200,501,977               179,872,995           
รวมเงินรับฝาก 159,728,687,976   166,028,943,966       160,005,575,252        166,183,236,501    
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 18
   ในประเทศ
      มีดอกเบี้ย 8,349,284,983       6,052,472,690           8,082,691,757            6,085,387,793        
      ไมมีดอกเบี้ย 73,170,159            93,975,068                75,696,021                 98,866,905             
   ตางประเทศ
      มีดอกเบี้ย 1,819,758,649       1,550,780,562           1,819,758,649            1,550,780,562        
      ไมมีดอกเบี้ย 7,535,838              1,582,825                  7,535,838                   1,582,825               
รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 10,249,749,629     7,698,811,145           9,985,682,265            7,736,618,085        
หน้ีสินจายคืนเมื่อทวงถาม 188,351,817          276,245,310              188,351,817               276,245,310           
เงินกูยืม 19
   เงินกูยืมระยะสั้น 3,924,193,417       3,918,201,835           3,453,201,520            2,291,857,946        
   เงินกูยืมระยะยาว 3,144,937,500       5,796,890,000           3,144,937,500            5,796,890,000        
รวมเงินกูยืม 7,069,130,917       9,715,091,835           6,598,139,020            8,088,747,946        
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 162,591,674          367,730,888              162,591,674               367,730,888
ดอกเบี้ยคางจาย 679,008,006          1,030,387,834           666,990,379               1,024,685,366
เจาหน้ีคาซื้อเงินลงทุน 9.1(จ) 24,191,832,049     14,518,929,475         24,191,832,049          14,518,929,475
ประมาณการหน้ีสิน - ผลประโยชนบําเหน็จพนักงาน 493,076,822          436,016,228              493,076,822               436,016,228           
หน้ีสินอ่ืน 20 4,478,970,458       4,969,806,757           3,718,235,837            4,107,514,977        
รวมหน้ีสิน 207,241,399,348   205,041,963,438       206,010,475,115        202,739,724,776    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
(หนวย: บาท)



หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน (ตอ)
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
   ทุนจดทะเบียน 21
      หุนสามัญ 13,349,401,164 หุน มูลคาหุนละ 3.75 บาท 50,060,254,365     50,060,254,365          
      หุนสามัญ 6,674,700,582 หุน มูลคาหุนละ 3.75 บาท 25,030,127,183         25,030,127,183      
   ทุนที่ออกและชําระแลว
      หุนสามัญ 6,674,700,582 หุน มูลคาหุนละ 3.75 บาท
         (31 ธันวาคม 2550: 2,224,900,194 หุน มูลคาหุนละ 3.75 บาท) 25,030,127,183     8,343,375,728           25,030,127,183          8,343,375,728
สวนตํ่ากวามูลคาหุนสามัญ (10,606,987,712)   -                            (10,606,987,712)         -                          
ผลกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
   สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 23 748,814,825          767,698,441              748,814,825               767,698,441           
   สวนเกิน(ตํ่า)กวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 24 54,637,646            (273,497,403)            55,777,090                 (272,436,765)          
กําไร(ขาดทุน)สะสม 
   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 6,053,484              6,053,484                  6,053,484                   6,053,484               
   ขาดทุนสะสม (9,704,736,373)     (7,726,983,112)         (10,198,912,218)         (7,430,653,761)       
หุนสามัญซื้อคืน 22
   สวนที่ถือโดยบริษัทยอย จํานวน 124,589,637 หุน (460,381,158)        (467,211,139)            -                              -                          
สวนของผูถือหุนของธนาคารฯ 5,067,527,895       649,435,999              5,034,872,652            1,414,037,127        
สวนของผูถือหุนสวนนอย 67,706,843            61,580,716                -                              -                          
รวมสวนของผูถือหุน 5,135,234,738       711,016,715              5,034,872,652            1,414,037,127        
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 212,376,634,086   205,752,980,153       211,045,347,767        204,153,761,903    

-                            -                                -                              -                              
รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพันทั้งสิ้น 33
การรับอาวัลต๋ัวเงินและค้ําประกันการกูยืมเงิน 656,553,773          1,091,706,702           966,893,876               1,534,049,885        
ภาระตามต๋ัวแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไมครบกําหนด 438,400,602          335,157,489              438,400,602               335,157,489           
เล็ตเตอรออฟเครดิต 1,335,783,769       2,226,680,177           1,335,783,769            2,226,680,177        
ภาระผูกพันอ่ืน 216,412,132,718   363,221,755,315       216,412,196,718        363,221,819,315    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
(หนวย: บาท)

ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550



งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
เงินใหสินเชื่อ 6,855,037,368      7,526,251,362       6,990,962,304      7,819,410,650      
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 798,084,642         877,023,448          774,249,650         863,589,500         
การใหเชาซื้อและสัญญาเชาทางการเงิน 628,980,495         609,968,872          -                       -                        
เงินลงทุน 3,084,743,899      5,456,134,276       3,209,718,519      5,252,923,008      
รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 11,366,846,404    14,469,377,958     10,974,930,473    13,935,923,158    
คาใชจายดอกเบี้ย
เงินรับฝาก 4,883,959,732      6,626,956,539       4,888,126,211      6,632,474,497      
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 180,492,327         481,272,525          158,164,214         451,199,753         
เงินกูยืมระยะสั้น 111,347,789         309,414,602          70,095,562           281,009,705         
เงินกูยืมระยะยาว 308,430,288         287,158,877          308,430,288         287,158,877         
รวมคาใชจายดอกเบี้ย 5,484,230,136      7,704,802,543       5,424,816,275      7,651,842,832      
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล - สุทธิ 5,882,616,268      6,764,575,415       5,550,114,198      6,284,080,326      
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (2,315,362,744)    (3,478,259,984)      (2,196,000,000)    (3,563,000,000)     
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 3,567,253,524      3,286,315,431       3,354,114,198      2,721,080,326      
รายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย
ขาดทุนจากเงินลงทุน 27 (1,001,021,826)    (5,497,923,259)      (2,099,535,182)    (6,659,658,800)     
กําไรจากการขายลูกหน้ีดอยคุณภาพ 131,610,046         -                         -                       -                        
คาธรรมเนียมและบริการ
   การรับรอง รับอาวัล และค้ําประกัน 109,570,808         124,258,781          109,570,808         124,258,781         
   อ่ืน ๆ 838,342,338         830,538,331          650,397,035         1,331,273,290      
กําไร (ขาดทุน) จากการปริวรรต/ตราสารอนุพันธ 279,600,289         (260,212,120)         279,633,029         (260,208,820)        
กําไรจากทรัพยสินรอการขาย/รายการโอนกลับสํารอง -                       198,949,556          -                       185,806,089         
รายไดอ่ืน/รายการโอนกลับสํารอง 292,504,256         485,614,545          48,480,540           228,703,928         
รวมรายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย 650,605,911         (4,118,774,166)      (1,011,453,770)    (5,049,825,532)     

ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



งบกําไรขาดทุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550
คาใชจายท่ีมิใชดอกเบี้ย
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 2,301,191,537      2,131,516,647       1,915,726,007      1,702,867,118      
เงินนําสงเขาสถาบันคุมครองเงินฝาก/กองทุนเพื่อการฟนฟู
   และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 670,469,739         713,123,608          670,469,739         713,123,608         
คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ 1,453,797,789      1,329,561,189       1,359,961,534      1,229,571,394      
คาภาษีอากร 262,318,359         520,939,879          250,344,786         466,049,151         
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 30,924,781           15,998,546            -                       -                        
คาธรรมเนียมและบริการ 488,067,041         585,516,557          394,396,993         437,140,842         
คาตอบแทนกรรมการ 25,848,600           20,421,000            20,201,600           15,216,000           
สํารองสําหรับรายการนอกงบดุล 31,000,000           55,000,000            31,000,000           55,000,000           
คาใชจายอ่ืน 877,909,273         712,539,297          487,701,842         479,154,785         
รวมคาใชจายท่ีมิใชดอกเบี้ย 6,141,527,119      6,084,616,723       5,129,802,501      5,098,122,898      
ขาดทุนกอนภาษีเงินได (1,923,667,684)    (6,917,075,458)      (2,787,142,073)    (7,426,868,104)     
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 28 (59,955,020)         (9,877,149)             -                       -                        
ขาดทุนสุทธิสําหรับป (1,983,622,704)    (6,926,952,607)      (2,787,142,073)    (7,426,868,104)     

การแบงปนขาดทุนสุทธิ
สวนที่เปนของผูถือหุนของธนาคารฯ (1,989,797,290)    (6,928,725,940)      (2,787,142,073)    (7,426,868,104)     
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 6,174,586             1,773,333              

(1,983,622,704)    (6,926,952,607)      
-                       -                         

ขาดทุนตอหุน 31
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน)
ขาดทุนสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนของธนาคารฯ (0.31)                    (3.70)                      (0.43)                    (3.72)                     

จํานวนหุนสามัญที่ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 6,364,090,674 1,871,857,620 6,488,680,311 1,996,447,257

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

(หนวย: บาท)



สวนเกิน(ตํ่ากวา)ทุน
สวนเกินทุน จากการ รวมสวนของ

ทุนที่ออก สวนตํ่ากวามูลคา จากการตีราคา เปลี่ยนแปลง สํารอง ขาดทุน หุนสามัญซื้อคืน ผูถือหุน สวนของผูถือหุน
หมายเหตุ และชําระแลว หุนสามัญ สินทรัพย มูลคาเงินลงทุน ตามกฎหมาย สะสม ถือโดยบริษัทยอย ของธนาคารฯ สวนนอย รวม

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2549 14,934,500,000    (1,123,608,592)   786,530,462    (594,047,392)       6,053,484        (8,524,221,359)      (1,261,470,416)    4,223,736,187       59,807,383      4,283,543,570   
ตัดจําหนายสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย -                       -                      (18,832,021)    -                       -                  18,832,021             -                       -                        -                  -                     
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น -                       -                      -                  320,549,989         -                  -                         -                       320,549,989          -                  320,549,989      
   รวมรายได(คาใชจาย)ที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                       -                      (18,832,021)    320,549,989         -                  18,832,021             -                       320,549,989          -                  320,549,989      
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป -                       -                      -                  -                       -                  (6,928,725,940)      -                       (6,928,725,940)     1,773,333        (6,926,952,607)  
   รวมรายได(คาใชจาย)ท้ังสิ้นท่ีรับรูสําหรับป -                       -                      (18,832,021)    320,549,989         -                  (6,909,893,919)      -                       (6,608,175,951)     1,773,333        (6,606,402,618)  
เพิ่มทุนหุนสามัญ 7,314,501,940      (4,264,354,631)   -                  -                       -                  -                         -                       3,050,147,309       -                  3,050,147,309   
ลดทุนหุนสามัญ (13,905,626,212)  5,387,963,223     -                  -                       -                  8,517,662,989        -                       -                        -                  -                     
ผลกระทบจากการลดทุนหุนสามัญ -                       -                      -                  -                       -                  (794,259,277)         794,259,277         -                        -                  -                     
ซื้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกโดยธนาคารฯ -                       -                      -                  -                       -                  (16,271,546)           -                       (16,271,546)          -                  (16,271,546)       
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2550 8,343,375,728      -                      767,698,441    (273,497,403)       6,053,484        (7,726,983,112)      (467,211,139)       649,435,999          61,580,716      711,016,715      
ตัดจําหนายสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย -                       -                      (18,883,616)    -                       -                  18,883,616             -                       -                        -                  -                     
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนลดลง -                       -                      -                  (83,174,743)         -                  -                         -                       (83,174,743)          -                  (83,174,743)       
รับรูขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน -                       -                      -                  411,309,792         -                  -                         -                       411,309,792          -                  411,309,792      
   รวมรายได(คาใชจาย)ที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                       -                      (18,883,616)    328,135,049         -                  18,883,616             -                       328,135,049          -                  328,135,049      
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป -                       -                      -                  -                       -                  (1,989,797,290)      -                       (1,989,797,290)     6,174,586        (1,983,622,704)  
   รวมรายได(คาใชจาย)ท้ังสิ้นท่ีรับรูสําหรับป -                       -                      (18,883,616)    328,135,049         -                  (1,970,913,674)      -                       (1,661,662,241)     6,174,586        (1,655,487,655)  
เพิ่มทุนหุนสามัญ 21 16,686,751,455    (10,606,987,712) -                  -                       -                  -                         -                       6,079,763,743       -                  6,079,763,743   
หุนสามัญซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทยอยลดลง -                       -                      -                  -                       -                  (6,839,587)             6,829,981             (9,606)                   -                  (9,606)                
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยลดลง -                       -                      -                  -                       -                  -                         -                       -                        (48,459)           (48,459)              
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2551 25,030,127,183    (10,606,987,712) 748,814,825    54,637,646           6,053,484        (9,704,736,373)      (460,381,158)       5,067,527,895       67,706,843      5,135,234,738   

-                       -                      -                  -                       -                  -                         -                       -                        -                  -                     
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สวนของผูถือหุนของธนาคารฯ
งบการเงินรวม

ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

(หนวย: บาท)



สวนเกิน(ตํ่า)กวาทุน
สวนเกินทุน จากการ

ทุนที่ออก สวนตํ่ากวามูลคา จากการตีราคา เปลี่ยนแปลง สํารองตาม ขาดทุน
หมายเหตุ และชําระแลว หุนสามัญ สินทรัพย มูลคาเงินลงทุน กฎหมาย สะสม รวม

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2549 14,934,500,000     (1,123,608,592)     786,530,462          (588,915,165)        6,053,484              (8,524,009,121)     5,490,551,068       
ตัดจําหนายสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย -                        -                        (18,832,021)          -                        -                        18,832,021            -                        
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น -                        -                        -                        316,478,400          -                        -                        316,478,400          
   รวมรายได(คาใชจาย)ที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                        -                        (18,832,021)          316,478,400          -                        18,832,021            316,478,400          
ขาดทุนสุทธิสําหรับป -                        -                        -                        -                        -                        (7,426,868,104)     (7,426,868,104)     
   รวมรายได(คาใชจาย)ท้ังสิ้นท่ีรับรูสําหรับป -                        -                        (18,832,021)          316,478,400          -                        (7,408,036,083)     (7,110,389,704)     
เพิ่มทุนหุนสามัญ 7,314,501,940       (4,264,354,631)     -                        -                        -                        -                        3,050,147,309       
ลดทุนหุนสามัญ (13,905,626,212)   5,387,963,223       8,517,662,989       -                        
ซื้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกโดยธนาคารฯ -                        -                        -                        -                        -                        (16,271,546)          (16,271,546)          
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2550 8,343,375,728       -                        767,698,441          (272,436,765)        6,053,484              (7,430,653,761)     1,414,037,127       
ตัดจําหนายสวนเกินทุนจากาการตีราคาสินทรัพย -                        -                        (18,883,616)          -                        -                        18,883,616            -                        
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนลดลง -                        -                        -                        (81,721,457)          -                        -                        (81,721,457)          
รับรูขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน -                        -                        -                        409,935,312          -                        -                        409,935,312          
   รวมรายได(คาใชจาย)ที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                        -                        (18,883,616)          328,213,855          -                        18,883,616            328,213,855          
ขาดทุนสุทธิสําหรับป -                        -                        -                        -                        -                        (2,787,142,073)     (2,787,142,073)     
   รวมรายได(คาใชจาย)ท้ังสิ้นท่ีรับรูสําหรับป -                        -                        (18,883,616)          328,213,855          -                        (2,768,258,457)     (2,458,928,218)     
เพิ่มทุนหุนสามัญ 21 16,686,751,455     (10,606,987,712)   -                        -                        -                        -                        6,079,763,743       
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2551 25,030,127,183     (10,606,987,712)   748,814,825          55,777,090            6,053,484              (10,198,912,218)   5,034,872,652       

-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

(หนวย: บาท)



2551 2550 2551 2550
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนสุทธิกอนภาษี (1,923,667,684)     (6,917,075,458)     (2,787,142,073)     (7,426,868,104)     
รายการปรับกระทบขาดทุนสุทธิกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)
   จากกิจกรรมดําเนินงาน
   โอนกลับขาดทุนจากการปดสัญญาการบริหารและชดเชยสินทรัพยดอยคุณภาพ -                            (77,705,812)          -                            (77,705,812)          
   สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 30,924,781            15,998,546            -                            -                            
   คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 544,122,851          467,724,156          508,604,727          435,758,799          
   หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 2,315,362,744       3,478,259,984       2,196,000,000       3,563,000,000       
   สํารองสําหรับรายการนอกงบดุล 31,000,000            55,000,000            31,000,000            55,000,000            
   สํารองสินทรัพยไมมีตัวตนและสินทรัพยอ่ืน 110,445,770          40,000,000            110,445,770          40,000,000            
   ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (โอนกลับ) -                            10,000,000            (42,000,000)          304,000,000          
   โอนกลับสํารองคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในลูกหน้ีดอยคุณภาพ (66,011,588)          -                            (63,310,072)          -                            
   ขาดทุนจากการดอยคาทรัพยสินรอการขาย (โอนกลับ)  103,512,293          (151,913,662)        101,301,596          (130,000,000)        
   สํารองคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน (โอนกลับ) 521,861,590          (12,657,944)          520,487,110          (4,271,910)            
   ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
      และตราสารอนุพันธที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 1,504,987,328       1,687,011,098       1,504,987,328       1,687,011,098       
   ขาดทุน (กําไร) จากทรัพยสินรอการขาย 93,142,446            (47,035,894)          (25,020,360)          (55,806,089)          
   ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลคาเงินลงทุน 2,962,400,596       5,827,943,590       2,950,218,063       5,825,837,588       
   (กําไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน (159,145,553)        624,761,611          (160,365,240)        668,553,895          
   กําไรจากการขายลูกหน้ีดอยคุณภาพ (131,610,046)        -                            -                            -                            
   กําไรจากเงินลงทุนในลูกหน้ีดอยคุณภาพ (1,230,195,747)     (838,358,101)        (71,317,199)          (19,223,611)          
   กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน -                            (113,765,898)        -                            (115,237,162)        
   กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (5,666,619)            (13,979,929)          (5,295,877)            (13,405,487)          
   สํารองจากการประมาณการหน้ีสิน 57,060,594            45,388,324            57,060,594            45,388,324            
   ดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับ (11,366,846,404)   (14,469,377,957)   (10,974,930,473)   (13,935,923,158)   
   คาใชจายดอกเบี้ย 5,484,230,136       7,704,802,543       5,424,816,275       7,651,842,832       
   คาใชจายคางจาย (ลดลง) เพิ่มขึ้น  (570,477,612)        411,293,584          32,574,828            (206,915,543)        
ขาดทุนจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
   สินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน (1,694,570,124)     (2,273,687,219)     (691,885,003)        (1,708,964,340)     
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (34,614,373,478)   4,600,612,304       (34,516,642,584)   4,715,562,193       
   หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 2,250,000,000       (2,250,000,000)     2,250,000,000       (2,250,000,000)     
   เงินลงทุนเพื่อคา (5,010,148,586)     8,432,487,575       (5,040,041,612)     8,388,509,266       
   เงินใหสินเชื่อ 1,554,010,202       3,839,005,769       3,480,341,536       7,311,830,916       
   ทรัพยสินรอการขาย 419,701,433          966,691,582          89,803,598            171,084,749          
   ลูกหน้ีกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
      ภายใตสัญญาบริหารและชดเชยสินทรัพยดอยคุณภาพ -                            11,156,145,876     -                            11,156,145,876     
   สินทรัพยอ่ืน 1,597,615,110       (452,637,005)        2,134,868,722       (965,708,161)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
(หนวย: บาท)

ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550



2551 2550 2551 2550
หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
   เงินรับฝาก (6,300,255,990)     (15,190,442,420)   (6,177,661,248)     (15,135,422,625)   
   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 2,548,371,757       (3,084,808,837)     2,249,064,179       (3,120,534,309)     
   หน้ีสินจายคืนเมื่อทวงถาม (87,893,494)          1,272,089              (87,893,494)          1,272,089              
   หน้ีสินอ่ืนระหวางรอโอนบัญชี 726,164,039          (173,629,445)        726,164,039          (173,629,445)        
   หน้ีสินอ่ืน (625,543,532)        (1,983,162,955)     (1,199,376,696)     (1,582,320,904)     
เงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (39,236,922,663)   3,587,847,314       (36,783,258,563)   6,807,825,305       
ดอกเบี้ยรับ 8,617,165,639       9,068,018,034       7,869,883,048       8,673,582,961       
ดอกเบี้ยจาย (5,852,020,702)     (7,527,278,209)     (5,843,987,436)     (7,506,702,691)     
จายภาษีเงินได (53,918,222)          (20,249,411)          -                            -                            
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (36,525,695,948)   5,108,337,728       (34,757,362,951)   7,974,705,575       
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อการลงทุนลดลง (เพิ่มขึ้น) 31,464,331,595     (15,250,761,422)   28,361,528,607     (16,589,058,054)   
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมเพิ่มขึ้น -                            (61,541,293)          -                            (91,541,293)          
เงินสดจายในการซื้ออุปกรณ (200,905,490)        (323,223,122)        (187,176,100)        (301,447,349)        
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 11,615,308            34,349,806            9,023,311              31,681,306            
เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (157,885,885)        (142,255,587)        (155,483,295)        (135,887,156)        
เงินปนผลรับ 263,478,176          321,584,559          435,757,783          319,816,124          
ดอกเบี้ยรับ 2,967,432,123       5,280,786,030       2,919,009,902       5,080,501,148       
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 34,348,065,827     (10,141,061,029)   31,382,660,208     (11,685,935,274)   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 5,991,582              1,181,421,954       1,161,343,574       (164,785,504)        
เงินกูยืมระยะยาว (ลดลง) เพิ่มขึ้น (2,759,660,000)     1,430,400,000       (2,759,660,000)     1,430,400,000       
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 6,079,763,743       3,050,147,309       6,079,763,743       3,050,147,309       
ดอกเบี้ยจาย (391,810,963)        (535,395,734)        (349,312,257)        (511,273,267)        
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,934,284,362       5,126,573,529       4,132,135,060       3,804,488,538       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 756,654,241          93,850,228            757,432,317          93,258,839            
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 3,875,056,754       3,781,206,526       3,872,919,168       3,779,660,329       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป 4,631,710,995       3,875,056,754       4,630,351,485       3,872,919,168       

-                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

(หนวย: บาท)

ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



 1 

ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

1. ขอมูลทั่วไป 
1.1 ขอมูลทั่วไปของธนาคารฯ 

ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทมหาชน จํากัด ตามกฎหมายไทย 
และประกอบกิจการในประเทศไทย โดยเริ่มประกอบกิจการธนาคารพาณิชยตั้งแตวันท่ี 8 มีนาคม 2492 
โดยมีสํานักงานใหญตั้งอยูท่ี 44 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ธนาคารฯประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย โดยมีสาขาอยูท่ัวทุกภูมิภาคในประเทศไทย 

บริษัทยอยท้ังหมดจัดตัง้เปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการใน
ประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจหลักทางดานธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจจัดการกองทุน ธุรกิจประกันภัย 
ธุรกิจปรึกษาการลงทุน ธุรกิจบริหารสินทรัพย ธุรกิจใหเชาซ้ือและธุรกิจใหเชาสินทรัพยแบบลีสซ่ิง 

เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งท่ี 2/2552 ไดมีมติใหนําเสนอท่ี
ประชุมวิสามัญผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติเปล่ียนช่ือธนาคารฯจาก ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) เปน 
“ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)” ท้ังนี้การเปล่ียนช่ือจะดําเนินการภายหลังจากท่ีธนาคารฯ
ไดรบัอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนและกระทรวงการคลัง 

1.2 การดํารงเงินกองทุนตามกฎหมาย 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารฯมีสินทรัพยสูงกวาหนี้สินอยูเปนจํานวนประมาณ 5,035 ลานบาท (สวนของ
ผูถือหุนเปนบวก) แตอยางไรก็ตาม ธนาคารฯดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงต่ํากวาเกณฑท่ีกฎหมาย
กําหนด ธนาคารฯไดดําเนินการขอผอนผันเรื่องดังกลาวและเสนอแผนการเพ่ิมทุนเพ่ือแกไขปญหา
ดังกลาวตอธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) ซ่ึง ธปท. ไดมีคําส่ังใหธนาคารฯรายงานความคืบหนา
ในการแกไขปญหาเงินกองทุนและการเพ่ิมทุนให ธปท. ทราบเปนระยะจนกวาธนาคารฯจะดําเนินการ
เพ่ิมทุนแลวเสร็จ ธนาคารฯอยูระหวางการดําเนินการเพ่ือเตรียมการเพ่ิมทุนเพ่ือแกไขปญหาการดํารง
เงินกองทุนดังกลาว ซ่ึงผูบริหารของธนาคารฯเช่ือม่ันวาการเพ่ิมทุนดังกลาวจะแลวเสร็จในไตรมาสท่ี
หนึ่งของป 2552 

ธนาคารฯไดดําเนินการขอใหกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของธนาคารแหงประเทศไทย
พิจารณาผอนผันใหบุคคลท่ีมิใชสัญชาติไทยถือหุนในธนาคารฯรวมกันเกินกวารอยละ 49 โดยให
สามารถถือหุนของธนาคารฯไดถึงรอยละ 100 ของหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดของธนาคารฯ เพ่ือให            
ผูรวมลงทุนใหมสามารถเขาถือหุนธนาคารฯไดตามแผนการซ้ือหุนธนาคารฯจากกองทุนเพ่ือการฟนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (“กองทุนฟนฟูฯ”)  
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ในวันท่ี 20 มิถุนายน 2551 กองทุนฟนฟูฯ ไดแจงธนาคารฯวา กองทุนฟนฟูฯไดเขาทําสัญญาซ้ือขายหุนของ
ธนาคารฯกับ CIMB Group Sdn Bhd ("CIMB") โดยกองทุนฟนฟูฯจะดําเนินการขายหุนท้ังหมดท่ีถือใน
ธนาคารฯจํานวน 2,811,862,559 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 3.75 บาท (ซ่ึงคิดเปนประมาณรอยละ 42.1271 
ของหุนท่ีชําระแลวท้ังหมดของธนาคารฯ) ในราคาหุนละ 2.10 บาท เปนจํานวนเงินรวม 5,904.9 ลานบาท  

การขายหุนดังกลาวจะดําเนินการในระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญาเม่ือเง่ือนไขบังคับกอนท่ีระบุไวใน
สัญญาซ้ือขายหุนท้ังหมดเสร็จสมบูรณ ท้ังนี้เง่ือนไขบังคับกอนดังกลาวรวมถึง 

1. ธนาคารฯและบริษัทในเครือไดรับการอนุมัติจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน กระทรวงการคลัง และ
กระทรวงพาณิชย เปนตน 

2. ไดมีการดําเนินการแกไขขอบังคับของธนาคารฯเกี่ยวกับการเพ่ิมสัดสวนการถือหุนของคนตางดาว
ใหสอดคลองกับการอนุมัติจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

3. ผูแทนของ CIMB ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการของธนาคารฯตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในสัญญาซ้ือ
ขายหุน 

4. CIMB และ/หรือ CIMB Bank Berhad ซ่ึงจะเปนผูเขารับโอนหุนไดรับการอนุมัติจาก Bank Negara 
Malaysia ใหเขาซ้ือหุนจํานวนดังกลาวจากกองทุนฟนฟูฯ 

 ท้ังนี้ ภายหลังการเขาซ้ือหุนจํานวนดังกลาว CIMB และ/หรือ CIMB Bank Berhad มีหนาท่ีจะตองทําคํา
เสนอซ้ือหุนท่ีเหลือท้ังหมดของธนาคารฯตามหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 

ตอมา เง่ือนไขบังคับกอนตามท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายหุนไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว ดังนี ้

1. วันท่ี 9 ตุลาคม 2551 ธนาคารฯไดรับหนังสือจากธปท.แจงธนาคารฯวากระทรวงการคลังโดยความ
เห็นชอบของ ธปท. ผอนผันให CIMB Bank Berhad เขาถือหุนในธนาคารฯ รวมท้ังใหธนาคารฯมี
ผูถือหุนท่ีมิใชสัญชาติไทยถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลว และ
มีกรรมการท่ีมิใชสัญชาติไทยเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดตามสัดสวนการถือหุน
จากการซ้ือหุนจากกองทุนฟนฟูฯ และการทําคําเสนอซ้ือหุนท่ีเหลือท้ังหมดจากผูถือหุนรายอ่ืน 
(Tender Offer) รวมท้ังการเพ่ิมทุนภายในไตรมาสท่ี 1 ของป 2552 

2. วันท่ี 13 ตุลาคม 2551 สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.)  อนุมัติผอนผันใหบริษัท บีที ประกันภัย จํากัด ซ่ึงมีธนาคารฯเปนผูถือหุนในสัดสวน        
รอยละ 99.9997 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงและจําหนายไดแลวท้ังหมด มีผูถือหุนท่ีมิใช
สัญชาติไทยถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงและจําหนายไดแลว
ท้ังหมด 
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3. วันท่ี 21 ตุลาคม 2551 สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาวไดเห็นชอบในหลักการให
ธนาคารฯและบริษัทในเครือของธนาคารฯสามารถประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตาม
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนตางดาว พ.ศ. 2542 

4. วันท่ี 30 ตุลาคม 2551 ธนาคารฯไดรับหนังสือจากกองทุนฟนฟูฯ แจงวาไดรับการยืนยันจาก 
CIMB Bank Berhad วาเง่ือนไขบังคับกอนตามท่ีระบุไวในสัญญาซ้ือขายหุนไดมีการดําเนินการ
ครบถวนหรือไดรับการผอนผันแลว และไดมีการกําหนดวันชําระราคาและสงมอบหุนตามสัญญา
ซ้ือขายหุนในวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2551  

5. วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งท่ี 19/2551ไดมีมติแตงตั้งผูแทน 
CIMB Bank Berhad 2 ทาน เขาเปนกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีลาออกไป 2 ทาน ธนาคารฯได
จดทะเบียนแกไขรายช่ือกรรมการใหมและจํานวนกรรมการผูมีอํานาจลงนามของธนาคารฯพรอม
ท้ังจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของธนาคารฯในหมวด 3 การโอนหุน ขอ 9 ตามมติท่ีประชุม
วิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 2/2551  

ภายหลังการจดทะเบียนแกไขขอบังคับดังกลาว กองทุนฟนฟูฯ ไดขายหุนธนาคารฯ จํานวน 
2,811,862,559 หุน หรือเทากับรอยละ 42.1271 ของหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของธนาคารฯ ใหแก 
CIMB Bank Berhad ตามสัญญาซ้ือขายหุน ซ่ึง CIMB  Bank Berhad  ไดชําระเงินคาหุนรวมจํานวน 
5,904.9 ลานบาท ใหแก กองทุนฟนฟูฯ เรียบรอยแลวเม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2551 ภายหลังการซ้ือหุน
จํานวนดังกลาว CIMB Bank Berhad มีหนาท่ีตองทําคําเสนอซ้ือหุนท่ีเหลือท้ังหมดของธนาคารฯ 
(Tender Offer) ตามหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2551 ธนาคารฯไดรับสําเนาคําเสนอซ้ือหุนสามัญของธนาคารฯ โดย CIMB Bank 
Berhad ในสวนท่ี CIMB Bank Berhad ไมไดถือ (จํานวน 3,862,838,023 หุน หรือคิดเปนรอยละ 57.87 
ของจํานวนหุนท่ีออกและจําหนายแลวท้ังหมดของธนาคารฯ) ในราคาเสนอซ้ือหุนละ 2.10 บาท 
โดยรวมมูลคาสําหรับการทําคําเสนอซ้ือท้ังส้ิน 8,111,959,848.30 บาท ท้ังนี้ ภายหลังเสร็จส้ินการทําคําเสนอ
ซ้ือหลักทรัพยท้ังหมดของธนาคารฯในวันท่ี 6 มกราคม 2552 CIMB Bank Berhad ไดถือหุนใน
ธนาคารฯ จํานวน 6,143,544,532 หุน คิดเปนรอยละ 92.04 ของจํานวนหุนท่ีออกและจําหนายแลว
ท้ังหมดของธนาคารฯ 

เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งท่ี 1/2552 ไดมีมติใหนําเสนอท่ีประชุม
วิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2552 ในวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2552 เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหในเรื่องดังตอไปนี ้

ก)   เปล่ียนแปลงมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 2/2551 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 4 จากเดิมท่ีกําหนด
ราคาเสนอขายหุนเพ่ิมทุนในลักษณะ Right offering ไมต่ํากวาหุนละ 0.66 บาท เปนราคาเสนอ
ขายหุนละ 0.38 บาท ซ่ึงจะทําใหธนาคารฯสามารถระดมทุนจากการเสนอขายหุนในลักษณะ 
Right offering ไดเปนจํานวน 2,536,386,221 บาท  
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ข)   ธนาคารฯออกและเสนอขายตราสารหนี้ท่ีมีลักษณะคลายทุนซ่ึงธนาคารแหงประเทศไทยให
นับเปนเงินกองทุนช้ันท่ี 1 (Hybride Tier 1) และ/หรือ ตราสารหนี้ท่ีมีลักษณะคลายทุนซ่ึง
ธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) ใหนับเปนเงินกองทุนช้ันท่ี 2 (Hybrid Tier 2) ในวงเงินไมเกิน 
2,500 ลานบาท หรือจํานวนเงินเทียบเทาในเงินสกุลอ่ืน และมอบหมายใหคณะกรรมการธนาคาร 
หรือ บุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีไดรับมอบหมายเปนผูมีอํานาจในการกําหนดรายละเอียดและ
เง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการออกและเสนอขายตราสารท่ีมีลักษณะคลายทุน 

ตอมา ในวันท่ี 22 มกราคม 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งท่ี 2/2552 ไดมีมติกําหนด
รายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ท่ีมีลักษณะคลายทุนเพ่ิมเติม 
โดยใหนําเสนอตอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2552 ในวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2552 พิจารณาอนุมัติ
ใหธนาคารฯออกและเสนอขายตราสารหนี้ท่ีมีลักษณะคลายทุนซ่ึงธนาคารแหงประเทศไทยใหนับเปน
กองทุนช้ันท่ี 2 (“Hybrid Tier 2”) วงเงินไมเกิน 2,500 ลานบาท ซ่ึงการออก Hybrid Tier 2 ในครั้งนี้
เปนการออกในจํานวนสูงสุดของ Hybrid Tier 2 ท่ีธนาคารฯจะสามารถออกได ตามท่ีกําหนดใน
ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง องคประกอบของเงินกองทุนและหลักเกณฑการดํารงเงินทุน
สําหรับธนาคารพาณิชยท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย เพ่ือใหธนาคารฯมีโครงสรางเงินทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 
ท้ังนี้ ภายใตเง่ือนไขวาธนาคารแหงประเทศไทยนับเงินท่ีไดรับจากการออก Hybrid Tier 2 เปน
เงินกองทุนช้ันท่ี 2  

1.3 วิกฤตการณทางเศรษฐกิจ 
วิกฤตการณทางการเงินท่ีเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงปท่ีผานมาไดสงผลกระทบตอสภาวะ
เศรษฐกิจของโลก โดยจะเห็นไดจากการลดลงของราคาหุนท่ัวโลก ภาวะการตึงตัวของตลาดสินเช่ือ
รวมท้ังการกูยืมระหวางธนาคาร การไมสามารถดํารงอยูไดของสถาบันการเงินในตางประเทศ และ
ความเช่ือม่ันของผูบริโภคท่ีลดลง ในปจจุบันรัฐบาลของประเทศตาง ๆ ไดออกมาตรการเพ่ือแกไข
ปญหาสภาพคลองและการเพ่ิมทุนของสถาบันการเงินอยางตอเนื่องเพ่ือแกไขปญหาและสรางความ
ม่ันใจแกฝายตาง ๆ อยางไรก็ตามยังคงมีความไมแนนอนวาสภาวะเศรษฐกิจของโลกจะกลับคืนสู
สภาวะปกติเม่ือใด งบการเงินนี้จัดทําบนพ้ืนฐานขอเท็จจริงของสภาวะเศรษฐกิจ และประมาณการและ
ขอสมมติฐานตาง ๆ ท่ีธนาคารฯพิจารณาแลววาเหมาะสม ณ วันท่ีในงบการเงิน อยางไรก็ตาม งบการเงินนี้
อาจไดรับผลกระทบจากเหตุการณตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
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2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
อางอิงตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) และสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“กลต.”) 

การแสดงรายการในงบการเงินไดทําขึ้นเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดของประกาศธปท. เรื่อง “การ
จัดทําและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยและบริษัทโฮลดิ้งท่ีเปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจ
ทางการเงิน” ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2551 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีธนาคารฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว 

 งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการ
บัญชี 

2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 
(ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) (“ซ่ึง

ตอไปนี้เรียกวา “ธนาคารฯ”) และบริษัทยอย (“ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปนี ้
  อัตรารอยละของการ อัตรารอยละของ อัตรารอยละของ 
  ถือหุนโดยธนาคารฯ สินทรัพยที่รวมอยูใน รายไดที่รวมอยูใน 
  และบริษัทยอย งบการเงินรวม งบการเงินรวม 
  ณ วันที ่  ณ วันที ่ สําหรับปส้ินสุดวันที ่
  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 ลักษณะธุรกิจ 2551 2550 2551 2550 2551 2550 

  (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 
บริษัทที่ถือหุนโดยธนาคารฯโดยตรง        
บริษัท บีที ประกันภัย จํากัด ประกันวินาศภัย 100 100 0.25 0.16 1.88 2.23 
บริษัท บีที ลิสซ่ิง จํากัด ใหเชาซ้ือและใหเชา

สินทรัพยแบบลีสซ่ิง 
100 100 1.22 1.39 2.89 2.69 

บริษัท บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด ใหคําปรึกษา 100 100 - - - 0.02 
บริษัทหลักทรัพย บีที จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย 100 100 0.42 0.33 1.52 2.78 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บีที จํากัด จัดการกองทุน 100 100 0.03 0.02 1.02 0.74 
บริษัทบริหารสินทรัพย สาทร จํากัด บริหารสินทรัพย 100 100 0.14 1.49 11.11 11.27 
บริษัท บีที เวิลดลีส จํากัด  ใหเชาซ้ือรถจักรยานยนต 75 75 0.50 0.37 3.02 2.40 
บริษัทที่ถือหุนโดยบริษัทยอย  

(บริษัท บีที เวิลดลีส จํากัด)  
      

บริษัท สยามวอลล เอ็น อี ลีสซ่ิง จํากัด ชําระบัญชีแลวใน
ระหวางป 2551 

- 100 - - - 0.02 

บริษัท แอสเซ็ท ไลอะบิลลิต้ี แมเนจเมนท จํากัด อยูระหวางการชําระบัญชี 100 100 - 0.01 0.04 0.11 
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(ข) ธนาคารฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันท่ีไดมา (วันท่ี
ธนาคารฯมีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย) จนถึงวันท่ีธนาคารฯส้ินสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น   

(ค) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ
เชนเดียวกันกับของธนาคารฯ 

(ง) ยอดคงคางระหวางธนาคารฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญไดถูกตัดออก
จากงบการเงินรวมนี้แลว 

(จ) สวนของผูถือหุนสวนนอย คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวนท่ี
ไมไดเปนของธนาคารฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบกําไรขาดทุนรวมและสวนของ
ผูถือหุนในงบดุลรวม 

(ฉ) บริษัท บีที เวิลดลิส จํากัด (“บริษัทฯ”) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของธนาคารฯ มีบริษัทยอย 2 บริษัท คือ 
บริษัท สยามวอลล เอ็น อี ลิสซ่ิง จํากัด ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับใหเชาซ้ือรถจักรยานยนต และบริษัท 
แอสเซ็ท ไลอะบิลลิตี้ แมเนจเมนท จํากัด ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับขายรถจักรยานยนตมือสอง บริษัท 
สยามวอลล เอ็น อี ลิสซ่ิง จํากัด และบริษัท แอสเซ็ทไลอะบิลลิตี้ แมเนจเมนท จํากัด ไดจดทะเบียน
เลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2551 และวันท่ี 7 
พฤศจิกายน 2551 ตามลําดับ และเม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2551 บริษัทสยามวอลล เอ็น อี ลิสซ่ิง จํากัด 
ไดจดทะเบียนชําระบัญชีเสร็จเรียบรอยแลว สําหรับบริษัท แอสเซ็ท ไลอะบิลลิตี้ แมเนจเมนท จํากัด 
อยูระหวางชําระบัญชี ดังนั้น งบการเงินของบริษัท สยามวอลล เอ็น อี ลิสซ่ิง จํากัด จึงไมได
รวมอยูในงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 

(ช) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 งบการเงินรวมไมไดรวมงบการเงินของบริษัทยอยแหงหนึ่งซ่ึง
ธนาคารฯถือหุนอยูในอัตรารอยละ 99 คือ บริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) เนื่องจาก
จํานวนเงินไมเปนสาระสําคัญตองบการเงินโดยรวมและบริษัทยอยไดจดทะเบียนเลิกกิจการกับ
กระทรวงพาณิชย เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2546 และไดคืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทุนแลว
และอยูระหวางการชําระบัญชี งบดุลแบบยอของบริษัทยอยดังกลาว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
และ 2550 (ยังไมไดตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชี) แสดงดงัตอไปนี ้
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  (หนวย: ลานบาท) 
 2551 2550 

สินทรัพย   
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 149 145 
เงินลงทุนในหลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ  8 8 
เงินลงทุนในหุนสามัญของธนาคารฯ – ราคาทุน 515 515 
หัก: คาเผื่อการปรับลดมูลคาเงินลงทุน (418) (446) 
เงินลงทุนในหุนสามัญของธนาคารฯ – สุทธ ิ 97 69 
เงินใหสินเช่ือและดอกเบ้ียคางรับ – สุทธ ิ 6 14 
อื่น ๆ 3 3 

รวมสินทรัพย 263 239 
หนี้สินและสวนของผูถือหุน   

หนี้สิน – เจาหนี้อื่นและหนี้สินอื่น 2 2 
สวนของผูถือหุน   

ทุนหุนสามัญ 388 388 
ขาดทุนสะสม (127) (151) 

รวมสวนของผูถือหุน 261 237 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 263 239 

2.3 ธนาคารฯไดจัดทํางบการเงินเฉพาะธนาคารเพ่ือประโยชนตอสาธารณะ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย 
และบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน 
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3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 
3.1 มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคบัใชในปปจจุบัน 
 สภาวิชาชีพไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 9/2550 ฉบับท่ี 38/2550 และฉบับท่ี 62/2550 โดยให

ใชมาตรฐานการบัญชีใหมดังตอไปนี ้

ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2550) งบกระแสเงินสด 
ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2550) สัญญาเชา 
ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2550) สินคาคงเหลือ 
ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2550) ตนทุนการกูยืม 
ฉบับท่ี 35 (ปรับปรุง 2550) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับท่ี 39 (ปรับปรุง 2550) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี

และขอผิดพลาด 
ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธุรกิจ 
ฉบับท่ี 49 (ปรับปรุง 2550) สัญญากอสราง 
ฉบับท่ี 51 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 มาตรฐานการบัญชีขางตนถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 
มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของธนาคารฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 
31 ฉบับท่ี 33 และฉบับท่ี 49 ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคารฯ สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 25 
ฉบับท่ี 35 ฉบับท่ี 39 ฉบับท่ี 41 และฉบับท่ี 51 ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน
สําหรับปปจจุบัน 
สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ีมีผลกระทบกับงบการเงินสําหรับปปจจุบันมีดังนี้ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองสัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2550) กําหนดใหบริษัทยอยรับรูรายไดทางการเงินจากสัญญา
เชาในแตละปซ่ึงไดสุทธิกับตนทุนทางตรงเริ่มแรก ตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) กําหนดใหธนาคารฯไมตองตัดจําหนายคาความนิยม
จากการรวมธุรกิจอีกตอไป แตธนาคารฯตองทดสอบการดอยคาของคาความนิยม และแสดงคาความ
นิยมดวยราคาทุนหักคาเผ่ือการดอยคาสะสม โดยใหถือปฏิบัติสําหรับคาความนิยมท่ีเกิดจากการรวม
ธุรกิจซ่ึงมีขอตกลงตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2551 เปนตนไป สวนคาความนิยมท่ีรับรูกอนหนานี้ 
ธนาคารฯสามารถใชวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไป โดยหยุดตัดจําหนายคาความนิยมแตตองทดสอบการ
ดอยคาของคาความนิยม โดยเริ่มตั้งแตปปบัญชีแรกท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2551 
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3.2 มาตรฐานการบัญชีที่ยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 
 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 86/2551 ใหใชมาตรฐานการบัญชีใหม

ดังตอไปนี ้

ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับท่ี 54 (ปรับปรุง 2550) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก 

 มาตรฐานการบัญชีขางตนถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 
มกราคม 2552 เปนตนไป ฝายบริหารของธนาคารฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับ
ดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเริ่มใชมาตรฐานการบัญชี
ฉบับดังกลาว 

4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช ี
4.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการรับรูรายไดจากสัญญาเชาซ้ือของบริษัทยอยในงบ

การเงินรวม 
บริษัทยอยรับรูรายไดจากสัญญาเชาซ้ือสําหรับสัญญาเชาซ้ือท่ีทําขึ้นตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2551 เปน
ตนไป โดยการปนสวนดอกผลเชาซ้ือไปตลอดระยะเวลาการผอนชําระตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง  

สําหรับสัญญาเชาซ้ือเดิมท่ีทํากอนวันท่ี 1 มกราคม 2551 นั้น บริษัทยอยไดเลือกวิธีปฏิบัติดังนี้  
- กรณีสัญญาเชาซ้ือระยะส้ัน บริษัทยอยจะรับรูรายไดตามวิธีเดิมคือวิธีผลรวมจํานวนตัวเลขจน

สัญญานั้นส้ินสุดลง  

- กรณีสัญญาเชาซ้ือระยะยาว บริษัทยอยจะใชยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 เปนวันเริ่มตน
ในการคํานวณตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงสําหรับระยะเวลาเชาซ้ือท่ีเหลืออยู 

4.2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนใน CDO และ Structured Note 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารฯเปล่ียนการจัดประเภทและ/หรือการบันทึกบัญชีเงินลงทุนใน 
Collateralised Debt Obligation และ Structured Note ซ่ึงมีอนุพันธทางการเงินแฝงตามประกาศ
ธนาคารแหงประเทศไทย โดยมีผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญตอการจัดประเภทจากเงินลงทุนท่ีจะถือ
จนครบกําหนดท่ีแสดงตามวิธีราคาทุนหักคาเผ่ือการดอยคาเปนเงินลงทุนเพ่ือคาท่ีแสดงตามมูลคา
ยุติธรรมโดยรับรูกําไรขาดทุนจากการปรับมูลคายุติธรรมในงบกําไรขาดทุนตั้งแตวันท่ี 31 ธันวาคม 
2550 เปนตนไป 
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5. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
5.1 การรับรูรายได 

(ก) ดอกเบ้ียและสวนลดรับจากเงินใหสินเช่ือ 

ธนาคารฯรับรูรายไดดอกเบ้ียและสวนลดรับจากเงินใหสินเช่ือตามเกณฑคงคางจากยอดเงินตน
ท่ีคางชําระ โดยจะหยดุรับรูรายไดดอกเบ้ียตามเกณฑคงคางสําหรับเงินใหสินเช่ือท่ีผิดนัดชําระ
เงินตนหรือดอกเบ้ียเกินกําหนดสามเดือนนับจากวันครบกําหนดชําระ โดยจะรับรูเปนรายได
ตามเกณฑเงินสด และจะยกเลิกรายการดอกเบ้ียคางรับจากสินเช่ือท่ีผิดนัดชําระดังกลาวท่ีได
บันทึกบัญชีเปนรายไดแลวนั้นออกจากบัญชี เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดของธนาคารแหง
ประเทศไทย 

ธนาคารฯรับรูรายไดสําหรับลูกหนี้ภายหลังการปรับโครงสรางหนี้ใหมตามเกณฑคงคาง
เชนเดียวกับเงินใหสินเช่ือท่ีกลาวขางตน ยกเวนหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ท่ีอยูระหวาง
การติดตามผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขการปรับโครงสรางหนี้ใหม ซ่ึงจะรับรูรายไดตามเกณฑ
เงินสดจนกวาลูกหนี้จะปฏิบัติตามเง่ือนไขการปรับโครงสรางหนี้ติดตอกันไมนอยกวาสาม
เดือนหรือสามงวดการชําระเงินแลวแตระยะเวลาใดจะนานกวา 

(ข)  ดอกเบ้ียจากเงินใหกูยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย 

 ดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามระยะเวลาของเงินใหกูยืมโดยคํานวณจากยอดเงินตนท่ีคงคาง บริษัทยอย
หยุดรับรูรายไดตามเกณฑสิทธิสําหรับเงินใหกูยืมรายท่ีผิดนัดชําระดอกเบ้ียเกินสามเดือนขึ้นไป 
และจะรับรูดอกเบ้ียรับจากเงินใหกูยืมดังกลาวตามเกณฑเงินสด  

(ค)  ดอกเบ้ียและเงินปนผลจากเงินลงทุน 
  ดอกเบ้ียจากเงินลงทุนถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

เงินปนผลจากเงินลงทุนจะถือเปนรายไดเม่ือมีสิทธิในการรับเงินปนผล 
  ดอกเบ้ียรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้รับรูโดยการคํานวณหาอัตราผลตอบแทนท่ีใชกําหนดราคา

ทุนของลูกหนี้ (Yield) คูณดวยราคาตามบัญชีใหม (ราคาทุนท่ีซ้ือ) ของลูกหนี้คงเหลือสําหรับ
ลูกหนี้ท่ีมีการจายชําระในระหวางป  

(ง)  กําไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุน 
  กําไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุนถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันท่ีท่ีเกิดรายการ 
(จ)  กําไร(ขาดทุน)จากการขายทรัพยสินรอการขาย 
  กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสินรอการขายจะรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบ

กําไรขาดทุนเม่ือไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเปนสาระสําคัญของความเปนเจาของใน
ทรัพยสินรอการขายใหกับผูซ้ือแลว 
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(ฉ)  คาธรรมเนียมและบริการ 

  คาธรรมเนียมและบริการถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง 

(ช)  คานายหนา 

   คานายหนาจากการซ้ือขายหลักทรัพยถือเปนรายได ณ วันท่ีท่ีเกิดรายการ 

(ซ)  เบ้ียประกันภัย 

  เบ้ียประกันภัยถือเปนรายไดตามวันท่ีท่ีมีผลบังคับใชในกรมธรรมประกันภัยหลังจากหักเบ้ีย
ประกันภัยตอและสงคืนแลวสําหรับกรมธรรมท่ีมีอายุไมเกิน 1 ป ในกรณีท่ีกรมธรรมมีอายุเกิน 
1 ป จะบันทึกรายไดและคาใชจายท่ีเกี่ยวของเปนรายการรับหรือจายลวงหนา โดยทยอยรับรู
เปนรายไดและคาใชจายตามอายุการใหความคุมครองเปนรายป 

(ฌ) เบ้ียประกันภัยตอ 

   เบ้ียประกันภัยตอถือเปนรายไดเม่ือบริษัทยอยไดรับใบคําขอเอาประกันภัยตอหรือใบแจงการ
ประกันภัยตอจากบริษัทผูเอาประกันภัยตอ 

(ญ) รายไดจากสัญญาเชาซ้ือ 

   รายไดจากสัญญาเชาซ้ือรับรูโดยการปนสวนดอกผลเชาซ้ือไปตลอดระยะเวลาการผอนชําระ
ตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง โดยจะรับรูในวันท่ีถึงกําหนดชําระคางวด 

   อยางไรก็ตาม บริษัทยอยจะหยุดรับรูรายไดเม่ือมีการคางชําระคางวดตั้งแตงวดท่ีสามเปนตนไป 
บริษัทยอยจะรับรูดอกผลเปนรายไดตามเกณฑสิทธิอีกเม่ือไดรับชําระหนี้ท่ีคางเกินกําหนด
ชําระดังกลาวแลว 

5.2  การรับรูคาใชจาย 
(ก) ดอกเบ้ียจาย 

 ดอกเบ้ียจายถือเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง ในกรณีท่ีดอกเบ้ียไดคิดรวมอยูในตั๋วเงินจายแลว 
ดอกเบ้ียนั้นจะบันทึกเปนดอกเบ้ียจายรอตัดบัญชีและจะตัดจําหนายเปนคาใชจายเฉล่ียเทา ๆ กัน
ตลอดอายุของตั๋วเงินนั้น 
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(ข) เงินสํารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายได 

 บริษัทยอยตั้งเงินสํารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายไดตามกฎเกณฑในประกาศกระทรวง
พาณิชยเรือ่งการจัดสรรเงินสํารองเพ่ือการเส่ียงภัย ดังนี:้ 

 การประกันอัคคีภัยรถยนตและภัยเบ็ดเตล็ด - วิธีเฉล่ียรายเดือน  

    (วิธีเศษหนึ่งสวนยี่สิบส่ี) 

 การประกนัภัยทางทะเลและขนสง (เฉพาะเท่ียว) - เต็มจํานวนเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ 

    ในรอบเกาสิบวันยอนหลัง 

 การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง - เต็มจํานวนเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ 

    ในรอบสามสิบวันยอนหลัง 
(ค) สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมคางจาย 

บริษัทยอยบันทึกคาสินไหมทดแทนคางจายเม่ือไดรับการแจงคําเรียกรองคาเสียหายจากผูเอา
ประกันภัยตามจํานวนท่ีไดรับแจงจากผูเอาประกันภัย สวนสํารองคาสินไหมทดแทนบันทึกตาม
จํานวนท่ีไดประมาณการโดยฝายบริหาร นอกจากนี้ บริษัทยอยไดตั้งสํารองเพ่ิมเติมสําหรับคา
สินไหมทดแทนท่ีอาจเกิดขึ้นแตยังมิไดรับแจงจากผูเอาประกันภัย (IBNR) ในอัตรารอยละ 2.5 
ของเบ้ียประกันภัยรับสุทธิยอนหลังสิบสองเดือน เพ่ือใหเปนไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย
เรื่องการจัดสรรเงินสํารองสําหรับเบ้ียประกันภัยท่ียังไมตกเปนรายไดของบริษัทยอย 

(ง) คานายหนาเพ่ือกอใหเกิดสัญญาเชาซ้ือ 
 คานายหนาจายเพ่ือกอใหเกิดสัญญาเชาซ้ือรับรูเปนคาใชจายตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง โดย

จะรับรูในวันท่ีถึงกําหนดชําระคางวด 
5.3 เงินลงทุน 

(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคาแสดงตามมูลคายุติธรรม กําไร/ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคา
ดังกลาวบันทึกรับรูเขางบกําไรขาดทุน 

(ข) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายท้ังท่ีถือไวเปนเงินลงทุนช่ัวคราวและระยะยาว แสดงตามมูลคา
ยุติธรรม ธนาคารฯและบริษัทยอยบันทึกการเปล่ียนแปลงมูลคาหลักทรัพยดังกลาวเปนรายการ
แยกตางหากในสวนของผูถือหุนโดยเม่ือมีการจําหนายหลักทรัพยจึงบันทึกการเปล่ียนแปลง
มูลคานั้นในงบกําไรขาดทุน 
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(ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนดแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ธนาคารฯ
และบริษัทยอยตัดบัญชีสวนเกิน/สวนต่ํากวามูลคาตราสารหนี้ โดยวิธีเสนตรงตามระยะเวลา
ของตราสารหนี้ท่ีเหลืออยู ซ่ึงจํานวนท่ีตัดจําหนายนี้จะแสดงเปนรายการปรับเพ่ิม/ลดกับรายได
ดอกเบ้ีย 

(ง) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาดซ่ึงถือเปนเงินลงทุนท่ัวไปแสดง
มูลคาตามราคาทุนหักสํารองเผ่ือการดอยคาในเงินลงทุน 

 มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาด คํานวณจากราคาเสนอซ้ือหลังสุด ณ ส้ินวันทําการ
สุดทายของปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยรัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจและของตราสารหนี้ภาคเอกชน คํานวณโดยใชสูตรท่ีกําหนดโดย ธปท.โดยใชอัตรา
ผลตอบแทนของศูนยซ้ือขายตราสารหนี้ไทยหรือของสถาบันการเงินอ่ืนปรับดวยคาความเส่ียงท่ี
เหมาะสม มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศประเภท CDO (Collateralised Debt Obligation) ท่ี
จัดประเภทเปนเงินลงทุนเพ่ือคาอางอิงมูลคาตามท่ีไดรับแจงจากธนาคารผูจัดหาตราสาร (Arranger) 
ตามคําส่ังของ ธปท. ท้ังนี้ มูลคาท่ีไดรับแจงจากผูจัดหาตราสารเปนมูลคาท่ีคํานวณตามวิธีเทคนิคการ
ประเมินมูลคา ซ่ึงโดยท่ัวไปจะอางอิงจากขอมูลราคาของสินทรัพยอางอิงประกอบกับปจจัยอ่ืน ๆ ท้ังนี้ 
ธนาคารฯไดปรับมูลคายุติธรรมของ CDO จากมูลคาตามท่ีไดรับแจงตามเกณฑ Mid price ของผูจัดหาตราสาร
ใหเปน Bid price โดยอาศัยขอมูลโดยประมาณตามท่ีไดรับแจงจากผูจัดหาตราสาร 

 ธนาคารฯและบริษัทยอยจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ของเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุน  

 ธนาคารฯและบริษัทยอยใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน 

 ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ธนาคารฯและบริษัทยอยจะปรับเปล่ียนราคาของ          
เงินลงทุนใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลตางระหวางราคาตาม
บัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีโอนไดบันทึกเปนรายการกําไร(ขาดทุน)ในงบกําไรขาดทุนหรือแสดง
เปนสวนเกินทุน(สวนต่ํา)กวาทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาในสวนของผูถือหุนแลวแตประเภทของ
เงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 

5.4 เงินลงทุนในลูกหนี้ 
 เงินลงทุนในลูกหนี้ท่ีรับซ้ือมาจากสถาบันการเงินแสดงตามราคาทุนท่ีจายซ้ือสุทธิจากคาเผ่ือการดอย 

คาของเงินลงทุนในลูกหนี้ (ถามี) ผลขาดทุนจากการดอยคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 
 ในกรณีท่ีเงินลงทุนในลูกหนี้ท่ีรับซ้ือไดมีการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ ธนาคารฯและบริษัทยอยจะ

โอนเงินลงทุนในลูกหนี้ดังกลาวไปเปนเงินใหสินเช่ือและแสดงตามมูลคายุติธรรมสุทธิจากคาเผ่ือหนี้
สงสัยจะสูญ โดยอางอิงมูลคายุติธรรมจากยอดคงเหลือตามบัญชีของเงินลงทุนในลูกหนี้ ณ วันโอน
หรือ ณ วันทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้  
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 ธนาคารฯและบริษัทยอยพิจารณาคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในลูกหนี้ท่ีรับซ้ือโดยใชวิธีการ
ประเมินมูลคายุติธรรม ซ่ึงอางอิงจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับจากการจําหนาย
หลักประกันหรือจากลูกหนี้ตามหลักเกณฑการกันสํารองของ ธปท.  

5.5 เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินที่ไดรับจากการโอนลูกหนี้ดอยคุณภาพใหบสท. 
 เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินท่ีไดรับจากการโอนลูกหนี้ดอยคุณภาพใหบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 

(“บสท.”) โดยมีกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (“กองทุนฟนฟูฯ”) เปนผูอาวัล 
ธนาคารฯถือเงินลงทุนดังกลาวเปนเงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด ซ่ึงแสดงดวยราคา
ทุน ธนาคารฯรับรูรายไดดอกเบ้ียตั๋วสัญญาใชเงินตามเกณฑคงคาง โดยใชอัตราดอกเบ้ียถัวเฉล่ียถวง
น้ําหนักของ 5 ธนาคารพาณิชยสําหรับไตรมาสกอน สําหรับการแบงปนผลกําไรขาดทุนจากการบริหาร
สินทรัพยดอยคุณภาพเม่ือส้ินสุดสัญญา ธนาคารฯจะรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายเม่ือธนาคารฯไดรับ
การปนสวนจาก บสท. หรือเม่ือประมาณการไดเปนท่ีแนนอน 

5.6 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงมูลคาตามวิธีราคา

ทุนสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ถามี) ผลขาดทุนจากการดอย
คาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน  

 เงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีแสดงอยูในงบการเงินรวม แสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย ซ่ึงการบันทึกตาม
วิธีสวนไดเสียนี้ เงินลงทุนจะถูกบันทึกครั้งแรกในราคาทุนท่ีซ้ือมา และจะถูกปรับดวยสวนไดเสียท่ี
เกิดจากผลการดําเนินงานของบริษัทรวมตามอัตราสวนการลงทุน 

 ในกรณีท่ีธนาคารฯไดหุนมาจากการปรับโครงสรางหนี้ถึงแมวาการไดมาดังกลาวจะทําใหธนาคารฯ  
ถือหุนเกินกวาอัตรารอยละ 50  หรือรอยละ 20 ธนาคารฯจะไมถือเงินลงทุนดังกลาวเปนเงินลงทุนในบริษัท
ยอยหรือบริษัทรวม ตามลําดับ เนื่องจากธนาคารฯมีความตั้งใจท่ีจะถือเงินลงทุนดังกลาวเปนการ
ช่ัวคราว และตองจําหนายออกไปตามหลักเกณฑของ ธปท.  

 ธนาคารฯรับรูผลขาดทุนในเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมท่ีไมมีภาระผูกพันหรือภาระค้ํา
ประกัน เฉพาะสวนท่ีไมเกินยอดคงเหลือของมูลคาเงินลงทุนในบริษัทเหลานั้น 

5.7 เงินใหสินเชื่อ/ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย/ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือ  
 ธนาคารฯและบริษัทยอยแสดงเงินใหสินเช่ือเฉพาะยอดเงินตนไมรวมดอกเบ้ียคางรับ ยกเวนเงินเบิกเกิน

บัญชีแสดงดวยยอดเงินตนรวมดอกเบ้ีย รายไดรอการตัดบัญชีและสวนลดรับลวงหนาของเงินให
สินเช่ือท่ียังไมรับรูเปนรายได แสดงเปนรายการหักจากเงินใหสินเช่ือ 

 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ท่ีซ้ือขายหลักทรัพยดวยเงินสด ลูกหนี้เงินใหกูยืม
เพ่ือซ้ือหลักทรัพย โดยใชหลักทรัพยท่ีซ้ือนั้นมาวางเปนประกันและลูกหนี้ อ่ืน เชน ลูกหนี้ ซ้ือ
หลักทรัพยดวยเงินสดท่ีไมสามารถชําระเงินไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยท่ีอยู
ระหวางดําเนินคดีประนอมหนี้หรือผอนชําระ เปนตน 
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ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือแสดงตามมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ รายไดจากสัญญาเชาซ้ือท่ียังไมถือเปนรายได
แสดงเปนรายการหักจากลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือ  

5.8 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
(ก) สําหรับเงินใหสินเช่ือของธุรกิจธนาคารพาณิชย 

ธนาคารฯตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเช่ือตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดยธนาคารแหง
ประเทศไทยและปรับปรุงเพ่ิมดวยจํานวนเงินเพ่ิมเติมท่ีคาดวาจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไมไดโดย
การวิเคราะหและประเมินฐานะของลูกหนี้จากประสบการณในการพิจารณาความเส่ียงและมูลคา
หลักประกันประกอบ  

สําหรับลูกหนี้ท่ีจัดช้ันปกติ (รวมลูกหนี้ท่ีผานการปรับปรุงโครงสรางหนี้) และลูกหนี้จัดช้ัน
กลาวถึงเปนพิเศษ ธนาคารฯกันสํารองในอัตรารอยละ 1 และ 2 ตามลําดับ ของยอดหนี้เงินตนคง
คาง (ไมรวมดอกเบ้ีย) หลังหักหลักประกัน ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดย ธปท. และสําหรับ
ลูกหนี้ดอยคุณภาพ ธนาคารฯไดกันเงินสํารองในอัตรารอยละ 100 สําหรับสวนตางระหวางยอด
หนี้ตามบัญชีกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับจากลูกหนี้หรือมูลคาปจจุบัน
ของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน โดยใชอัตราดอกเบ้ียคิดลดและ
ระยะเวลาท่ีคาดวาจะจําหนายหลักประกันไดตามหลักเกณฑของ ธปท. 

การตัดจําหนายลูกหนี้เปนหนี้สูญและหนี้สูญท่ีไดรับคืนจะนําไปลดหรือเพ่ิมยอดคาเผ่ือหนี้สงสัย
จะสูญ 

(ข) สําหรับลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 

บริษัทยอยตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหนี้แตละรายโดยพิจารณาความ
เส่ียงในการเรียกชําระและมูลคาของหลักทรัพยท่ีใชค้ําประกัน และตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเม่ือ
หนี้นั้นมีหลักประกันไมเพียงพอ และ/หรือมีโอกาสท่ีจะไดรับชําระคืนไมครบ ท้ังนี้บริษัทยอยถือ
พ้ืนฐานการจัดช้ันหนี้และการตั้งสํารองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(ค) สําหรับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือ  

บริษัทยอยท่ีประกอบธุรกิจใหเชาซ้ือตัง้คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดยธนาคาร
แหงประเทศไทยในอัตรารอยละของยอดลูกหนี้ท่ีคางชําระสุทธิจากรายไดท่ียังไมถือเปนรายได 
โดยคํานึงถึงจํานวนเดือนคงคางเปนเกณฑ โดยลูกหนี้จัดช้ันปกติและลูกหนี้จัดช้ันกลาวถึงเปน
พิเศษกันสํารองในอัตรารอยละ 1 และ 2 ตามลําดับ ของยอดหนี้เงินตนสุทธิหลังหักหลักประกัน และ
กันสํารองในอัตรารอยละ 100 ของลูกหนี้ดอยคุณภาพโดยไมหักหลักประกัน 
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5.9 การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหาและสวนสูญเสียจากการปรับโครงสรางหนี้ 
 ธนาคารฯและบริษัทยอยบันทึกรายการและสวนสูญเสียท่ีเกี่ยวของกับการปรับโครงสรางหนี้ท่ีมีปญหา

โดยอางอิงตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย  

(ก) สําหรับเงินใหสินเช่ือของธุรกิจธนาคารพาณิชย 

 ในกรณีท่ีเปนการปรับโครงสรางหนี้ท่ีธนาคารฯยินยอมผอนปรนเง่ือนไขในการชําระหนี้ 
ธนาคารฯคํานวณมูลคายุติธรรมของลูกหนี้หลังปรับโครงสรางหนี้โดยคํานวณจากมูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบ้ียของเงินให
สินเช่ือขั้นต่ําสําหรับลูกคารายใหญ (MLR) ของธนาคารฯ ณ วันปรับโครงสรางหนี้ ผลตาง
ระหวางมูลคายุติธรรมของหนี้ท่ีคํานวณกับยอดหนี้คงคางตามบัญชีเดิมบันทึกเปนคาเผ่ือการ
ปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้และถือเปนคาใชจายท้ังจํานวนในงบกําไรขาดทุน  

 ธนาคารฯปรับปรุงคาเผ่ือการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ทุกวันส้ินงวด โดยการ
คํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบ้ีย 
เงินใหสินเช่ือขั้นต่ําสําหรับลูกคารายใหญ (MLR) ของธนาคารฯ ณ วันส้ินงวด 

 ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้โดยการยินยอมลดเงินตนหรือดอกเบ้ียท่ีบันทึกในบัญชีหลัง
หักเงินสํารองท่ีกันไวแลว (ถามี) จะรับรู เปนขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเม่ือมีการปรับ
โครงสรางหนี้ 

(ข) สําหรับลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 

 บริษัทยอยถือปฏิบัตินโยบายการบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหนี้ท่ีมีปญหา โดยในกรณีท่ีรับ
ชําระหนี้โดยการรับโอนสินทรัพย ตราสารทางการเงิน หรือรับหุนทุนของลูกหนี้ท่ีเกิดจากการ
แปลงหนี้เปนทุน บริษัทยอยจะบันทึกสินทรัพยท่ีไดรับโอนมาดวยราคายุติธรรมของสินทรัพย
นั้น ผลตางระหวางราคาตามบัญชีของหนี้ท่ีเกินกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพย คาใชจายเพ่ือ
ติดตามหนี้จะบันทึกเปนขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้และถือเปนคาใชจายท้ังจํานวนใน
งบกําไรขาดทุน 

 ในกรณีของการปรับโครงสรางหนี้โดยการผอนปรนเง่ือนไขการชําระหนี้ใหแกลูกหนี้ บริษัทยอย
จะบันทึกสวนสูญเสียท่ีเกิดขึ้นจากการคํานวณราคาตามบัญชีใหมของลูกหนี้โดยการคํานวณ
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับตามเง่ือนไขใหม โดยใชอัตราดอกเบ้ียขั้นต่ําสําหรับเงินกู 
(MLR) ในการคิดลดหรือใชราคายุติธรรมของหลักทรัพยท่ีเปนประกัน ผลตางระหวางราคา
ตามบัญชีใหมท่ีคํานวณไดท่ีต่ํากวาราคาตามบัญชีเดิมรวมดอกเบ้ียคางรับของลูกหนี้ บริษัทยอย
จะตั้งสํารองคาเผ่ือการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้โดยนําไปลดสํารองคาเผ่ือหนี้
สงสัยจะสูญเวนแตสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญท่ีมีอยูไมเพียงพอบริษัทยอยจะรับรูเปน
คาใชจายในปบัญชีนั้น 
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5.10 ทรัพยสินรอการขาย 
 ธนาคารฯและบริษัทยอยท่ีเปนบริษัทบริหารสินทรัพยแสดงทรัพยสินรอการขายตามราคาทุนหรือมูลคาท่ี

คาดวาจะไดรับซ่ึงถือตามราคาประเมินลาสุดตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยหักดวย
ประมาณการคาใชจายในการขายแลวแตราคาใดจะต่ํากวา  

 บริษัทยอยอ่ืนแสดงทรัพยสินรอการขายตามราคาทุนหรือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหักดวยประมาณ
การคาใชจายในการขายแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 

5.11 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณและคาเส่ือมราคา 
 ท่ีดินแสดงตามราคาทุนหรือราคาตีเพ่ิม และอาคารแสดงตามราคาทุน/ราคาตีใหมหักคาเส่ือมราคา

สะสมและคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) อุปกรณแสดงตามราคาทุนหลังหักคาเส่ือมราคา
สะสมและคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)  

 ธนาคารฯจัดใหมีการประเมินราคาของท่ีดินและอาคารใหมในแตละคราวไมเกิน 5 ป ตามหลักเกณฑ
ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย สวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินและอาคารเพ่ิมจะแสดงในสวน
ของผูถือหุน ธนาคารฯไดประเมินราคาท่ีดินและอาคารลาสุดในเดือนธันวาคม 2548 และมกราคม 2549 
และใชราคาประเมินดังกลาว (ราคาตลาดสําหรับท่ีดิน และราคาเปล่ียนแทนหักคาเส่ือมราคาสะสมสําหรับ
อาคาร) เปนมูลคายุติธรรมตามวิธีราคาท่ีตีใหม 

 คาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยหรือราคาท่ีตีใหมกรณีสินทรัพย
นั้นมีการตีราคาเพ่ิมโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณดังตอไปนี ้

อาคาร - 20 - 40 ป 
อุปกรณ - 5 ป และ 10 ป 

คาเส่ือมราคาของสินทรัพยถาวรไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

 ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยระหวางการกอสราง  
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5.12 สินทรัพยไมมีตัวตน 

ธนาคารฯตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการให
ประโยชนของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเม่ือมีขอบงช้ีวาสินทรัพย
นั้นเกิดการดอยคา ธนาคารฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพย
ไมมีตัวตนดังกลาวทุกส้ินปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดมีดังนี้ 

      อายุการใหประโยชน 

  สิทธิบัตร 5 ป 
  คอมพิวเตอรซอฟทแวร 5 ป หรือ 10 ป 

5.13 สิทธิการเชา 
  สิทธิการเชาแสดงในราคาทุนสุทธิหลังหักคาตัดจําหนายสะสม โดยตัดจําหนายเปนคาใชจายใน             

งบกําไรขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา 
5.14 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับธนาคารฯและบริษัทยอย หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจ

ควบคุมหรือถูกควบคุมโดยธนาคารฯและบริษัทยอยไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยู
ภายใตการควบคุมเดียวกันกับธนาคารฯและบริษัทยอย 

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอยางเปน
สาระสําคัญกับธนาคารฯและบริษัทยอย ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของธนาคารฯและ
บริษัทยอยท่ีมีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของธนาคารฯและบริษัทยอย 

5.15 เงินตราตางประเทศ 
 รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพย และหนี้สินท่ีเปนเงินตราตางประเทศคงเหลืออยู ณ วันท่ีในงบดุลแปลงคาเปนเงินบาทโดย
ใชอัตราแลกเปล่ียนอางอิงของ ธปท. ณ วันท่ีในงบดุล  

 กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนไดรวมอยูในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน  
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5.16 ตราสารอนุพันธทางการเงิน 
ธนาคารฯบันทึกภาระจากสัญญาตราสารอนุพันธทางการเงินเปนรายการนอกงบดุล วิธีการบัญชี
สําหรับตราสารอนุพันธแตกตางกันขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการทํารายการดังนี:้ 

(ก) ตราสารอนุพันธท่ีมีไวเพ่ือคา 

 ธนาคารฯบันทึกภาระจากตราสารอนุพันธท่ีมีไวเพ่ือคาตามมูลคายุติธรรมโดยจะรับรู กําไร/
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมในงบกําไรขาดทุน 

(ข) ตราสารอนุพันธท่ีมิไดมีไวเพ่ือคา 

ธนาคารฯวัดมูลคาของตราสารอนุพันธดวยวิธีเดียวกับวิธีท่ีใชวัดมูลคาของสินทรัพยและ
หนี้สินท่ีมีการปองกันความเส่ียงดังนี ้

(1) สําหรับองคประกอบท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ธนาคารฯวัดมูลคาดวยอัตราแลกเปล่ียน
อางอิงของ ธปท. ณ วันท่ีในงบดุล 

(2) สําหรับองคประกอบท่ีเปนอัตราดอกเบ้ีย ธนาคารฯบันทึกตามวิธีคงคาง 

5.17 ตราสารอนุพันธทางการเงินแฝง 
  ธนาคารฯบันทึกมูลคาตราสารอนุพันธแฝงในเงินลงทุนใน Collateralised Debt Obligaion และ 

Structured Note ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ดังนี ้ 

(ก) หากอนุพันธแฝงไมมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับตราสารหลัก (Not closely related) ธนาคารฯ
จะแยกสวนของอนุพันธแฝงออกจากตราสารหลัก และประเมินมูลคายุติธรรมของอนุพันธแฝง
ดังกลาวรวมท้ังรับรูกําไร/ขาดทุนในงบกําไรขาดทุน สวนตราสารหลักจะถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานบัญชีท่ีเกี่ยวของ ในกรณีท่ีธนาคารฯไมสามารถแยกสวนของอนุพันธแฝงออกจาก
ตราสารหลักได ธนาคารฯจะประเมินมูลคายุตธิรรมของตราสารดังกลาว (โดยอางอิงจากราคา
ของผูจัดหาตราสาร) ท้ังจํานวนและรับรูกําไร/ขาดทุนในงบกําไรขาดทุน 

(ข)  หากอนุพันธแฝงมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับตราสารหลัก (Closely related) ธนาคารฯจะไม
แยกสวนของอนุพันธแฝงออกจากตราสารหลัก โดยจะจัดประเภทตราสารตามมาตรฐานบัญชี
ท่ีเกี่ยวของกับตราสารหลักดังกลาว 
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5.18 การดอยคาของสินทรัพย 
 ทุกวันท่ีในงบดุล ธนาคารฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินวามีขอบงช้ีซ่ึงแสดงวาสินทรัพยของ

ธนาคารฯและบริษัทยอยดอยคาลงหรือไม หากมีขอบงช้ีของการดอยคา หรือเม่ือตองทําการประเมิน
การดอยคาของสินทรัพยเปนรายป ธนาคารฯและบริษัทยอยจะรับรูขาดทุนจากการดอยคาเม่ือมูลคาท่ี
คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น 

 ธนาคารฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน  
 ณ วันท่ีในงบดุล ธนาคารฯและบริษัทยอยจะประเมินวามีขอบงช้ีท่ีแสดงใหเห็นวารายการขาดทุนจาก

การดอยคาของสินทรัพยท่ีธนาคารฯและบริษัทยอยไดรับรูในงวดกอนไดหมดไปหรือลดลงหรือไม 
หากมีขอบงช้ีดังกลาว ธนาคารฯและบริษัทยอยตองประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น
และกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีไมใชคาความนิยมท่ีธนาคารฯและบริษัทยอย
รับรูในงวดกอน  

5.19 เงินบําเหน็จพนักงาน 
  ธนาคารฯมีระเบียบในการจายเงินบําเหน็จใหกับพนักงานท่ีมีอายุงานครบ 10 ปขึ้นไปและออกจากงาน

ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนด ธนาคารฯบันทึกเงินบําเหน็จพนักงานเปนคาใชจายตาม
ระยะเวลา ท้ังนี้หากพนักงานคนใดลาออกโดยไมมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จพนักงาน ธนาคารฯจะ
บันทึกกลับรายการจํานวนยอดสะสมท่ีไดตั้งคางจายไวเปนสวนลดคาใชจายเงินบําเหน็จพนักงานใน
งบกําไรขาดทุนในปท่ีพนักงานดังกลาวลาออก  

  เงินบําเหน็จดังกลาวใหกับพนักงานท่ีเปนพนักงานของธนาคารสหธนาคารเดิมท่ีปฏิบัติงานอยูกับ
ธนาคารฯเทานั้น 

5.20 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
  ธนาคารฯ ไดจัดตัง้กองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

พ.ศ. 2530 และเขาเปนกองทุนจดทะเบียนโดยไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังเม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 
2542 พนักงานจะจายสมทบเขากองทุนในอัตรารอยละ 3 – 5 ของเงินเดือนพนักงานและธนาคารฯจะ
จายสมทบในอัตรารอยละ 5 โดยมีเง่ือนไขดังตอไปนี ้

1. พนักงานท่ีไดรับการบรรจุและสมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2542 จะมี
สิทธิไดรับเงินสมทบและผลประโยชนทุกทอดของเงินสมทบรอยละ 100 เม่ือส้ินสุดสมาชิกภาพ 
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2. สําหรับพนักงานท่ีไดรับการบรรจุและสมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2543 
เปนตนไป ธนาคารฯจะจายเงินสมทบและผลประโยชนทุกทอดของเงินสมทบใหแกสมาชิก
ตามสวนท่ีมีสิทธิไดรับตามจํานวนปเม่ือส้ินสุดสมาชิกภาพดังนี ้

จํานวนปท่ีทํางาน สิทธิเงินสมทบพรอมผลประโยชน (รอยละ) 
นอยกวา 5 ป 0 
ครบ 5 ปขึ้นไป 100 

บริษัทยอยบางบริษัท ไดจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 พนักงานจะจายสมทบเขากองทุนในอัตรารอยละ 3-5 ของเงินเดือน
พนักงานและบริษัทยอยจะจายสมทบในอัตรารอยละ 5 และจะจายใหพนักงานในกรณีท่ีออกจากงาน
ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในขอบังคับกองทุนสํารองเล้ียงชีพฯ 

5.21 หุนสามัญซ้ือคืน 
 หุนสามัญซ้ือคืนซ่ึงไดแกหุนสามัญของธนาคารฯซ่ึงบริษัทยอยไดซ้ือคืนกลับมา แสดงในงบดุลรวม

ดวยราคาทุนและแสดงเปนรายการหักจากสวนของผูถือหุนท้ังหมด กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนาย
หุนสามัญซ้ือคืนจะบันทึกเปนสวนเกินมูลคาหุนสามัญซ้ือคืน หรือไปหักจากกําไรสะสมแลวแตกรณ ี

5.22 ประมาณการหนี้สิน 

 ธนาคารฯและบริษัทยอยรับรูประมาณการหนี้สินเม่ือมีภาระผูกพันในปจจุบันซ่ึงเกิดจากเหตุการณใน
อดีตและมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนท่ีธนาคารฯจะสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
เพ่ือจายชําระภาระผูกพันดังกลาวและสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเช่ือถือ  

5.23   ภาษีเงินได 
 ธนาคารฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินได โดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากรท่ี

เกี่ยวของ 

6. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารอาจตองใชดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่องท่ีมีความไมแนนอนซ่ึงอาจมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและ
ขอมูลท่ีเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ ผลท่ีเกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางไปจาก
จํานวนท่ีประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ไดแก 
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6.1 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อ 
 คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเช่ือเกิดจากการปรับมูลคาของเงินใหสินเช่ือจากความเส่ียงดาน

เครดิตท่ีอาจเกิดขึ้น ฝายบริหารไดใชหลักเกณฑการตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของธนาคารแหงประเทศไทย
ประกอบกับดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากเงินใหสินเช่ือเม่ือลูกหนี้มี
ปญหาในการจายชําระคืนหนี้เงินตนและดอกเบ้ีย โดยใชการวิเคราะหสถานะของลูกหนี้รายตัว 
ระยะเวลาของการผิดนัดชําระหนี้ การใชประมาณการจากขอมูลสถิติในอดีต มูลคาของหลักประกัน
และสภาวะเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม การใชประมาณการและขอสมมติฐานท่ีแตกตางกันอาจมีผลตอ
จํานวนคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้นการปรับปรุงคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญอาจมีขึ้นไดในอนาคต  

6.2 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินท่ีไมมีการซ้ือขายในตลาดและไมสามารถหาราคา

ไดในตลาดซ้ือขายคลอง ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทาง
การเงินโดยคํานวณตามหลักเกณฑการประเมินมูลคาท่ีเปนท่ียอมรับกันท่ัวไปหรือมูลคาท่ีประมาณโดย 
ผูจัดหาตราสาร ซ่ึงตัวแปรท่ีใชในการคํานวณมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรท่ีมีอยูในตลาด โดยคํานึงถึง
สภาพคลอง ขอมูลความสัมพันธ และการเปล่ียนแปลงของมูลคาของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว 

6.3 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย 
 ธนาคารฯและบริษัทยอยจะตั้งคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยหุนทุนเผ่ือขายเม่ือฝาย

บริหารใชดุลยพินิจในการพิจารณาวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญ
และเปนระยะเวลานาน การท่ีจะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญหรือเปน
ระยะเวลานานหรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร 

 ธนาคารฯและบริษัทยอยจะตั้งคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนท่ัวไปเม่ือฝายบริหารใชดุลยพินิจในการ
พิจารณาวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนดังกลาว ในการนี้ฝายบริหาร
จําเปนตองใชดุลยพินิจท่ีเกี่ยวของกับการคาดการณผลตอบแทนท่ีจะไดรับอนาคตจากเงินลงทุน
ดังกลาว 

6.4 คาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย 
 ธนาคารฯและบริษัทยอยพิจารณาคาเผ่ือการดอยคาของทรัพยสินรอการขายเม่ือพบวามูลคาท่ีคาดวาจะ

ไดรับคืนของทรัพยสินมีมูลคาลดลงกวามูลคาตามบัญชี ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนจากการดอยคาโดยพิจารณาจากราคาประเมินลาสุดของทรัพยสิน ประเภท และคุณลักษณะ
ของทรัพยสิน อยางไรก็ตาม การใชประมาณการและขอสมมติฐานท่ีแตกตางกันอาจมีผลตอคาเผ่ือการ
ดอยคาได ดังนั้น การปรับปรุงคาเผ่ือการดอยคาอาจมีขึ้นในอนาคต 
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6.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเส่ือมราคา 
 ในการคํานวณคาเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารไดมีการประมาณการอายุการใชงานและ

มูลคาซากเม่ือเลิกใชของอาคารและอุปกรณ และไดมีการทบทวนอายุการใชงานและมูลคาซากหาก
พบวามีการเปล่ียนแปลง 

6.6 สัญญาเชาการเงิน/สัญญาเชาดําเนินงาน  
 ในการทําสัญญาเชา ซ่ึงธนาคารฯและบริษัทยอยไดพิจารณาและประเมินขอบเขตของความเส่ียงและ

ผลตอบแทนท่ีผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพยท่ีเชาตามสัญญาแลวหากพบวา ความเส่ียงและ
ผลตอบแทนท้ังหมดหรือเกือบท้ังหมดเปนของผูเชา สัญญาเชาดังกลาวจะจัดเปนสัญญาเชาการเงิน แต
หากความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญยังคงอยูกับผูใหเชา จะจัดเปนสัญญา
เชาดําเนินงาน  

6.7 การประเมินความเส่ียงและผลประโยชน 
 ในการพิจารณาการรับรูหรือการตัดบัญชีสินทรัพยและหนี้สิน ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการ

พิจารณาความเส่ียงและผลประโยชน ถึงแมวาฝายบริหารจะไดใชดุลยพินิจและขอมูลท่ีดีท่ีสุดใน
สภาวะปจจุบันในการประเมินความเส่ียงและผลประโยชน ความเส่ียงและผลประโยชนท่ีเกิดขึ้นจริง
นั้นอาจแตกตางไปจากท่ีประมาณไว 

6.8 สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย 
 เงินสํารองประกันภัยสวนหนึ่งประมาณขึ้นจากคําเรียกรองคาเสียหายท่ีไดรับแจงจากผูเอาประกันภัย 

ซ่ึงประเมินโดยผูประเมินอิสระหรือเจาหนาท่ีของบริษัทยอยแลวแตกรณี จากการตรวจสอบความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นจริงแตไมเกินทุนประกันของกรมธรรมท่ีเกี่ยวของ และอีกสวนหนึ่งเปนประมาณการ
คาเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นแลวแตยังไมไดรับรายงาน (IBNR) โดยการใชประมาณการขอมูลสถิติและ
ประสบการณในอดีต ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากท่ีไดประมาณการไว 

6.9 คดีฟองรอง 
 ธนาคารฯและบริษัทยอยมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซ่ึงฝายบริหารได

ใชดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟองรองแลว ซ่ึงในกรณีท่ีฝายบริหารเช่ือม่ันวาจะไมมีความ
เสียหายเกิดขึ้นจะไมบันทึกประมาณการหนี้สินดังกลาวในงบการเงิน อยางไรก็ตาม ผลท่ีเกิดขึ้นจริง
อาจแตกตางไปจากท่ีไดมีการประมาณการไว 
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7. รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย) 
  (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2551 2550 
 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ:       
ธนาคารแหงประเทศไทยและกองทุนฟนฟูฯ 5,428 32,627 38,055 538 3,000 3,538 
ธนาคารพาณิชย 206 262 468 438 201 639 
ธนาคารอื่น 5 53 58 6 58 64 
บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย       
   บริษัทหลักทรัพยและบริษัทเครดิตฟองซิเอร - 3,373 3,373 - 3,304 3,304 
สถาบันการเงินอื่น 20 585 605 140 502 642 
รวมในประเทศ 5,659 36,900 42,559 1,122 7,065 8,187 
บวก: ดอกเบี้ยคางรับ - 16 16 - 4 4 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (2) (2) - (2) (2) 
รายการระหวางธนาคารในประเทศ - สุทธิ 5,659 36,914 42,573 1,122 7,067 8,189 
ตางประเทศ:       
เงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ 729 - 729 426 34 460 
เงินเยน 22 - 22 20 - 20 
เงินยูโร 19 - 19 34 - 34 
เงินสกุลอื่น 24 - 24 37 - 37 
รวมตางประเทศ 794 - 794 517 34 551 
บวก: ดอกเบี้ยคางรับ - - - - 1 1 
รายการระหวางธนาคารตางประเทศ - สุทธิ 794 - 794 517 35 552 
รวมในประเทศและตางประเทศ - สุทธิ 6,453 36,914 43,367 1,639 7,102 8,741 
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  (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2551 2550 
 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ:       
ธนาคารแหงประเทศไทยและกองทุนฟนฟูฯ 5,425 32,627 38,052 537 3,000 3,537 
ธนาคารพาณิชย 150 - 150 351 - 351 
ธนาคารอื่น - - - 3 - 3 
บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย       
   บริษัทหลักทรัพยและบริษัทเครดิตฟองซิเอร 30 3,359 3,389 30 3,359 3,389 
สถาบันการเงินอื่น 20 585 605 140 502 642 
รวมในประเทศ 5,625 36,571 42,196 1,061 6,861 7,922 
บวก:  ดอกเบี้ยคางรับ - 13 13 - 2 2 
หัก:  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (2) (2) - (2) (2) 
รายการระหวางธนาคารในประเทศ - สุทธิ 5,625 36,582 42,207 1,061 6,861 7,922 
ตางประเทศ:       
เงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ 729 - 729 426 34 460 
เงินเยน 22 - 22 20 - 20 
เงินยูโร 19 - 19 34 - 34 
เงินสกุลอื่น 24 - 24 37 - 37 
รวมตางประเทศ 794 - 794 517 34 551 
บวก:  ดอกเบี้ยคางรับ - - - - 1 1 
รายการระหวางธนาคารตางประเทศ - สุทธิ 794 - 794 517 35 552 
รวมในประเทศและตางประเทศ - สุทธิ 6,419 36,582 43,001 1,578 6,896 8,474 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารฯมีตั๋วสัญญาใชเงินจํานวน 3,304 ลานบาท ตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาว
ออกโดยสถาบันการเงินท่ีถูกส่ังปดกิจการและอาวัลโดยกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน (“กองทุนฟนฟูฯ”) กองทุนฟนฟูฯไดเรียกคืนตั๋วสัญญาใชเงินสวนหนึ่งจํานวน 544 ลานบาท 
เพ่ือยกเลิกอาวัล เนื่องจากเห็นวา ธนาคารฯไมมีภาระท่ีจะตองชําระภาระหนี้สินท่ีเกี่ยวของแลว อยางไรก็
ตาม ธนาคารฯยังไมไดคืนตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวแกกองทุนฟนฟูฯ เนื่องจากธนาคารฯยังสงวนสิทธิ
ในการใชสิทธิเรียกรองจากกองทุนฟนฟูฯ หากเกิดภาระท่ีตองรับผิดชอบแทนในอนาคต 

ณ วันท่ีในงบดุล ตั๋วสัญญาใชเงินท่ีอาวัลโดยกองทุนฟนฟูฯดังกลาวยังแสดงเปนสินทรัพยและภาระ
หนี้สินท่ีเกี่ยวของยังคงแสดงเปนหนี้สินดวยจํานวนเดียวกัน เนื่องจากยังตองรอขอสรุป 
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8. หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน 

    (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2551 2550 2551 2550 
พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย - 2,250 - 2,250 

รวมหลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน - 2,250 - 2,250 

9. เงินลงทุน 
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2551 2550 2551 2550 

มูลคาตามวิธีราคาทุน/วิธีสวนไดเสีย 46,825 83,983 48,930 84,026 
บวก(หัก): คาเผื่อการปรับมูลคา 17 (6,099) 42 (6,097) 
 คาเผื่อการดอยคา (1,322) (927) (2,743) (2,402) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี 45,520 76,957 46,229 75,527 
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9.1  จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน 

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2551 2550 2551 2550 
 ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุน มูลคา ราคาทุน มูลคา ราคาทุน มูลคา ราคาทุน มูลคา 
 ตัดจําหนาย ยุติธรรม ตัดจําหนาย ยุติธรรม ตัดจําหนาย ยุติธรรม ตัดจําหนาย ยุติธรรม 
เงินลงทุนชั่วคราว:         
เงินลงทุนเพื่อคา         
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,018 1,015 3,973 3,974 983 979 3,926 3,928 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 3 3 106 109 - - 101 104 
ตราสารหน้ีตางประเทศ - - 10,462 4,656 - - 10,462 4,656 
ตราสารทุนในความตองการของตลาด

ในประเทศ 60 47 76 76 - - - - 
รวม 1,081 1,065 14,617 8,815 983 979 14,489 8,688 
หัก: คาเผื่อการปรับมูลคา (16) - (5,802) - (4) - (5,801) - 
เงินลงทุนเพ่ือคา - สุทธิ 1,065 1,065 8,815 8,815 979 979 8,688 8,688 
เงินลงทุนเผื่อขาย         
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 2,896 2,907 10,753 10,741 2,884 2,895 10,744 10,732 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 768 769 1,090 1,088 758 759 1,090 1,088 
ตราสารทุนในความตองการของตลาด

ในประเทศ 30 5 27 3 - - - - 
รวม 3,694 3,681 11,870 11,832 3,642 3,654 11,834 11,820 
บวก (หัก): คาเผื่อการปรับมูลคา 13 - (14) - 13 - (14) - 
หัก: คาเผื่อการดอยคา (26) - (24) - (1) - - - 
เงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิ 3,681 3,681 11,832 11,832 3,654 3,654 11,820 11,820 
ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนด         
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 15  195  -  -  
รวม 15  195  -  -  
เงินลงทุนทั่วไป         
ตราสารหน้ีภาคเอกชน -  2  -  2  
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ -  2  -  2  
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธ ิ 4,761  20,844  4,633  20,510  
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 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2551 2550 2551 2550 
 ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุน มูลคา ราคาทุน มูลคา ราคาทุน มูลคา ราคาทุน มูลคา 
 ตัดจําหนาย ยุติธรรม ตัดจําหนาย ยุติธรรม ตัดจําหนาย ยุติธรรม ตัดจําหนาย ยุติธรรม 
เงินลงทุนระยะยาว:         
เงินลงทุนเผื่อขาย         
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 18,681 18,887 9,232 9,114 18,669 18,874 9,200 9,081 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 378 383 987 983 50 52 615 620 
ตราสารทุนในความตองการของตลาด

ในประเทศ 3,297 2,697 3,330 3,170 3,235 2,652 3,259 3,091 
รวม 22,356 21,967 13,549 13,267 21,954 21,578 13,074 12,792 
บวก (หัก): คาเผื่อการปรับมูลคา 20 - (282) - 33 - (282) - 
หัก: คาเผื่อการดอยคา (409) - - - (409) - - - 
เงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิ 21,967 21,967 13,267 13,267 21,578 21,578 12,792 12,792 
ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนด         
ต๋ัวสัญญาใชเงินที่ออกโดยบสท. 2,705  6,589  2,705  6,589  
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 155  156  155  156  
ตราสารหน้ีตางประเทศ 13,951  31,639  13,951  31,639  
รวม 16,811  38,384  16,811  38,384  
หัก:  คาเผื่อการดอยคา (54)  -  (54)  -  
ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนด - สุทธิ 16,757  38,384  16,757  38,384  
เงินลงทุนทั่วไป         
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 11  11  11  11  
ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของ

ตลาดในประเทศ 1,349  1,449  1,348  1,448  
ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของ

ตลาดตางประเทศ 14  14  14  14  
เงินลงทุนในลูกหน้ี (หมายเหตุ 9.6) 1,385  3,692  1,260  1,629  
รวม 2,759  5,166  2,633  3,102  
หัก: คาเผื่อการดอยคา (823)  (893)  (716)  (634)  
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ 1,936  4,273  1,917  2,468  
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธ ิ 40,660  55,924  40,252  53,644  
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(ก) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารฯมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศประเภท Structured 
Notes ซ่ึงจัดประเภทเปนตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนดซ่ึงแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนจํานวน 
360 ลานเหรียญสหรัฐฯ (12,580 ลานบาท) เงินลงทุนใน Structured Note ดังกลาวเปนเงินลงทุนใน
ตั๋วเงินซ่ึงออกโดยสถาบันการเงินและธนาคารตางประเทศท่ีไดรับการจัดอันดับเครดิตเปน A หรือ
ดีกวา มีอายุท่ีเหลือประมาณ 3 - 9 ป และมีเง่ือนไขของดอกเบ้ียท่ีจะไดรับและ/หรือสิทธิในการ
ชําระคืนกอนกําหนดโดยผูออกตราสาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ราคาของ Structured Note ท่ี
ประมาณโดยผูจัดหาตราสาร (Arranger) มีมูลคารวมเทากับรอยละ 99 ของราคาทุน ธนาคารฯมิได
บันทึกคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในตราสารดังกลาวเนื่องจากฝายบริหารของธนาคารฯ
เช่ือวาธนาคารฯจะไดรับชําระคืนเต็มจํานวนเม่ือส้ินสุดอายุตราสารหรือเม่ือผูออกตราสารใช
สิทธิไถถอนกอนกําหนด อยางไรก็ตาม ในสภาวะการณท่ีมีปญหาและความไมแนนอนตาง ๆ 
มูลคาของตราสารดังกลาวอาจถูกกระทบดวยผลของสภาวะเศรษฐกิจและการเงินในอนาคต 

 เงินลงทุนใน Structured Note ดังกลาวมีองคประกอบของอนุพันธแฝงซ่ึงพิจารณาไดวามี
ความสัมพันธใกลชิดกับตราสารหลัก ยกเวน Structured Note หนึ่งตราสาร ท่ีมีราคาทุน 50 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงธนาคารฯไดบันทึกการปรับมูลคายุติธรรมของอนุพันธแฝงของเงินลงทุน
ดังกลาวโดยอางอิงจากมูลคาของตราสารตามท่ีประมาณโดยผูจัดหาตราสาร (Arranger)  

(ข) เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2551 ธนาคารฯไดดําเนินการขายเงินลงทุนในตราสาร CDO ท้ังหมด 
โดยวิธีการประมูลขายโดยมีราคาขายรวมท้ังส้ิน 77.04 ลานเหรียญสหรัฐฯ (2,580 ลานบาท) มี
ผลใหธนาคารฯมีกําไรจากราคาขายท่ีสูงกวามูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันขาย ประมาณ 28.97 
ลานเหรียญสหรัฐฯ (970 ลานบาท) กําไรจากการขายดังกลาวไดถูกบันทึกในปปจจุบันแลว เงิน
ลงทุนใน CDO มีราคาทุน 260 ลานเหรียญสหรัฐฯ จัดประเภทเปนเงินลงทุนเพ่ือคาท่ีแสดงตาม
มูลคายุติธรรมโดยมีมูลคายุติธรรม ณ วันส้ินเดือนกอนการจําหนาย (มิถุนายน 2551) ท่ีอางอิง
ตามราคาของผูจัดหาตราสาร (Arranger price) เทากับ 48.07 ลานเหรียญสหรัฐฯ (1,612 ลานบาท) 
ขาดทุนจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนกอนการจําหนายจํานวน 89 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ และ 123 ลานเหรียญสหรัฐฯ ไดเคยรับรูแลวในงบกําไรขาดทุนของป 2551 และ 2550 
ตามลําดับ 

(ค) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 เงินลงทุนระยะยาวประเภทตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนดได
รวมยอด ตั๋วสัญญาใชเงินจาก บสท.เพ่ือชําระราคาโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ (ตามท่ีกลาวไว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 37) จํานวนเงินประมาณ  2,705 ลานบาท (2550: 6,589 ลานบาท) 
ตั๋วสัญญาใชเงินเปนตั๋วประเภทเปล่ียนมือไมไดและอาวัลโดยกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน 
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(ง) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารฯมีเงินลงทุนในกองทุนรวมวายุภักษ 1 ซ่ึงเปนหลักทรัพย        
จดทะเบียน  เงินลงทุนดังกลาวมีราคาทุนจํานวน 2,500 ลานบาท ราคาตามบัญชีแสดงตามมูลคา
ยุติธรรมจํานวน 2,325  ลานบาท ขาดทุนจากคาเผ่ือการปรับมูลคาจํานวน 175 ลานบาท แสดงไวใน
สวนของผูถือหุน การแสดงมูลคายุติธรรมเปนไปตามมาตรฐานบัญชีไทยฉบับท่ี 40 เรื่องเงินลงทุน
ในตราสารหนี้และตราสารทุน กองทุนดังกลาวจัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 
2546 มูลคาโครงการ 100,000 ลานบาท อายุโครงการ 10 ป โดยมีนโยบายคุมครองเงินตนและอัตรา
ผลตอบแทนขั้นต่ําและไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนกอนส้ินอายุโครงการ ซ่ึงธนาคารฯจัดเปนเงิน
ลงทุนระยะยาวประเภทหลักทรัพยเผ่ือขาย  

(จ) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารฯมีลูกหนี้คาขายเงินลงทุนจํานวน 24,145 ลานบาท และเจาหนี้
คาซ้ือ เงินลงทุนจํานวน 24,192 ลานบาท ซ่ึงเกิดจากรายการซ้ือขายเงินลงทุนในชวง 1 - 2 วันทํา
การกอนวันปดงวดบัญชี ซ่ึงภายหลังวันส้ินป ธนาคารฯไดรับชําระ/จายชําระรายการซ้ือขาย
ดังกลาวแลว 

(ฉ) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารฯมีเงินลงทุนท่ีไปวางเปนหลักประกันตามท่ีกลาวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 32.1 
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9.2  จําแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี ้

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2551 2550 
 ครบกําหนด ครบกําหนด 
 1 ป 1 ป – 5 ป เกิน 5 ป รวม 1 ป 1 ป – 5 ป เกิน 5 ป รวม 

เงินลงทุนเผื่อขาย         
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 2,896 18,672 9 21,577 10,753 6,612 2,620 19,985 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 768 373 5 1,146 1,090 969 18 2,077 
รวม 3,664 19,045 14 22,723 11,843 7,581 2,638 22,062 
บวก (หัก): คาเผื่อการปรับมูลคา 13 209 2 224 (14) (43) (79) (136) 
หัก: คาเผื่อการดอยคา (1) - - (1) - - (1) (1) 
รวม 3,676 19,254 16 22,946 11,829 7,538 2,558 21,925 
ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด         
ตั๋วสญัญาใชเงินที่ออกโดยบสท. - 2,697 8 2,705 - 5,221 1,368 6,589 
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 15 - 155 170 195 - 156 351 
ตราสารหนี้ตางประเทศ - 3,118 10,833 13,951 - 1,687 29,952 31,639 
รวม 15 5,815 10,996 16,826 195 6,908 31,476 38,579 
หัก: คาเผื่อการดอยคา - (54) - (54) - - - - 
รวม 15 5,761 10,996 16,772 195 6,908 31,476 38,579 
เงินลงทุนท่ัวไป         
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 11 - - 11 13 - - 13 
หัก: คาเผื่อการดอยคา (11) - - (11) (11) - - (11) 
รวม - - - - 2 - - 2 
รวมตราสารหนี้ 3,691 25,015 11,012 39,718 12,026 14,446 34,034 60,506 
 

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2551 2550 
 ครบกําหนด ครบกําหนด 
 1 ป 1 ป – 5 ป เกิน 5 ป รวม 1 ป 1 ป – 5 ป เกิน 5 ป รวม 

เงินลงทุนเผื่อขาย         
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 2,884 18,669 - 21,553 10,744 6,606 2,594 19,944 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 758 50 - 808 1,090 615 - 1,705 
รวม 3,642 18,719 - 22,361 11,834 7,221 2,594 21,649 
บวก (หัก): คาเผื่อการปรับมูลคา 13 206 - 219 (14) (35) (79) (128) 
หัก: คาเผื่อการดอยคา (1) - - (1) - - - - 
รวม 3,654 18,925 - 22,579 11,820 7,186 2,515 21,521 
ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด         
ตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยบสท. - 2,697 8 2,705 - 5,221 1,368 6,589 
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - 155 155 - - 156 156 
ตราสารหนี้ตางประเทศ - 3,118 10,833 13,951 - 1,687 29,952 31,639 
รวม - 5,815 10,996 16,811 - 6,908 31,476 38,384 
หัก: คาเผื่อการดอยคา - (54) - (54) - - - - 
รวม - 5,761 10,996 16,757 - 6,908 31,476 38,384 
เงินลงทุนท่ัวไป          
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 11 - - 11 13 - - 13 
หัก: คาเผื่อการดอยคา (11) - - (11) (11) - - (11) 
รวม - - - - 2 - - 2 
รวมตราสารหนี้ 3,654 24,686 10,996 39,336 11,822 14,094 33,991 59,907 
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9.3 เงินลงทุนในกิจการที่ธนาคารฯและบริษัทยอยถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป 
 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีธนาคารฯและบริษัทยอยถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของทุนชําระแลวแต

ไมเขาขายเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสามารถจําแนกตามกลุมอุตสาหกรรมได
ดังตอไปนี ้

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2551 2550 

ธุรกิจการพาณิชย 2 2 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 167 167 
ธุรกิจสาธารณูปโภคและบรกิาร 17 17 
ธุรกิจการธนาคารและการเงิน 244 40 
รวม 430 226 
หัก:  คาเผื่อการดอยคา (344) (183) 
สุทธ ิ 86 43 

9.4 เงินลงทุนในหนวยลงทุนที่ธนาคารฯและบริษัทยอยถือหนวยลงทุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป 
  เงินลงทุนในหนวยลงทุนท่ีธนาคารฯและบริษัทยอยถือหนวยลงทุนตั้งแตรอยละ 10 ของทุนท่ีชําระ

แลวและไมเขาขายเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมจําแนกตามประเภทหนวยลงทุนสรุปได
ดังนี้  

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2551 2550 
 ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม 

เงินลงทุนทั่วไป     
หนวยลงทุนประเภทลงทุนในอสังหาริมทรัพย 476 470 551 545 
หนวยลงทุนประเภทลงทุนในตราสารหนี้ 20 22 - - 
รวม 496 492 551 545 
หัก: คาเผื่อการดอยคา (3)  (3)  
มูลคาตามบัญชี 493  548  
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9.5  เงินลงทุนในบริษัทที่มีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ธนาคารฯและบริษัทยอยมีเงินลงทุนในบริษัทท่ีมีปญหาเกี่ยวกับ

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานโดยสามารถสรุปไดดังตอไปนี ้
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2551 2550 
   คาเผื่อการ    คาเผื่อการ  
 จํานวน มูลคา ปรับมูลคา/ ราคาตาม จํานวน มูลคา ปรับมูลคา/ ราคาตาม 
 บริษัท ราคาทุน ดอยคา บัญช ี บริษัท ราคาทุน ดอยคา บัญช ี

บริษัทจดทะเบียนที่เขาขายถูกเพิกถอน         
   จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 4 - - - 4 - - - 
บริษัทที่มีปญหาเก่ียวกับการดํารงอยู         
   ของกิจการและ/หรือมีปญหาเก่ียว         
   กับฐานะการเงินและผลดําเนินงาน 63 216 (206) 10 66 283 (272) 11 
ตราสารหน้ีที่ผิดนัดชําระ 18 11 (11) - 18 11 (11) - 

9.6  เงินลงทุนในลูกหนี ้
 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2551 2550 2551 2550 
เงินลงทุนในลูกหนี้  1,385 3,692 1,260 1,629 
หัก: คาเผื่อการดอยคา (315) (530) (208) (271) 
เงินลงทุนในลูกหนี้ - สุทธ ิ 1,070 3,162 1,052 1,358 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ยอดคงเหลือจากการรับโอนสิทธิในลูกหนี้เงินใหสินเช่ือสามารถ
สรุปไดดังนี ้

 2551 2550 
    ประมาณการ    ประมาณการ 
    อัตราผล    อัตราผล 
 จํานวน เงินตน ราคาทุน ตอบแทน  จํานวน เงินตน ราคาทุน ตอบแทน 
 ราย คงคาง ที่รับซื้อ (Yield) * ราย คงคาง ที่รับซื้อ (Yield) * 
  ลานบาท ลานบาท รอยละ  ลานบาท ลานบาท รอยละ 

งบการเงินรวม         
ยอดรวมเงินลงทุนในลูกหนี้ที่

ซื้อมาสะสม      6,053 24,912 7,066 19 6,050 24,908 7,065 19 
ยอดคงเหลือเงินลงทุนใน

ลูกหนี้ที่ซื้อมา ณ วันที ่
 ในงบดุล         3,874 10,683 1,385  5,235 19,378 3,692  
งบการเงินเฉพาะธนาคาร         
ยอดคงเหลือเงินลงทุนใน

ลูกหนี้ที่ซื้อมา ณ วันที ่
 ในงบดุล         300 2,896 1,260  383 3,685 1,629  

 *  ประมาณการอัตราผลตอบแทน (Yield) ดังกลาว ไมไดรวมเงินลงทุนในลูกหนี้ของบริษัทยอยแหงหนึ่ง ซึ่งมียอดคงเหลือเงินลงทุน ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จํานวน 49 ลานบาท และ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 57 ลานบาท 
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 เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2551 บริษัทยอย (บริษัทบริหารสินทรัพย สาทร จํากัด) ไดมีการโอนขายเงิน
ลงทุนในลูกหนี้ ใหแกบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพ พาณิชย และ บริษัทบริหารสินทรัพย สุขุมวิท 
รวมจํานวน 1,418 รายในมูลคารวม 3,850 ลานบาท โดยมีกําไรจากการขายเงินลงทุนดังกลาวจํานวน 
1,145 ลานบาท ซ่ึงบันทึกอยูในงบกําไรขาดทุนรวม สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551  

9.7  เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
    งบการเงินรวม 
 ประเภท   สัดสวน มูลคาเงินลงทุน  

ชื่อบริษัท ธุรกิจ ทุนชําระแลว การถือหุน วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผลรับ 
  2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 
  ลานบาท ลานบาท รอยละ รอยละ ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
บริษัทยอย – ที่ไมไดรวมอยูในงบการเงินรวม            
บง. กรุงไทยธนกิจ จํากัด 

(มหาชน)  
อยูระหวาง 
ชําระบัญช ี 388 388 99 99 562 562 238 238 - - 

บริษัทรวม            
บจ.เวิลดคลาส เรนท อะคาร เชารถ 380 380 20 20 61 61 61 61 - - 
บมจ. มิลเลียไลฟอินชัวรันส 

(ประเทศไทย) 
ประกันชีวิต 

- 900 - 30 - 234 - 90 - - 
รวม      623 857 299 389 - - 
หัก: คาเผ่ือการดอยคา      (314) (497) (10) (10)   
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม      309 360 289 379   
หัก: หุนสามัญของธนาคารฯที่ถือโดยบริษัทยอยที่ไมได

รวมอยูในงบการเงินรวม (วิธีราคาทุน) 
     

(190) (190) 
  

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม - สุทธิ        99 189   
 

   งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
    มูลคาเงินลงทุน  

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนชําระแลว สัดสวนการถือหุน ตามวิธีราคาทุน เงินปนผลรับ 
  2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 
  ลานบาท ลานบาท รอยละ รอยละ ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
บริษัทยอย – ที่รวมอยูในงบการเงินรวม          
บจ. บีที ประกันภัย ประกันภัย 300 300 100 100 236 236 - - 
บล. บีที จํากัด หลักทรัพย 1,200 1,200 100 100 1,175 1,175 - - 
บจ. บีทีที่ปรึกษาธุรกิจ ใหคําปรึกษา 33 33 100 100 32 32 - - 
บจ. บีที ลิสซ่ิง เชา/เชาซ้ือ 200 200 100 100 378 378 - - 
บลจ. บีที จํากัด จัดการกองทุน 190 190 100 100 190 190 - - 
บบส. สาทร  บริหาร

สินทรัพย 
25 25 100 100 25 25 175 - 

บจ. บีที เวิลดลิส  
 (รวม บจ. สยาม วอลล เอ็น อี ลีสซ่ิง และ  
 บจ. แอสเซ็ท ไลอะบิลลิตี้ แมเนจเมนท) 

ใหเชาซ้ือและ
จําหนาย

รถจักรยานยนต 

240 240 75 75 248 248 - - 

บริษัทยอย – ที่ไมไดรวมอยูในงบการเงินรวม          
บง. กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) อยูระหวาง 

ชําระบัญช ี
388 388 99 99 562 562 - - 

บริษัทรวม          
บจ. เวิลดคลาสเรนท อะคาร เชารถ 380 380 20 20 61 61 - - 
บมจ. มิลเลียไลฟอินชัวรันส (ประเทศไทย) ประกันชีวิต - 900 - 30 - 234 - - 
รวม      2,907 3,141 175 - 
หัก: คาเผ่ือการดอยคา      (1,563) (1,768)   
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม- สุทธ ิ      1,344 1,373   
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 สวนแบงผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมหนึ่งแหงสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
จํานวน 31 ลานบาท และ 16 ลานบาท ตามลําดับ คํานวณจากงบการเงินของบริษัทรวมท่ีจัดทําขึ้นโดย
ฝายบริหาร และยังไมไดตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของกิจการนั้น 

บริษัท บีที เวิลดลิส จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของธนาคารฯ มีบริษัทยอย 2 บริษัท คือ บริษัท สยามวอลล 
เอ็น อี ลิสซ่ิง จํากัด ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับใหเชาซ้ือรถจักรยานยนต และบริษัท แอสเซ็ท ไลอะบิลลิตี้ 
แมเนจเมนท จํากัด ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับขายรถจักรยานยนตมือสอง บริษัท สยามวอลล เอ็น อี ลิสซ่ิง 
จํากัด และบริษัท แอสเซ็ทไลอะบิลลิตี้ แมเนจเมนท จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2551 และวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2551 ตามลําดับ และ
เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2551 ผูชําระบัญชีบริษัทสยามวอลล เอ็น อี ลิสซ่ิง จํากัด ไดจดทะเบียนชําระบัญชี
เสร็จเรียบรอยแลวทําใหบริษัท บีที เวิลดลิส จํากัด ไดรับเงินจากการคืนทุนจํานวน 29 ลานบาท สําหรับ
บริษัท แอสเซ็ท ไลอะบิลลิตี้ แมเนจเมนท จํากัด อยูระหวางชําระบัญชี 

ในป 2551 ธนาคารฯไมไดลงทุนเพ่ิมในการเพ่ิมทุนของบริษัท มิลเลียไลฟอินชัวรันส (ประเทศไทย) 
จํากัด ซ่ึงทําใหธนาคารฯมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเปล่ียนแปลงจากรอยละ 30 เปนรอยละ 
15 และทําใหบริษัทดังกลาวไมไดเปนบริษัทรวมของธนาคารฯอีกตอไป ท้ังนี้การเปล่ียนแปลง
โครงสรางดังกลาวไมมีผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญตองบการเงินรวม 

10. เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2551 2550 2551 2550 

เงินตน 92,261 98,473 87,553 95,315 
ดอกเบ้ียคางรับ 389 735 326 441 
รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบ้ียคางรับ 92,650 99,208 87,879 95,756 
หัก:  คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (8,973) (11,061) (5,249) (7,333) 
        คาเผ่ือการปรับมูลคาจากการปรับ

 โครงสรางหนี้ (20) (51) (20) (51) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี 83,657 88,096 82,610 88,372 
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10.1 จําแนกตามประเภทสินเชื่อ 
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2551 2550 2551 2550 

เงินเบิกเกินบัญชี 5,995 6,302 5,927 6,147 
เงินใหกูยืม 61,117 68,825 58,449 65,763 
ต๋ัวเงิน * 21,040 19,062 23,164 23,360 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ * 3,645 3,640 - - 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน * 261 266 - - 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 189 333 - - 
อื่น ๆ 14 45 13 45 
รวมเงินใหสินเช่ือ 92,261 98,473 87,553 95,315 
บวก:  ดอกเบ้ียคางรับ 389 735 326 441 
รวมเงินใหสินเช่ือและดอกเบ้ียคางรับ 92,650 99,208 87,879 95,756 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (8,973) (11,061) (5,249) (7,333) 
 คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ (20) (51) (20) (51) 
เงินใหสินเช่ือและดอกเบ้ียคางรับ - สุทธ ิ 83,657 88,096 82,610 88,372 
*  สุทธิจากรายไดดอกเบี้ยรอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 รวมจํานวน 996 ลานบาท และ 1,083 ลานบาท ตามลําดับ           

(งบการเงินเฉพาะธนาคาร: 14 ลานบาท และ 35 ลานบาท ตามลําดับ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารฯมีลูกหนี้เงินใหกูยืมประเภทตั๋วแลกเงินท่ีออกโดยบริษัทยอยซ่ึง
ธนาคารฯไดนําตั๋วเงินไปขายลดใหกับบุคคลภายนอกจํานวน 298 ลานบาท 

10.2  จําแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาการใหสินเชื่อ 
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2551 2550 2551 2550 

ไมเกิน 1 ป * 40,648 44,933 37,233 40,215 
เกิน 1 ป * 52,002 54,275 50,646 55,541 
รวมเงินใหสินเช่ือและดอกเบ้ียคางรับ 92,650 99,208 87,879 95,756 

*  จํานวนดังกลาวรวมเงินใหกูยืมที่ลูกหนี้ไมสามารถปฏิบัติไดตามสัญญา โดยธนาคารฯมีสิทธิเรียกคืนเงินใหกูยืมดังกลาวไดทันท ี



 37 

10.3  จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของลูกหนี้ 
(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2551 2550 
 ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม 

เงินบาท 91,016 - 91,016 97,166 - 97,166 
เงินดอลลารสหรัฐฯ 1,473 - 1,473 1,960 - 1,960 
เงินสกุลอื่น 161 - 161 82 - 82 
รวมเงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับ 92,650 - 92,650 99,208 - 99,208 

 
(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2551 2550 
 ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม 

เงินบาท 86,245 - 86,245 93,714 - 93,714 
เงินดอลลารสหรัฐฯ 1,473 - 1,473 1,960 - 1,960 
เงินสกุลอื่น 161 - 161 82 - 82 
รวมเงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับ 87,879 - 87,879 95,756 - 95,756 

10.4  จําแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น 
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2551 

 ปกติ 
กลาวถึงเปน

พิเศษ 
ตํ่ากวา

มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีธุรกิจ
หลักทรัพย
และเชาซ้ือ รวม 

การเกษตรและเหมืองแร 225 24 7 79 147 - 482 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณชิย 24,689 3,918 1,863 1,425 5,167 - 37,062 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง 4,277 3,857 798 133 840 - 9,905 
การสาธารณูปโภคและบริการ 13,673 2,362 194 37 674 - 16,940 
สินเชื่อสวนบุคคล 9,421 559 475 - 929 - 11,384 
สินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัย 8,812 245 88 75 212 - 9,432 
ลูกหน้ีธุรกิจเชาซ้ือและลูกหน้ีตามสัญญาเชา

ทางการเงิน - - - - - 3,936 3,936 
อ่ืน ๆ 3,031 72 37 19 120 230 3,509 
รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 64,128 11,037 3,462 1,768 8,089 4,166 92,650 

 



 38 

 
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2550 

 ปกติ 
กลาวถึงเปน

พิเศษ 
ตํ่ากวา

มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีธุรกิจ
หลักทรัพย
และเชาซ้ือ รวม 

การเกษตรและเหมืองแร 330 4 58 10 145 - 547 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 34,592 1,005 1,486 327 5,307 - 42,717 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง 10,685 142 464 208 2,114 - 13,613 
การสาธารณูปโภคและบริการ 14,623 90 502 118 714 - 16,047 
สินเชื่อสวนบุคคล 11,598 545 403 - 1,328 - 13,874 
สินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัย 4,956 144 33 62 244 - 5,439 
ลูกหน้ีธุรกิจเชาซ้ือและลูกหน้ีตามสัญญาเชา

ทางการเงิน - - - - - 3,933 3,933 
อ่ืน ๆ 2,194 27 16 5 364 432 3,038 
รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 78,978 1,957 2,962 730 10,216 4,365 99,208 

 
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2551 
  กลาวถึง ตํ่ากวา  สงสัย  
 ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 
การเกษตรและเหมืองแร 225 24 7 79 60 395 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 24,689 3,918 1,863 1,425 2,256 34,151 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง 4,277 3,857 798 133 680 9,745 
การสาธารณูปโภคและบริการ 13,678 2,362 194 37 648 16,919 
สินเชื่อสวนบุคคล 9,421 559 475 - 929 11,384 
สินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัย 8,812 245 88 75 141 9,361 
อ่ืน ๆ 5,779 72 37 19 17 5,924 
รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 66,881 11,037 3,462 1,768 4,731 87,879 

 
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2550 
  กลาวถึง ตํ่ากวา  สงสัย  
 ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 
การเกษตรและเหมืองแร 330 4 58 10 91 493 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 34,518 1,005 1,486 327 3,694 41,030 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง 10,685 142 464 208 427 11,926 
การสาธารณูปโภคและบริการ 14,629 90 502 118 305 15,644 
สินเชื่อสวนบุคคล 11,598 545 403 - 1,328 13,874 
สินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัย 4,954 144 33 62 67 5,260 
อ่ืน ๆ 7,438 27 16 5 43 7,529 
รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 84,152 1,957 2,962 730 5,955 95,756 
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10.5 จําแนกตามประเภทการจัดชั้น 
 ธนาคารฯและบรษิัทยอยสามารถจําแนกสินเช่ือ ตามประเภทการจัดช้ันและ/หรือตามงวดคางชําระไดดังตอไปนี ้

ก) ลูกหนี้และเงินใหสินเช่ือของธนาคารฯและบริษัทยอย 
 งบการเงินรวม 
 2551 2550 
 เงินใหสิน มูลหน้ี อัตราข้ันตํ่า  เงินใหสิน มูลหน้ี อัตราข้ันตํ่า  
 เชื่อและ หลังหัก ที่ใช คาเผื่อ เชื่อและ หลังหัก ที่ใช คาเผื่อ 
 ดอกเบี้ย หลัก ในการต้ัง หน้ีสงสัย ดอกเบี้ย หลัก ในการต้ัง หน้ีสงสัย 
 คางรับ ประกัน (1)  คาเผื่อ จะสูญ คางรับ ประกัน (1) คาเผื่อ จะสูญ 
 ลานบาท ลานบาท รอยละ ลานบาท ลานบาท ลานบาท รอยละ ลานบาท 
จัดชั้นปกติ 64,128 19,801 1 261 78,977 28,399 1 476 
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 11,037 2,177 2 112 1,957 796 2 16 
จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน 3,462 1,243 100 1,273 2,962 1,280 100 1,509 
จัดชั้นสงสัย 1,768 762 100 886 730 286 100 309 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 8,089 5,698 100 5,803 10,216 7,546 100 7,772 
รวม  88,484 29,681  8,335 94,842 38,307  10,082 
สํารองเพ่ิมเติมเผื่อหน้ีที่อาจเรียกเก็บไมได    166    428 
รวม    8,501    10,510 
(1) ในกรณีที่กันสํารองสําหรับลูกหน้ีที่จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญตามหลักเกณฑใหมของ ธปท. มูลหน้ีหลังหักหลักประกัน หมายถึง มูลหน้ี

หลังหักมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหน้ี หรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกันแลวแต
กรณี 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2551 2550 
 เงินใหสิน มูลหน้ี อัตราข้ันตํ่า  เงินใหสิน มูลหน้ี อัตราข้ันตํ่า  
 เชื่อและ หลังหัก ที่ใช คาเผื่อ เชื่อและ หลังหัก ที่ใช คาเผื่อ 
 ดอกเบี้ย หลัก ในการต้ัง หน้ีสงสัย ดอกเบี้ย หลัก ในการต้ัง หน้ีสงสัย 
 คางรับ ประกัน (1) คาเผื่อ จะสูญ คางรับ ประกัน (1) คาเผื่อ จะสูญ 
 ลานบาท ลานบาท รอยละ ลานบาท ลานบาท ลานบาท รอยละ ลานบาท 
จัดชั้นปกติ 66,881 22,553 1 249 84,152 33,577 1 475 
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 11,037 2,177 2 112 1,957 796 2 16 
จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน 3,462 1,243 100 1,243 2,962 1,280 100 1,509 
จัดชั้นสงสัย 1,768 762 100 802 730 286 100 309 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 4,731 2,463 100 2,693 5,955 4,468 100 4,694 
รวม  87,879 29,198  5,099 95,756 40,407  7,003 
สํารองเพ่ิมเติมเผื่อหน้ีที่อาจเรียกเก็บไมได    150    330 
รวม    5,249    7,333 
(1) ในกรณีที่กันสํารองสําหรับลูกหน้ีที่จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญตามหลักเกณฑใหมของ ธปท. มูลหน้ีหลังหักหลักประกัน หมายถึง มูลหน้ี

หลังหักมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหน้ี หรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกันแลวแต
กรณี 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารฯมีเงินใหสินเช่ือจํานวน 7,615 ลานบาท ท่ีธนาคารฯระงับ
การรับรูรายได (2550: 7,673 ลานบาท) 
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ข) ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยของบริษัทยอย 
   (หนวย: ลานบาท) 
  คาเผื่อหน้ีสงสัย คาเผื่อหน้ีสงสัย 
 ลูกหน้ีและดอกเบี้ยคางรับ จะสูญที่ตองต้ังตาม กลต. จะสูญในบัญช ี
 2551 2550 2551 2550 2551 2550 

มูลหน้ีปกติ 129 274 - - - - 
มูลหน้ีจัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน 24 21 - - - - 
มูลหน้ีจัดชั้นสงสัย 77 137 77 137 99 168 
รวม  230 432 77 137 99 168 

ค) ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือและสัญญาเชาทางการเงินของบริษัทยอย 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ยอดลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือและสัญญาเชาทางการเงิน
ของบริษัทยอยแยกตามอายุลูกหนี้ท่ีคางชําระ โดยนับจากวันท่ีท่ีครบกําหนดชําระตามสัญญา
ไดดังนี ้

(หนวย: ลานบาท) 
 ยอดลูกหนี้หลังหักดอกผลเชาซื้อ คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
 2551 2550 2551 2550 
ไมคางชําระหรือคางชําระไมเกิน 1 งวด 3,013 3,071 30 31 
คางชําระ 2 - 3 งวด 557 484 11 10 
คางชําระ 4 - 6 งวด 79 85 45 37 
คางชําระ 7 - 12 งวด 14 27 14 26 
คางชําระมากกวา 12 งวด 268 257 268 270 
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา 5 9 5 9 
รวม 3,936 3,933 373 383 

10.6 สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ธนาคารฯและบริษัทยอยมีเงินใหสินเช่ือท่ีไมกอใหเกิดรายได ซ่ึง
คํานวณตามเกณฑของธปท. และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยดังนี้ 

  (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2551 2550 2551 2550 

     
เงินใหสินเชื่อท่ีไมกอใหเกิดรายได (เงินตน) 13,242 13,854 9,888 9,568 

 เงินใหสินเช่ือท่ีไมกอใหเกิดรายได ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ตามเกณฑ ธปท. ดังกลาวขางตน
ไดถือปฏิบัติตามประกาศ ธปท. ซ่ึงกําหนดใหเงินใหสินเช่ือท่ีไมกอใหเกิดรายไดหมายถึงสินเช่ือท่ีจัด
ช้ันต่ํากวามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ และไมรวมสินเช่ือท่ีคางชําระท่ีไดมีการทําสัญญาปรับ
โครงสรางหนี้และเขาเง่ือนไขการจัดช้ันเปนลูกหนี้ปกติหรือกลาวถึงเปนพิเศษตามเกณฑ ธปท.แลว 
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10.7 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือและสัญญาเชาทางการเงิน 
 บริษัทยอย มีลูกหนี้ภายใตสัญญาเชาซ้ือและสัญญาเชาทางการเงิน - สุทธิ 3,563 ลานบาท ซ่ึงสวนใหญ

เปนสัญญาเชาซ้ือและเชาทางการเงินสําหรับรถยนต และรถจักรยานยนต อายุของสัญญามีระยะเวลา
โดยเฉล่ียประมาณ 3 ถึง 6 ป และสวนใหญคิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละคงท่ีตามท่ีระบุในสัญญา 

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
 จํานวนเงินท่ีถึงกําหนดชําระจายตามสัญญาเชา 

 ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป มากกวา 5 ป 

หนี้ท่ีไม
กอใหเกิด

รายได รวม 
ผลรวมของเงินลงทุนข้ันตนท้ังสิ้น

ตามสัญญาเชา 1,890 2,604 12 412 4,918 
รายไดรอการตัดบัญชี                                                                                                                                                                                           (527) (407) - (48) (982) 
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินข้ันตํ่า        

ท่ีลูกหนี้ตองจายตามสัญญาเชา 1,363 2,197 12 364 3,936 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     (373) 
ลูกหนี้ภายใตสัญญาเชาซื้อและ           

สัญญาเชาทางการเงิน -สุทธ ิ     3,563 

10.8 การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา 
 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ2550 ธนาคารฯไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ โดยมี

จํานวนรายและภาระหนี้คงคาง (รวมดอกเบ้ียคางรับตามบัญชี) กอนการปรับโครงสรางหนี้ดังตอไปนี ้
 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2551 2550 2551 2550 
จํานวนราย 4,593 2,665 4,590 2,643 
ภาระหนี้คงคาง 2,115 1,519 2,114 1,320 
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ลูกหนี้ท่ีไดรับการปรับโครงสรางหนี้ตามท่ีกลาวขางตนสามารถจําแนกตามวิธีการปรับโครงสรางหนี้
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 
  ภาระหนี ้ ชนิดของ  ขาดทุนจาก 
 จํานวน กอนปรับ หลังปรับ สินทรัพย มูลคา การปรับ 
 ราย โครงสรางหนี ้ โครงสรางหนี ้ ที่รับโอน ยุติธรรม โครงสรางหนี ้

       
การโอนสินทรัพยชําระหนี้ - - - - ที่ดินและทีด่ิน - - 
      พรอมสิ่งปลูกสราง   
    - หุนสามัญ -  
    - อื่น ๆ -  
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 
   การชําระหนี้ 

4,593 2,115 2,106   9 

การปรับหนี้ในหลายลักษณะ - - - - ที่ดินและที่ดิน - - 
      พรอมสิ่งปลูกสราง   
    - หุนสามัญ -  
    - อื่น ๆ -  
รวม 4,593 2,115 2,106  - 9 
เงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ย          
   คางรับ ณ 31 ธันวาคม 2551 264,847  92,650    

 
(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 
  ภาระหนี ้ ชนิดของ  ขาดทุนจาก 
 จํานวน กอนปรับ หลังปรับ สินทรัพย มูลคา การปรับ 
 ราย โครงสรางหนี ้ โครงสรางหนี ้ ที่รับโอน ยุติธรรม โครงสรางหนี ้

       
การโอนสินทรัพยชําระหนี้ - - - - ที่ดินและที่ดิน - - 
      พรอมสิ่งปลูกสราง   
    - หุนสามัญ -  
    - อื่น ๆ -  
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข           

การชําระหนี้ 
2,665 1,519 1,419   100 

การปรับหนี้ในหลายลักษณะ - - - - ที่ดินและที่ดิน - - 
      พรอมสิ่งปลูกสราง   
    - หุนสามัญ -  
    - อื่น ๆ -  
รวม 2,665 1,519 1,419  - 100 
เงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ย          
   คางรับ ณ 31 ธันวาคม 2550 289,064  99,208    
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 
  ภาระหนี ้ ชนิดของ  ขาดทุนจาก 
 จํานวน กอนปรับ หลังปรับ สินทรัพย มูลคา การปรับ 
 ราย โครงสรางหนี้ โครงสรางหนี ้ ที่รับโอน ยุติธรรม โครงสรางหนี ้

       
การโอนสินทรัพยชําระหนี้ - - - - ที่ดินและที่ดิน - - 
      พรอมสิ่งปลูกสราง   
    - หุนสามัญ -  
    - อื่น ๆ -  
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข           

การชําระหนี้ 
4,590 2,114 2,105   9 

การปรับหนี้ในหลายลักษณะ - - - - ที่ดินและที่ดิน - - 
      พรอมสิ่งปลูกสราง   
    - หุนสามัญ -  
    - อื่น ๆ -  
รวม 4,590 2,114 2,105  - 9 
เงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ย          
   คางรับ ณ 31 ธันวาคม 2551 208,964  87,879    

 
(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 
  ภาระหนี ้ ชนิดของ  ขาดทนุจาก 
 จํานวน กอนปรับ หลังปรับ สินทรัพย มูลคา การปรับ 
 ราย โครงสรางหนี ้ โครงสรางหนี ้ ที่รับโอน ยุติธรรม โครงสรางหนี ้

       
การโอนสินทรัพยชําระหนี้ - - - - ที่ดินและที่ดิน - - 
      พรอมสิ่งปลูกสราง   
    - หุนสามัญ -  
    - อื่น ๆ -  
การเปลีย่นแปลงเงื่อนไข 
   การชําระหนี้ 

2,643 1,320 1,320   - 

การปรับหนี้ในหลายลักษณะ - - - - ที่ดินและที่ดิน - - 
      พรอมสิ่งปลูกสราง   
    - หุนสามัญ -  
    - อื่น ๆ -  
รวม 2,643 1,320 1,320  - - 
เงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ย          
   คางรับ ณ 31 ธันวาคม 2550 235,380  95,756    
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ลูกหนี้ท่ีไดรับการปรับโครงสรางหนี้โดยวิธีเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชําระหนี้และการปรับหนี้ใน
หลายลักษณะในระหวางปตามท่ีกลาวขางตนสามารถจําแนกระยะเวลาการผอนชําระตามสัญญาปรับ
โครงสรางหนี้ไดดังตอไปนี ้
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2551 2550 
  ภาระหนี ้  ภาระหนี ้

ชวงระยะเวลาการผอนชําระตาม จํานวน กอนปรับ หลังปรับ จํานวน กอนปรับ หลังปรับ 
สัญญาการปรับโครงสรางหนี ้ ราย โครงสรางหนี ้ โครงสรางหนี ้ ราย โครงสรางหนี ้ โครงสรางหนี ้

ไมเกิน 5 ป 1,496 1,066 1,057 719 976 917 
5 - 10 ป 3,088 1,034 1,034 1,938 532 491 
10 - 15 ป 8 13 13 6 6 6 
เกินกวา 15 ป 1 2 2 2 5 5 
รวม 4,593 2,115 2,106 2,665 1,519 1,419 

 
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2551 2550 
  ภาระหนี ้  ภาระหนี ้

ชวงระยะเวลาการผอนชําระตาม จํานวน กอนปรับ หลังปรับ จํานวน กอนปรับ หลังปรับ 
สัญญาการปรับโครงสรางหนี ้ ราย โครงสรางหนี ้ โครงสรางหนี ้ ราย โครงสรางหนี ้ โครงสรางหนี ้

ไมเกิน 5 ป 1,493 1,065 1,056 704 867 867 
5 - 10 ป 3,088 1,034 1,034 1,932 443 443 
10 - 15 ป 8 13 13 5 5 5 
เกินกวา 15 ป 1 2 2 2 5 5 
รวม 4,590 2,114 2,105 2,643 1,320 1,320 

 ขอมูลสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ท่ีเกี่ยวของกับลูกหนี้ ท่ีผานการปรับ
โครงสรางหนี้แลวมีดังนี ้

  (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2551 2550 2551 2550 
สวนสูญเสียจากการปรับโครงสราง       
   หนี้ที่เกิดจากการที่ลูกหนี้ปฏิบัต ิ     
   ตามเงื่อนไขไดสําเร็จในระหวางป 306 84 248 25 
เงินสดที่รับชําระจากลูกหนี ้     
     เงินตน 1,153 1,088 1,133 1,008 
     ดอกเบี้ย 332 297 329 286 
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ธนาคารฯและบริษัทยอยมีลูกหนี้ท่ีปรับโครงสรางหนี้แลวท้ังส้ิน
สามารถสรุปไดดังตอไปนี ้

  (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2551 2550 2551 2550 

จํานวนราย 6,113 2,970 6,109 2,955 
ภาระหนี้หลังปรับโครงสรางคงคาง 3,251 4,732 3,221 4,623 

กรณีปรับโครงสรางหนี้โดยการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการชําระหนี้ ธนาคารฯและบริษัทยอยได
คํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนโดยการหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับคืนคิด
ลดดวยอัตราดอกเบ้ียในตลาด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ธนาคารฯมีสวนสูญเสียจากการปรับ
โครงสรางหนี้ท่ีเกิดจากการปรับมูลคาหนี้ (PV Loss) คิดเปนจํานวนเงินประมาณ 20 ลานบาท และ 51 ลานบาท 
ตามลําดับ ซ่ึงธนาคารฯไดตั้งคาเผ่ือการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ไวแลว  

 นอกจากนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารฯอาจมีสวนสูญเสียจากการปรับโครงสรางหนี้จากการ
ลดหนี้เงินตนหรือดอกเบ้ียคางรับหากลูกหนี้สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขของการปรับโครงสรางหนี้ได
จํานวนประมาณ 43 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550 : 100 ลานบาท) ซ่ึงธนาคารฯไดจัดใหมีสํารองไวแลว 
โดยแสดงรวมเปนสวนหนึ่งของบัญชีคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญในงบดุล 

11. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2551 

 ช้ันปกติ 

ช้ัน
กลาวถึง

เปนพิเศษ 
ช้ันตํ่ากวา
มาตรฐาน ช้ันสงสัย 

ช้ันสงสัย  
จะสูญ 

สํารอง
ท่ัวไป รวม 

ลูกหน้ี
ธุรกิจ

หลักทรัพย
และเชาซื้อ 

รวม
ท้ังหมด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 476 16 1,509 309 7,772 428 10,510 551 11,061 
บวก: เพิ่มระหวางป - - - - - 2,291 2,291 52 2,343 
 หน้ีสูญรับคืน - - - - - 8 8 - 8 
 โอนมาจากคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหน้ี - - - - - 7 7 - 7 
หัก: หน้ีสูญตัดบัญชี (10) (7) (6) (3) (1,817) (9) (1,852) (113) (1,965) 
             โอนกลับสํารองสําหรับลูกหน้ีปดบัญชีแลว - - - - (10) - (10) (18) (28) 
             โอนกลับสํารองสําหรับลูกหน้ีท่ีขาย (55) - - - (2,398) - (2,453) - (2,453) 
สํารองเพิ่ม(ลด)ท่ีเกิดจากการเปลี่ยนช้ันหรือการเปลี่ยนแปลง 
 มูลคาหลักประกัน หรือการโอนสํารองท่ัวไปไปเปนสํารอง 
 เฉพาะรายลูกหน้ี (150) 103 (230) 580 2,256 (2,559) - - - 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 261 112 1,273 886 5,803 166 8,501 472 8,973 
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 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2550 

 ช้ันปกติ 

ช้ัน
กลาวถึง

เปนพิเศษ 
ช้ันตํ่ากวา
มาตรฐาน ช้ันสงสัย 

ช้ันสงสัย  
จะสูญ 

สํารอง
ท่ัวไป รวม 

ลูกหน้ี
ธุรกิจ

หลักทรัพย
และเชาซื้อ 

รวม
ท้ังหมด 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 819 79 776 601 4,606 65 6,946 618 7,564 
บวก: เพิ่มระหวางป - - - - - 3,563 3,563 25 3,588 
 โอนกลับสํารองสําหรับลูกหน้ีปดบัญชีแลว (26) - - - (62) - (88) (21) (109) 
 หน้ีสูญรับคืน - - - - - 27 27 - 27 
 โอนมาจากคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหน้ี - - - - - 63 63 5 68 
 โอนมาจากสํารองจากสินเช่ือในรายการระหวางธนาคาร 
  และตลาดเงิน - - - - - 18 18 - 18 
หัก: หน้ีสูญตัดบัญชี (17) (1) - (3) - 5 (16) (76) (92) 
 โอนไปคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหน้ี - - - - - (3) (3) - (3) 
สํารองเพิ่ม(ลด)ท่ีเกิดจากการเปลี่ยนช้ันหรือการเปลี่ยนแปลง 
 มูลคาหลักประกัน หรือการโอนสํารองท่ัวไปไปเปนสํารอง 
 เฉพาะรายลูกหน้ี (300) (62) 733 (289) 3,228 (3,310) - - - 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 476 16 1,509 309 7,772 428 10,510 551 11,061 
 

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2551 
  ช้ันกลาวถึง ช้ันต่ํากวา  ช้ันสงสัย สํารอง  
 ช้ันปกต ิ เปนพิเศษ มาตรฐาน ช้ันสงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 475 16 1,509 309 4,694 330 7,333 
บวก: เพิ่มระหวางป - - - - - 2,196 2,196 
            หน้ีสูญรับคืน - - - - - 8 8 
            โอนมาจากคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหน้ี - - - - - 7 7 
หัก : หน้ีสูญตัดบัญชี (10) (7) (6) (3) (1,817) (9) (1,852) 
 ตัดบัญชีจากการขายลูกหน้ีใหบริษัทยอย (12) - (30) (84)    (2,317) - (2,443) 
สํารองเพิ่ม(ลด)ที่เกิดจากการเปลี่ยนช้ันหรือการเปลี่ยนแปลงมูลคา

หลักประกัน หรือการโอนสํารองทั่วไปไปเปนสํารองเฉพาะรายลูกหน้ี (204) 103 (230) 580 2,133 (2,382) - 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 249 112 1,243 802 2,693 150 5,249 

 
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2550 
  ช้ันกลาวถึง ช้ันต่ํากวา  ช้ันสงสัย สํารอง  
 ช้ันปกต ิ เปนพิเศษ มาตรฐาน ช้ันสงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  685 79 776 601 1,380 160 3,681 
บวก: เพิ่มระหวางป - - - - - 3,563 3,563 
            หน้ีสูญรับคืน - - - - - 27 27 
            โอนมาจากคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหน้ี - - - - - 63 63 
 โอนมาจากสํารองจากสินเช่ือในรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - - - - - 18 18 
หัก : หน้ีสูญตัดบัญชี (17) (1) - (3) - 5 (16) 
 โอนไปคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหน้ี - - - - - (3) (3) 
สํารองเพิ่ม(ลด)ที่เกิดจากการเปลี่ยนช้ันหรือการเปลี่ยนแปลงมูลคา

หลักประกัน หรือการโอนสํารองทั่วไปไปเปนสํารองเฉพาะรายลูกหน้ี (193) (62) 733 (289) 3,314 (3,503) - 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2550 475 16 1,509 309 4,694 330 7,333 
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12. คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี ้

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2551 2550 2551 2550 

ยอดตนป 51 134 51 119 
บวก: คาเผื่อการปรับมูลคาของลูกหนี้ท่ีโอนมา

 จากบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 3 - 3 
หัก:    จํานวนท่ีตัดจําหนายในระหวางป (24) (18) (24) (8) 
 คาเผื่อการปรับมูลคาของลูกหนี้ท่ีโอนไป     
  บัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7) (68) (7) (63) 
ยอดปลายป 20 51 20 51 

 รายการตัดจําหนายและ/หรือการปรับบัญชีคาเผ่ือการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้จะปรับปรุง
โอนผานบัญชีคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

13. ทรัพยสินรอการขาย 
 ทรัพยสินรอการขายไดแก ทรัพยสินท่ีไดมาจากลูกหนี้ท่ีมีการปรับโครงสรางหนี้หรือจากการประมูล

ซ้ือจากการขายทอดตลาดของสินทรัพยท่ีลูกหนี้ไดจํานองไว หรือทรัพยสินท่ีไดรับจากการควบรวม
กิจการท่ีไมไดใชงานและรอการขาย 

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2551 2550 2551 2550 

มูลคาตามราคาทุน 3,245 3,280 3,017 3,033 
หัก: คาเผื่อการดอยคา (762) (679) (740) (661) 
มูลคาตามบัญชี 2,483 2,601 2,277 2,372 

 ภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้ ในบางกรณีท่ีลูกหนี้ไดทําการปรับโครงสรางหนี้โดยวิธีโอนทรัพย
ชําระหนี้ ธนาคารฯไดใหสิทธิแกลูกหนี้ในการซ้ือคืนทรัพยสินดังกลาว (Buyback options) หรือใหสิทธิ
แกลูกหนี้ในการซ้ือสินทรัพยคืนกอนผูอ่ืน (First refusal rights) ภายในระยะเวลาและราคาท่ีกําหนดไว
ในสัญญาปรับโครงสรางหนี้ ท้ังนี้ราคาซ้ือคืนท่ีกําหนดไวสวนใหญเปนราคาท่ีตีโอนหรือบวกดอกเบ้ีย 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2551 2550 

 ยอดคงเหลือ 

สวนที่มีภาระผูกพันใน
การใหสิทธิแกลูกหนี้ใน
การซื้อคืนหรือซื้อกอน ยอดคงเหลือ 

สวนที่มีภาระผูกพันใน
การใหสิทธิแกลูกหนี้ใน
การซื้อคืนหรือซื้อกอน 

อสังหาริมทรัพย 3,204 - 3,232 22 
สังหาริมทรัพย 41 - 48 - 

รวม 3,245 - 3,280 22 

หัก: คาเผื่อการดอยคา (762)  (679)  

ทรัพยสินรอการขาย  - สุทธ ิ 2,483  2,601  
 

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2551 2550 

 ยอดคงเหลือ 

สวนที่มีภาระผูกพันใน
การใหสิทธิแกลูกหนี้ใน
การซื้อคืนหรือซื้อกอน ยอดคงเหลือ 

สวนที่มีภาระผูกพันใน
การใหสิทธิแกลูกหนี้ใน
การซื้อคืนหรือซื้อกอน 

อสังหาริมทรัพย 3,017 - 3,033 22 

หัก: คาเผื่อการดอยคา (740)  (661)  

ทรัพยสินรอการขาย  - สุทธิ 2,277  2,372  

ธนาคารฯพิจารณาคาเผ่ือการดอยคาของทรัพยสินรอการขายโดยอางอิงจากราคาประเมิน ซ่ึงธนาคารฯได
จัดใหมีการประเมินหรือทบทวนมูลคายุติธรรมของทรัพยสินรอการขายเปนประจําทุกปตามหลักเกณฑท่ี
กําหนดโดย ธปท. อยางไรก็ตาม ราคาท่ีจะขายทรัพยสินดังกลาวไดจริงอาจแตกตางจากราคาประเมิน
ดังกลาว นอกจากนั้น ธนาคารฯมีขอจํากัดในเรื่องระยะเวลาในการถือครองทรัพยสินรอการขายท่ี
กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย ท้ังนี้ หากธนาคารฯไมสามารถจําหนายทรัพยสินรอการขาย
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ธนาคารฯจะตองกันสํารองเพ่ิมเติมตามเกณฑท่ีกําหนดของ ธปท. ฝาย
บริหารของธนาคารฯเช่ือวามูลคาท่ีแสดงในบัญชีเหมาะสมกับสถานการณและแผนการขายทรัพยสิน
รอการขายในปจจุบัน 
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14. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
 สินทรัพยซึ่งแสดงตามราคาตีใหม สินทรัพยซึ่งแสดงตามราคาทุน              

 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ 

สินทรัพย
ระหวางติดตั้ง
และกอสราง รวม 

ราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม      
31 ธันวาคม 2550 1,274 3,608 2,210 16 7,108 
ซื้อเพิ่ม - 17 166 18 201 
จําหนาย/ตัดจําหนาย - - (137) - (137) 
โอน (1) (4) 16 (27) (16) 
31 ธันวาคม 2551 1,273 3,621 2,255 7 7,156 
คาเสื่อมราคาสะสม      
31 ธันวาคม 2550 - (1,155) (1,494) - (2,649) 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - (136) (259) - (395) 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนท่ี  

จําหนาย/ตัดจําหนาย - 2 127 - 129 
31 ธันวาคม 2551 - (1,289) (1,626) - (2,915) 
คาเผ่ือการดอยคา      
31 ธันวาคม 2550 (88) (264) (29) - (381) 
ลดลงระหวางป 1 2 1 - 4 
31 ธันวาคม 2551 (87) (262) (28) - (377) 
มูลคาสุทธิตามบัญช ี      
31 ธันวาคม 2550 1,186 2,189 687 16 4,078 
31 ธันวาคม 2551 1,186 2,070 601 7 3,864 
คาเสื่อมราคาสําหรับป  
2550     374 
2551     395 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 สินทรัพยซึ่งแสดงตามราคาตีใหม สินทรัพยซึ่งแสดงตามราคาทุน              

 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ 

สินทรัพย
ระหวางติดตั้ง
และกอสราง รวม 

ราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม      
31 ธันวาคม 2550 1,274 3,552 1,959 16 6,801 
ซื้อเพิ่ม - 17 152 17 186 
จําหนาย/ตัดจําหนาย - - (123) - (123) 
โอน (1) (4) 16 (27) (16) 
31 ธันวาคม 2551 1,273 3,565 2,004 6 6,848 
คาเสื่อมราคาสะสม      
31 ธันวาคม 2550 - (1,121) (1,311) - (2,432) 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - (134) (235) - (369) 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนท่ี 

จําหนาย/ตัดจําหนาย - 2 116 - 118 
31 ธันวาคม 2551 - (1,253) (1,430) - (2,683) 
คาเผ่ือการดอยคา      
31 ธันวาคม 2550 (88) (264) (29) - (381) 
ลดลงระหวางป 1 2 1 - 4 
31 ธันวาคม 2551 (87) (262) (28) - (377) 
มูลคาสุทธิตามบัญช ี      
31 ธันวาคม 2550 1,186 2,167 619 16 3,988 
31 ธันวาคม 2551 1,186 2,050 546 6 3,788 
คาเสื่อมราคาสําหรับป   
2550     350 
2551     369 

 ธนาคารฯและบริษัทยอยมีอุปกรณจํานวนหนึ่งซ่ึงตัดคาเส่ือมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนของ
สินทรัพยดังกลาว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีจํานวนเงินประมาณ  1,004 ลานบาท และ 955 
ลานบาท  ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะธนาคารฯ: 869 ลานบาท และ 795 ลานบาท ตามลําดับ) 
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15. สินทรัพยที่ไมมีตัวตน 
(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
 อายุการตัด

จําหนาย 
ยอดคงเหลือ  

31 ธันวาคม 2550 เพ่ิมข้ึน 
โอนเขา/ 

(โอนออก) ตัดจําหนาย 
ยอดคงเหลือ  

31 ธันวาคม 2551 
รายจายในการพัฒนาปรับปรุงระบบ

คอมพิวเตอร - อยูระหวางพัฒนา - 402 117 (20) (20) 479 
คาซอฟทแวรคอมพิวเตอร 5 - 10 ป  371 40 20 (117) 314 
คาสิทธิ 5 ,10 ป 12 - - (3) 9 

 785 157 - (140) 802 รวม 
คาเผื่อการดอยคา  (150) (130)  29 (251) 
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ  635   551 

 
(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 อายุการตัด

จําหนาย 
ยอดคงเหลือ  

31 ธันวาคม 2550 เพ่ิมข้ึน 
โอนเขา/ 

(โอนออก) ตัดจําหนาย 
ยอดคงเหลือ  

31 ธันวาคม 2551 
รายจายในการพัฒนาปรับปรุงระบบ

คอมพิวเตอร - อยูระหวางพัฒนา - 402 117 (20) (20) 479 
คาซอฟทแวรคอมพิวเตอร 5 - 10 ป 351 38 20 (111) 298 
คาสิทธิ 5 ป 8 - - (2) 6 
รวม  761 155 - (133) 783 
คาเผื่อการดอยคา  (150) (130)  29 (251) 
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ  611    532 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 รายจายในการพัฒนาปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรดังกลาวรวมรายจายใน
การพัฒนาระบบ Core Banking จํานวนประมาณ 374 ลานบาท ซ่ึงการพัฒนาระบบอยูระหวางการ
ทบทวนความตองการและหาระบบท่ีเหมาะสม อยางไรก็ตาม รายจายดังกลาวสวนใหญเปนรายจายใน
การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรในสวนท่ีเปน Conceptual Design ซ่ึงสามารถใชในการ Implement 
ตอไปได เนื่องจากเปนการรวบรวมความตองการในการปฏิบัติงานจริง ซ่ึงฝายจัดการไดทบทวนและ
เช่ือวาจะใชประโยชนตอไปไดในอนาคต และไดตั้งสํารองเผ่ือการดอยคาในสวนท่ีมีความไมแนนอนใน
การใชประโยชนจํานวนรวม 251 ลานบาท ไวแลวในบัญชี ณ วันส้ินป อยางไรก็ตาม เม่ือวันท่ี 21 
มกราคม 2551 ธนาคารฯไดดําเนินการเรียกคาชดเชยจากผูพัฒนาระบบตอศาลอนุญาโตตุลาการ
ระหวางประเทศ (ICC) ในมูลคาประมาณ 128 ลานบาท  
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16. สินทรัพยอื่น 
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2551 2550 2551 2550 

กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาตราสารอนุพันธ 1,638 3,361 1,638 3,361 
ดอกเบ้ียและเงินปนผลคางรับ 703 905 701 902 
ดอกเบ้ียจายลวงหนาเงินรับฝาก 475 - 475 - 
ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายรอเรียกคืน 94 1,112 81 1,097 
สัญญาจายหลักประกันของตราสารอนุพันธ 52 702 52 702 
สิทธิการเชา 254 262 245 253 
เงินยืมทดรอง 118 105 112 98 
ลูกหนี้บริษัทยอย - คาบริการบริหารสินทรัพย  
 (หมายเหตุ 34) - - 4 590 
อ่ืน ๆ 807 785 507 398 
รวม 4,141 7,232 3,815 7,401 
หัก: คาเผ่ือการดอยคา (144) (155) (144) (155) 
สินทรัพยอ่ืน - สุทธิ 3,997 7,077 3,671 7,246 

17. เงินรับฝาก 
17.1 จําแนกตามประเภทเงินรับฝาก 

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2551 2550 2551 2550 

จายคืนเมื่อทวงถาม 1,349 1,561 1,351 1,564 
ออมทรัพย 20,876 25,250 21,123 25,386 
จายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา     
-  ไมถึง 6 เดือน 61,450 43,925 61,452 43,927 
-  6 เดือนไมถึง 1 ป 41,981 42,378 41,981 42,378 
-  1 ปขึ้นไป 33,935 52,781 33,961 52,794 
บัตรเงินฝาก 138 134 138 134 
รวมเงินรับฝาก 159,729 166,029 160,006 166,183 
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17.2 จําแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญารับฝากเงิน 
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2551 2550 2551 2550 

ไมเกิน 1 ป* 154,575 164,688 154,827 164,842 
เกิน 1 ป 5,154 1,341 5,179 1,341 
รวม 159,729 166,029 160,006 166,183 

  * รวมสัญญาที่ครบกําหนดแลว 

17.3 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของผูฝาก 
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2551 2550 
 ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม 

เงินบาท 158,835 693 159,528 165,052 797 165,849 
เงินดอลลารสหรัฐฯ 197 - 197 96 - 96 
เงินสกุลอื่น 4 - 4 84 - 84 
รวม 159,036 693 159,729 165,232 797 166,029 

 
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2551 2550 
 ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม 

เงินบาท 159,112 693 159,805 165,206 797 166,003 
เงินดอลลารสหรัฐฯ 197 - 197 96 - 96 
เงินสกุลอื่น 4 - 4 84 - 84 
รวม 159,313 693 160,006 165,386 797 166,183 
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18. รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) 
  (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2551 2550 
 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ:       
ธนาคารแหงประเทศไทยและกองทุนฟนฟูฯ - 396 396 - 1,103 1,103 
ธนาคารพาณิชย 19 320 339 41 - 41 
ธนาคารอื่น 3 - 3 2 - 2 
บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย

บริษัทหลักทรัพยและบริษัท
เครดิตฟองซิเอร 197 480 677 264 300 564 

สถาบันการเงินอื่น 427 6,580 7,007 572 3,865 4,437 
รายการระหวางธนาคารในประเทศ 646 7,776 8,422 879 5,268 6,147 
ตางประเทศ:       
เงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ 89 - 89 235 - 235 
เงินสกุลอื่น 773 965 1,738 393 924 1,317 
รายการระหวางธนาคารตางประเทศ 862 965 1,827 628 924 1,552 
รวมในประเทศและตางประเทศ 1,508 8,741 10,249 1,507 6,192 7,699 

 
  (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2551 2550 
 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ:       
ธนาคารแหงประเทศไทยและกองทุนฟนฟูฯ - 396 396 - 1,103 1,103 
ธนาคารพาณิชย 16 - 16 40 - 40 
ธนาคารอื่น 3 - 3 2 - 2 
บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย

บริษัทหลักทรัพยและบริษัท
เครดิตฟองซิเอร 248 480 728 295 300 595 

สถาบันการเงินอื่น 435 6,580 7,015 580 3,865 4,445 
รายการระหวางธนาคารในประเทศ   702 7,456 8,158 917 5,268 6,185 
ตางประเทศ:       
เงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ 89 - 89 235 - 235 
เงินสกุลอื่น 773 965 1,738 393 924 1,317 
รายการระหวางธนาคารตางประเทศ 862 965 1,827 628 924 1,552 
รวมในประเทศและตางประเทศ 1,564 8,421 9,985 1,545 6,192 7,737 
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19. เงินกูยืม 
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2551 2550 
 ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม 

หุนกูดอยสิทธิ       
หุนกูดอยสิทธิ มูลคาตราไวจํานวน 50 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ครบกําหนดชําระป 2559 - 1,747 1,747 - 1,687 1,687 
หุนกูดอยสิทธิ มูลคาตราไวจํานวน 40 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ครบกําหนดชําระป 2560 - 1,398 1,398 - 1,350 1,350 
ตราสารหนี้ดอยสิทธิครบกําหนดป 2546 544 - 544 544 - 544 
ตราสารหนี้ดอยสิทธิ มูลคาตราไวจํานวน 2,760  
 ลานบาท ครบกําหนดป 2552ไมมีดอกเบี้ย 2,760 - 2,760 

 
2,760 

 
- 

 
2,760 

 3,304 3,145 6,449 3,304 3,037 6,341 
หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน       
หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ครบกําหนด         

ป 2551 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.80 ตอป - - - 312 - 312 
หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ครบกําหนด         

ป 2552 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.85 ตอป 316 - 316 - - - 
 316 - 316 312 - 312 
ตั๋วเงินอัตราดอกเบ้ียคงท่ี       
ตั๋วแลกเงินครบกําหนดป 2551 อัตราดอกเบี้ยรอยละ  
 2.80 - 5.00 ตอป - - - 2,052 - 2,052 
ตั๋วแลกเงินครบกําหนดป 2552 อัตราดอกเบี้ยรอยละ  
 3.00 - 4.00 ตอป 149 - 149 - - - 
ตั๋วสัญญาใชเงินครบกําหนดชําระป 2551                           

อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.40 - 5.00 ตอป - - - 712 - 712 
ตั๋วสัญญาใชเงินครบกําหนดชําระป 2552                     

อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.80 - 5.25 ตอป 155 - 155 - - - 
 304 - 304 2,764 - 2,764 
การกูยืมโดยการขายลดลูกหนี ้       
การกูยืมโดยการขายลดลูกหนี้ ครบกําหนดป 2551  - - - 298 - 298 
 - - - 298 - 298 
รวม 3,924 3,145 7,069 6,678 3,037 9,715 
หัก: สวนของเงินกูยืมที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ป (3,924) - (3,924) (3,918) - (3,918) 
เงินกูยืมระยะยาวคงเหลือ - 3,145 3,145 2,760 3,037 5,797 



 56 

 
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2551 2550 
 ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม 

หุนกูดอยสิทธิ       
หุนกูดอยสิทธิ มูลคาตราไวจํานวน 50 ลานเหรียญ

สหรัฐฯครบกําหนดชําระป 2559 - 1,747 1,747 - 1,687 1,687 
หุนกูดอยสิทธิ มูลคาตราไวจํานวน 40 ลานเหรียญ

สหรัฐฯครบกําหนดชําระป 2560 - 1,398 1,398 - 1,350 1,350 
ตราสารหนี้ดอยสิทธิครบกําหนดป 2546 544 - 544 544 - 544 
ตราสารหนี้ดอยสิทธิ มูลคาตราไวจํานวน 2,760  
 ลานบาท ครบกําหนดป 2552ไมมีดอกเบี้ย 2,760 - 2,760 2,760 - 2,760 
 3,304 3,145 6,449 3,304 3,037 6,341 
ตั๋วเงินอัตราดอกเบ้ียคงท่ี       
ตั๋วแลกเงินครบกําหนดป 2551 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 

2.85 - 4.05 ตอป 
- - - 1,450 - 1,450 

ตั๋วแลกเงินครบกําหนดป 2552 อัตราดอกเบีย้รอยละ 
3.00 - 4.00 ตอป 149 - 149 - - - 

 149 - 149 1,450 - 1,450 
การกูยืมโดยการขายลดลูกหนี ้       
การกูยืมโดยการขายลดลูกหนี้ ครบกําหนดป 2551  - - - 298 - 298 
 - - - 298 - 298 
รวม 3,453 3,145 6,598 5,052 3,037 8,089 
หัก: สวนของเงินกูยืมที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ป (3,453) - (3,453) (2,292) - (2,292) 
เงินกูยืมระยะยาวคงเหลือ - 3,145 3,145 2,760 3,037 5,797 

ก) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ธนาคารฯมีหุนกูดอยสิทธิคงเหลือจํานวน 3,304 ลานบาท 
ท่ีไดรับโอน ณ วันควบรวมกิจการ  

ข) ในวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2550  ธนาคารฯไดออกหุนกูดอยสิทธิไมมีประกันและไมมีผูแทนผูถือ
หุนกู เพ่ือขายใหกับผูลงทุนในตางประเทศ จํานวน 400 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 100,000  
เหรียญสหรัฐฯ ราคาเสนอขายหนวยละ 100,000  เหรียญสหรัฐฯ รวมเปนหุนกูดอยสิทธิท่ีเสนอขาย 
40 ลานเหรียญสหรัฐฯ อายุหุนกู 10 ป วันครบกําหนด 20 กุมภาพันธ 2560  สามารถไถถอน
กอนกําหนดไดในป 2555  อัตราดอกเบ้ีย  ในปท่ี 1-5 ชําระดอกเบ้ียในอัตรา 6 MONTH LIBOR 
US DOLLAR DEPOSITS + 350 BASIS POINT และในปท่ี 6 เปนตนไป ชําระดอกเบ้ียใน
อัตรา 6 MONTH LIBOR US DOLLAR DEPOSITS + 525 BASIS POINT  ชําระดอกเบ้ียทุก
วันท่ี 20 กุมภาพันธ  และวันท่ี 20 สิงหาคม ของทุกป (ท้ังนี้ภายใตเง่ือนไขของขอกําหนดสิทธิ) 
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หุนกูดอยสิทธิดังกลาวมี Call Option ใน 3 กรณี 

1.  กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางกฎหมายภาษีทําใหผูออกหุนกูตองรับภาระทางภาษีเพ่ิมขึ้น 

2.  กรณีท่ีผูออกหุนกูประสงคจะไถถอนหุนกูกอนกําหนด ภายหลังครบอายุ 5 ป   

3.  กรณีท่ีหุนกูไมสามารถนับเปน Lower Tier II  Subordinated Debt ของผูออกหุนกูได 

  ท้ังนี้ท้ัง 3 กรณีผูออกหุนกูจะตองไดรับอนุญาตใหไถถอนจากธนาคารแหงประเทศไทยกอน 

หุนกูดอยสิทธิมีขอกําหนดบางประการตามท่ีระบุไวในสัญญาท่ีเกี่ยวของรวมท้ังการหามกูยืม           
ค้ําประกันหรือกอภาระผูกพันใด ๆ ท่ีดอยสิทธิเชนเดียวกับหุนกูดอยสิทธิท่ีออกจําหนายภายใน 
120 วัน นับจากวันท่ีออกหุนกูดอยสิทธิ 

คาใชจายในการออกหุนกูจํานวน 23 ลานบาท ไดถูกตั้งพักไวและทยอยตัดจําหนายตลอดอายุ
ของหุนกู 

ค) ในวันท่ี 17 กรกฎาคม 2549  ธนาคารฯไดออกหุนกูดอยสิทธิและไมมีประกันเพ่ือขายใหกับผู
ลงทุนในตางประเทศจํานวน 50 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1 ลานเหรียญสหรัฐฯ ราคาเสนอขาย หนวย
ละ 1 ลานเหรียญสหรัฐฯ รวมเปนหุนกูดอยสิทธิท่ีเสนอขาย 50 ลานเหรียญสหรัฐฯ อายุหุนกู 10 
ป วันครบกําหนด 17 กรกฎาคม 2559 สามารถไถถอนกอนกําหนดไดในป 2554  อัตราดอกเบ้ีย 
6 MONTH LIBOR US DOLLAR DEPOSITS + 350 BASIS POINT สําหรับ 5 ปแรก และ
หลังจากวันไถถอนกอนกําหนดในป 2554 อัตราดอกเบ้ีย 6 MONTH LIBOR US DOLLAR 
DEPOSITS + 525 BASIS POINT ชําระดอกเบ้ียทุกวันท่ี 17 กรกฎาคม และวันท่ี 17 มกราคม 
(ท้ังนี้ภายใตเง่ือนไขของขอกําหนดสิทธิ) 

 หุนกูดอยสิทธิดังกลาวมี Call Option ใน 3 กรณี 

1. กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางกฎหมายภาษีท่ีใหผูออกหุนกูตองรับภาระทางภาษีเพ่ิมขึ้น 

2. กรณีท่ีผูออกหุนกูประสงคจะไถถอนหุนกูกอนกําหนดได ณ วันครบอายุ 5 ป 

3. กรณีท่ีหุนกูไมสามารถนับเปน Lower Tier II  Subordinated Debt ของผูออกหุนกูได 

  ท้ังนี้ท้ัง 3 กรณีผูออกหุนกูจะตองไดรับอนุญาตใหไถถอนจากธนาคารแหงประเทศไทยกอน 

หุนกูดอยสิทธิมีขอกําหนดบางประการตามท่ีระบุไวในสัญญาท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังการหามกูยืม          
ค้ําประกันหรือกอภาระผูกพันใด ๆ ท่ีดอยสิทธิเชนเดียวกับหุนกูดอยสิทธิท่ีออกจําหนาย ยกเวน
จะมีสิทธิท่ีดอยกวาหรือเทากัน 

  คาใชจายในการออกหุนกูจํานวน 38 ลานบาท ไดถูกตั้งพักไวและทยอยตัดจําหนายตลอดอายุ
ของหุนกู 
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20. หนี้สินอื่น 
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2551 2550 2551 2550 

ขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจริงของตราสารอนุพันธ 1,006 1,052 1,006 1,052 
สัญญารับหลักประกันของตราสารอนุพันธ 517 1,572 517 1,572 
เจาหนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน 484 435 484 435 
สํารองเงินบําเหน็จพนักงาน 5 5 - - 
หนี้สินอื่นระหวางรอการโอนบัญชี 1,040 358 1,038 352 
อื่น ๆ 1,427 1,548 673 696 
รวม 4,479 4,970 3,718 4,107 

21. ทุนเรือนหุน 
การเพ่ิมทุน 
ในเดือนมกราคม 2551 ธนาคารฯไดออกหุนสามัญเพ่ิมทุนใหมตามผลของการขายหุนเพ่ิมทุนใหแกผู
ถือหุนเดิม (Rights Offering) ตามจํานวนท่ีมีผูถือหุนเดิมจองซ้ือจํานวน 3,048,039,603 หุน รวมเปนเงินท่ี
ธนาคารฯไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวจํานวน 4,145 ลานบาท 

ภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนดังกลาวขางตนแลวมี
หุนสามัญเพ่ิมทุนคงเหลือจํานวน 1,401,760,785 หุน ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารเม่ือวันท่ี 23 
มกราคม 2551 จึงไดมีมติใหเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนสวนท่ีเหลือจํานวนดังกลาว แบบเฉพาะเจาะจง
ใหแกกองทุนฟนฟูฯ และกลุม TPG Newbridge จํานวน 617,511,977 หุน และ 784,248,808 หุน 
ตามลําดับ ในราคาหุนละ 1.38 บาท ซ่ึงกองทุนฟนฟูฯ และกลุม TPG Newbridge ไดชําระเงินคาหุน
สามัญเพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจงดังกลาวรวม 1,934 ลานบาทแลว เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2551  

เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2551 ที ่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั ้งที ่ 2/2551 ไดมีมติอนุมัต ิเพิ ่มทุนจด
ทะเบียนจาก 25,030,127,182.50 บาท เปน 50,060,254,365 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 
6,674,700,582 หุน มูลคาหุนละ 3.75 บาท และกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรหุนเพ่ิมทุน ดังนี้ 

1)     จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนท้ังหมด จํานวน 6,674,700,582 หุน  เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตาม
สัดสวนจํานวนหุนซ่ึงผูถือหุนแตละรายถืออยู  (Rights Offering) ตามรายช่ือท่ีปรากฏใน
สมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันท่ี คณะกรรมการธนาคารจะไดมีการกําหนดตอไปในอัตรา 1 
หุนเดิมตอ 1 หุนใหม  



 59 

2)    ใหสามารถขายหุนเพ่ิมทุนต่ํากวามูลคาหุนท่ีจดทะเบียนไว (3.75 บาท) และราคาเสนอขาย
ดังกลาวจะไมต่ํากวาหุนละ 0.66 บาท (ราคาดังกลาวสะทอนมูลคาทางบัญชี (Book Value) ของหุน
ธนาคารฯท่ีปรากฏตามงบการเงินกอนสอบทานของธนาคารฯงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
2551) โดยราคา 0.66 บาทดังกลาวเปนการกําหนดราคาขั้นต่ําตามกฎหมายเทานั้น 

3) หากมีหุนเหลือจากการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมแบบ Rights Offering ใหนําหุนท่ีเหลือไป
จัดสรรใหแกผูถือหุนทุกรายท่ีจองเกินสิทธิตามสัดสวนการถือหุนจนกวาหุนดังกลาวจะหมด  

4) ในการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน (ก) ใหการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนดําเนินการ
ภายหลังจากการซ้ือหุนของธนาคารโดย CIMB Bank Berhad (“CIMB Bank”) จากกองทุนเพ่ือ
การฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (“กองทุนฟนฟูฯ”) และการทําคําเสนอซื้อหุน
ทั้งหมดของธนาคาร (Tender Offer) โดย CIMB Bank  อันสืบเนื่องมาจากการซ้ือขายหุน
ดังกลาวดําเนินการแลวเสร็จ  (ข) ใหคณะกรรมการธนาคารมีอํานาจพิจารณากําหนด
รายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วของกับการออกและเสนอขายหุนตอผูถือหุนเดิมตาม
สัดสวนจํานวนหุนซ่ึงผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering)  และ (ค) ใหคณะกรรมการ
ธนาคาร กรรมการผูจัดการใหญ หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายมีอํานาจการดําเนินการใด ๆ 
ลงนามในเอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังดําเนินการตาง ๆ อันจําเปนและสมควรอัน
เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนตอผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแต
ละรายถืออยู (Rights Offering) รวมถึงการใหขอมูลยื่นเอกสารหลักฐานตอตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย  กระทรวงพาณิชยและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ  

เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งท่ี 1/2552 ไดมีมติใหนําเสนอท่ี
ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2552 ในวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2552 เพ่ือพิจารณาอนุมัตเิปล่ียนแปลงมติ
ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 2/2551 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 4 จากเดิมท่ีกําหนดราคาเสนอขายหุนเพ่ิม
ทุนไมต่ํากวาหุนละ 0.66 บาท เปนราคาเสนอขายหุนละ 0.38 บาท 
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุน 
เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2551 การซ้ือขายหุนจากกองทุนฟนฟูฯไดดําเนินการเสร็จส้ินแลว   เนื่องจาก
เง่ือนไขบังคับกอนตามสัญญาซ้ือขายหุนไดมีการดําเนินการครบถวนหรือไดรับการผอนผันแลว จึง
เปนผลให CIMB Bank เปนผูถือหุนของธนาคารฯเทากับรอยละ 42.1271 นับตั้งแตวันท่ี 5 พฤศจิกายน 
2551  ซ่ึงภายหลังการซ้ือหุนจํานวนดังกลาว  CIMB Bank มีหนาท่ีตองทําคําเสนอซ้ือหุนท้ังหมดของ
ธนาคารฯ (Tender Offer) ตามหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2551  ธนาคารฯไดแจงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวา ธนาคารฯไดรับแจง
จาก CIMB Bank ประสงคจะทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยของกิจการ และไดยื่นแบบประกาศเจตนาใน
การเขาถือหลักทรัพยเพ่ือครอบงํากิจการ (แบบ 247-3) ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยเรียบรอยแลว 



 60 

วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2551 ธนาคารฯไดแจงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวา CIMB Bank ไดทําคํา
เสนอซ้ือหลักทรัพยท้ังหมดของธนาคารฯ โดยมีกําหนดระยะเวลารับซ้ือเปนเวลา  30 วันทําการ ตั้งแต
วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันท่ี 6 มกราคม 2552 

วันท่ี 1 ธันวาคม 2551 ธนาคารฯไดแจงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวา CIMB Bank  มีความ
ประสงคท่ีจะขอแกไขเพ่ิมเติมขอมูลคําเสนอซ้ือหลักทรัพยท้ังหมดของธนาคารฯ ในสวนของรายละเอียด
ของผูทําคําเสนอซ้ือ และรายละเอียดของธนาคารฯ 

วันท่ี 22 ธันวาคม 2551 ธนาคารฯไดแจงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวา CIMB Bank  ไดยื่นแบบ
รายงานผลการเสนอซ้ือหลักทรัพยเบ้ืองตนตามแบบ 247-6 ข เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2551  โดยมีผูถือ
หุนแสดงเจตนาขายหุนตามคําเสนอซ้ือ ณ ส้ินวันท่ี 19 ธันวาคม 2551 จํานวน 2,596,618,837 หุน หรือ
คิดเปนรอยละ 38.90  ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของธนาคารฯทําให CIMB Bank ถือ
หุนรวมกันเปน 5,408,481,396 หุน หรือคิดเปนรอยละ 81.03 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด
ของธนาคารฯ 

วันท่ี 13 มกราคม 2552 ธนาคารฯไดแจงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวา CIMB Bank ไดยื่นแบบ
รายงานผลการเสนอซ้ือหลักทรัพยเบ้ืองตนตามแบบ 256-2 โดยเม่ือระยะเวลาการรับซ้ือหลักทรัพย
ของธนาคารฯตามคําเสนอซ้ือไดครบกําหนดแลวเม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2552 มีผูถือหุนแสดงเจตนาขาย
หุนรวมท้ังส้ิน จํานวน 3,331,681,973  หุน หรือคิดเปนรอยละ 49.91 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลว
ท้ังหมดของธนาคารฯทําให CIMB Bank  ถือหุนรวมกันเปน 6,143,544,532 หุน หรือคิดเปนรอยละ 
92.04 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของธนาคารฯ 

การลดทุน 
เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งท่ี 1/2552 มีมติเห็นชอบใหนําเสนอท่ี
ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2552 ในวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2552 เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหธนาคารฯลด
ทุนจดทะเบียน โดยการลดมูลคาหุนท่ีตราไวจากมูลคาหุนละ 3.75 บาท ลดลงเหลือมูลคาหุนละ 0.50 
บาท โดยเงินสวนเกินจากการลดทุนจดทะเบียนจะนําไปลางสวนต่ํามูลคาหุนและขาดทุนสะสม
ตามลําดับ การดําเนินการลดทุนดังกลาวจะเกิดขึ้นภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกใหม
ของธนาคารฯใหแก ผูถือหุนเดิม (Right Offering) และเม่ือไดรับอนุมัติจากธนาคารแหงประเทศไทย 
ผลจากการลดทุนดังกลาวจะทําใหทุนจดทะเบียนของธนาคารฯลดลงจาก 50,060,254,365 บาท เปน 
6,674,700,582 บาท 
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22. หุนสามัญซ้ือคืน - หุนสามัญของธนาคารฯถือโดยบริษัทยอย 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทหลักทรัพย บีที จํากัด และบริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน)
(บริษัทยอยของธนาคารฯ) มีเงินลงทุนในหุนสามัญของธนาคารฯรวม 124,589,637 หุน เงินลงทุนในหุนสามัญ
ของธนาคารฯถือเปนรายการหุนสามัญซ้ือคืนในงบการเงินรวมเปนจํานวนเงิน 460  ลานบาท ซ่ึงจํานวน
ดังกลาวแสดงเปนรายการหักในสวนของผูถือหุนตามวิธีราคาทุน  
ในเดือนมกราคม 2552 บริษัทหลักทรัพย บีที จํากัด และบริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) 
(บริษัทยอยของธนาคารฯ) ไดจําหนายหุนสามัญดังกลาวใหแก CIMB Bank Berhad ตามคําเสนอซ้ือ
หลักทรัพยในราคาหุนละ 2.10 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 262 ลานบาท ขาดทุนจากการจําหนายหุน
ดังกลาวจํานวน 199 ลานบาท จะบันทึกไปยังขาดทุนสะสมในวันจําหนาย 

23. สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย คือสวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน และอาคาร สวนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพยดังกลาว จะทยอยตัดจําหนายโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานท่ีเหลืออยูของ
สินทรัพยนั้น และบันทึกโอนไปยังกําไรสะสมโดยตรง  
  (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2551 2550 
   
ยอดคงเหลือตนป 768 787 
หัก: ตัดจําหนาย (19) (19) 
ยอดคงเหลือปลายป 749 768 

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยดังกลาวไมสามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไมสามารถจาย
เปนเงินปนผลได 

24. สวนเกิน(ต่ํา)กวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2551 2550 

สวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน   
ตราสารหนี้ 221 6 
ตราสารทุน 11 27 
รวม 232 33 
สวนต่ํากวาทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน   
ตราสารหนี้ (1) (134) 
ตราสารทุน (175) (172) 
รวม (176) (306) 
สวนเกิน(ต่ํา)กวาทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน - สุทธิ 56 (273) 
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25. สํารองตามกฎหมาย 
 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ธนาคารฯจะตองจัดสรรเงินสํารองอยางนอยรอยละ 

5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองดังกลาวมีจํานวนเทากับ
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

26. เงินกองทุนตามกฎหมาย 
วัตถุประสงคของธนาคารในการบริหารทุนคือการดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องและการดํารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 
ประกอบดวย 

 (หนวย: ลานบาท) 
 2551 2550 

เงินกองทุนช้ันท่ี 1   
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว  25,030 8,343 
สวนตํ่ากวามูลคาหุนสามัญ (10,607) - 
เงินสํารองตามกฎหมาย 6 6 
ขาดทุนสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร (10,310) (7,430) 
รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 1 4,119 919 
เงินกองทุนช้ันท่ี 2   
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 468 478 
เงินสํารองสําหรับลูกหนี้จัดช้ันปกติ 226 383 
หุนกูดอยสิทธิระยะยาว 2,060 58 
รวม 2,754 919 
รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 1 และ 2 6,873 1,838 
หัก: สวนขาดทุนจากการตีราคาตราสารทุนประเภทเผื่อขาย (174) (168) 
รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย 6,699 1,670 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 อัตราสวนเงินกองทุนท้ังส้ินตอสินทรัพยเส่ียงและอัตราสวนเงินกองทุนช้ันท่ี 1 
ตอสินทรัพยเส่ียงของธนาคารฯท่ีคํานวณตามหลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชยท่ี
ประกาศโดย ธปท. ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2551 เทากับรอยละ 5.80 และรอยละ 3.57 ตามลําดับ  
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27. ขาดทุนจากเงินลงทุน 
ขาดทุนจากเงินลงทุนท่ีแสดงอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
ไดรวมรายการดังตอไปนี ้

  (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2551 2550 2551 2550 

     
ขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน (2,962) (5,828)    (2,950) (5,826) 
สํารองเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย 
 และบริษัทรวม (เพ่ิมขึ้น) ลดลง - (10) 42 (304) 
สํารองเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง (522) 13 (521) 4 
กําไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน - 114 - 115 
โอนกลับสํารองเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในลูกหนี ้        

ดอยคุณภาพ 66 - 63 - 
กําไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงจากการซื้อขายหลักทรัพย     
   เงินลงทุนเพ่ือคา 1,028 239 1,034 194 
   เงินลงทุนเผื่อขาย 14 33 16 35 
   เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด 8 (923) 8 (923) 
   เงินลงทุนทั่วไป 137 26 137 26 
กําไรที่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในลูกหนี้ดอยคุณภาพ 1,230 838 71 19 
ขาดทุนจากเงินลงทุน (1,001) (5,498) (2,100) (6,660) 

28. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 ธนาคารฯไมมีภาระภาษีเงินไดสําหรับปหลังจากคํานวณบวกกลับกําไรหรือขาดทุนทางบัญชีดวย

คาใชจายและสํารองตาง ๆ ท่ีไมอนุญาตใหถือเปนคาใชจายในการคํานวณภาษีและหักดวยรายไดท่ี
ไดรับยกเวนไมตองนํามารวมคํานวณเปนรายไดในทางภาษี ท้ังนี้เนื่องจากธนาคารฯมีผลขาดทุนทาง
ภาษียกมามากกวากําไรสุทธิสําหรับป 

 ภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีแสดงในงบการเงินรวมเปนภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทยอย 

29. กองทุนบําเหน็จพนักงาน 
 ธนาคารฯมีระเบียบในการจายเงินบําเหน็จใหกับพนักงานท่ีมีอายุงานครบ 10 ปขึ้นไปและออกจากงาน

ธนาคารฯตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนด ธนาคารฯบันทึกเงินบําเหน็จพนักงานเปนคาใชจายตาม
ระยะเวลา ท้ังนี้หากพนักงานคนใดลาออกโดยไมมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จพนักงาน ธนาคารฯจะบันทึก
จํานวนยอดสะสมท่ีไดตั้งคางจายไวไปลดคาใชจายในงบกําไรขาดทุนในปท่ีพนักงานดังกลาวลาออก 
เงินบําเหน็จดังกลาวใหเฉพาะพนักงานท่ีเปนพนักงานสหธนาคารเดิมท่ีปฏิบัติงานอยูกับธนาคารฯ
เทานั้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 มีพนักงานจํานวน 707 คนท่ีธนาคารฯมีภาระผูกพันตามระเบียบเงิน
บําเหน็จและมียอดหนีสิ้นเงินบําเหน็จพนักงานท่ีบันทึกไวแลว 493 ลานบาท 
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30. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 ธนาคารฯ บริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติ

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดวยเงินท่ีพนักงานสมทบเขากองทุนในอัตรารอยละ 3 - 
5 ของเงินเดือนพนักงาน และเงินท่ีธนาคารฯและบริษัทยอยจายสมทบใหในอัตรารอยละ 5 และจายให
พนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในขอบังคับกองทุนสํารองเล้ียงชีพ กองทุนสํารอง
เล้ียงชีพนี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และจะถูกจายใหกับ
พนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนดังกลาว สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2551 และสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารฯและบริษัทยอยไดจายเงินสมทบเขากองทุน
เปนจํานวนประมาณ 78 ลานบาท และ 72 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะธนาคารฯ: 66 ลานบาท และ 59 ลานบาท 
ตามลําดับ) 

31. กําไร(ขาดทุน)ตอหุน 
 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุนเฉพาะธนาคารเปนกําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐานซ่ึง

คํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีถือโดย
บุคคลภายนอกท่ีอยูในระหวางป 

 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนท่ีแสดงไวในงบกําไรขาดทุนรวมเปนกําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐานซ่ึง
คํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ี
ออกจําหนายและถือโดยบุคคลภายนอกในระหวางป (สุทธิจากหุนสามัญซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษัทยอยใน
งบการเงินรวม) 

32. ทรัพยสินที่ติดภาระผูกพัน 
32.1 ทรัพยสินที่ใชเปนหลักประกัน  
 ธนาคารฯและบริษัทยอยไดนําทรัพยสินของธนาคารฯและบริษัทยอย เชน เงินฝากธนาคาร        

พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เปนตน ไปวางเปนหลักประกันในเรื่องดังตอไปนี ้
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2551 2550 2551 2550 
สําหรับหลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 312 - - - 
สําหรับการใชไฟฟา 9 9 9 9 
สําหรับคํ้าประกันเงินกู 45 45 - - 
สําหรับการเปดสาขา - 33 - 33 
อื่น ๆ 14 14 - - 
รวม 380 101 9 42 
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32.2 ทรัพยสินที่ติดภาระผูกพัน  
 ธนาคารฯมีเงินลงทุนประเภทหุนทุนซ่ึงแสดงไวเปนเงินลงทุนระยะยาวท่ีไดมาจากการปรับโครงสรางหนี้ 

ซ่ึงภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้ไดกําหนดใหธนาคารฯจําหนายเม่ือพนกําหนดระยะเวลาตาม
ขอตกลงภายใน 1 ป ถึง 20 ปนับจากวันท่ีกําหนดในสัญญาปรับโครงสรางหนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2551 และ 2550 เงินลงทุนท่ีติดภาระผูกพันดังกลาวมีดังนี ้

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2551 2550 

ปท่ีพนกําหนด จํานวนบริษัท มูลคาราคาทุน จํานวนบริษัท มูลคาราคาทุน 
ไมมีกําหนด - - 1 - 

2551 - - 1 - 
2553 1 8 1 8 

2554 เปนตนไป 2 - 2 - 
รวม 3 8 5 8 

 นอกจากนี้ ธนาคารฯมีทรัพยสินรอการขายท่ีมีภาระผูกพันตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับลูกหนี้ท่ีให
สิทธิแกลูกหนี้ในการซ้ือคืนหรือซ้ือกอนตามท่ีกลาวไวในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ี 13 
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33. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 
33.1 ภาระผูกพัน 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ธนาคารฯมีภาระผูกพันท่ีมีสาระสําคัญดังนี ้

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2551 2550 
  เงินตราตาง   เงินตราตาง  
 เงินบาท ประเทศ รวม เงินบาท ประเทศ รวม 
การรับอาวัลตั๋วเงิน (1) 496 - 496 924 - 924 
การคํ้าประกันการกูยืมเงิน 455 16 471 535 75 610 
ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขา       
   ท่ียังไมครบกําหนด - 438 438 - 335 335 
เล็ตเตอรออฟเครดิต 23 1,313 1,336 105 2,122 2,227 
ภาระผูกพันอ่ืน:       
การคํ้าประกันอ่ืน (1) 5,643 219 5,862 6,061 368 6,429 
สัญญาอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ตางประเทศทันทีและลวงหนา 
      

- สัญญาซื้อ - 16,050 16,050 - 37,521 37,521 
- สัญญาขาย - 22,019 22,019 - 51,017 51,017 
สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ

และอัตราดอกเบ้ีย 
      

- สัญญาซื้อ 8,265 2,892 11,157 26,794 2,521 29,315 
- สัญญาขาย 1,205 9,353 10,558 2,705 24,715 27,420 
สัญญาสิทธิเลือกซื้อขายเงินตรา

ตางประเทศ 
      

- ขายสิทธิท่ีจะซื้อ - - - - 212 212 
สัญญา Interest Rate Cap       
- สัญญาซื้อ - - - 960 - 960 
- สัญญาขาย - - - 960 - 960 
สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย       
- จายอัตราดอกเบ้ียคงท่ี 23,351 11,022 34,373 38,163 13,540 51,703 
- จายอัตราดอกเบ้ียลอยตัว 26,020 11,022 37,042 35,463 13,276 48,739 
- รับอัตราดอกเบ้ียคงท่ี 23,180 11,022 34,202 33,523 13,276 46,799 
- รับอัตราดอกเบ้ียลอยตัว 26,191 11,022 37,213 40,103 13,540 53,643 
สัญญาเพื่อปองกันความเสี่ยงดานเครดิต       
- สัญญาขาย 382 - 382 382 - 382 
วงเงินเบิกเกินบัญชีท่ีลูกคายังไมไดถอน 7,555 - 7,555 8,122 - 8,122 
รวม 122,766 96,388 219,154 194,800 172,518 367,318 
(1) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารฯมีภาระจากการออกหนังสือค้ําประกันใหแกบริษัทรวม จํานวน 4 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550:    

4 ลานบาท) และภาระจากการรับอาวัลตั๋วเงินแกบริษัทยอยจํานวน 310 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 442 ลานบาท) ซึ่งภาระการค้ําประกัน
แกบริษัทยอยดังกลาวไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว 
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ภาระผูกพันตามภาระค้ําประกันมีรายการท่ีถูกเรียกใหชําระเงินท่ียังคงคางเปน
ประเด็นท่ีองคการคลังสินคา (อคส.) มีหนังสือลงวันท่ี 4 กันยายน 2550 ขอใหธนาคารฯ ชําระหนี้ตามภาระ
การค้ําประกันสัญญาซ้ือขายขาวจํานวน 111.5 ลานบาท เนื่องจากลูกหนี้ผิดสัญญาซ้ือขายขาว ซ่ึงตอมา
ลูกหนี้ไดมีหนังสือถึงธนาคารฯ ใหระงับการชําระเงินตามภาระหนังสือค้ําประกันไวท้ังหมด จนกวาศาล
จะมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด โดยใหเหตุผลวามิไดปฏิบัติผิดเง่ือนไขในสัญญา แตเพราะคุณภาพขาวสารใน
คลังสินคาไมเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวและไดฟองดําเนินคดีกับ อคส. ปจจุบันอยูระหวางขั้นตอน
การพิจารณาของศาล ธนาคารฯในฐานะผูค้ําประกันไดพิจารณาสําเนาสัญญา สําเนาหนังสือขอขยาย
ระยะเวลารับมอบขาวสารของลูกหนี้ และสําเนาหนังสือพิจารณาใหขยายระยะเวลาการรับมอบขาวสาร
โดยไดรบัยกเวนคาปรับและคาใชจายท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดของ อคส. ซ่ึง อคส. สงมาใหธนาคารฯพรอมกับ
หนังสือขอใหชําระหนี้ ตามภาระการค้ําประกันแลวเช่ือวาคุณภาพขาวสารไมเปนไปตามมาตรฐานท่ี
กําหนดไวจริง อคส. จึงพิจารณาใหขยายระยะเวลารับมอบขาวโดยไดรับยกเวนคาปรับและคาใชจายท่ี
เกิดขึ้นท้ังหมด ดังนั้นจึงเช่ือม่ันวาธนาคารฯไมนาจะเกิดความเสียหายจากการค้ําประกันดังกลาว อยางไร
ก็ตาม เพ่ือความระมัดระวัง ธนาคารฯจึงไดตั้งสํารองภาระค้ําประกันสัญญาซ้ือขายขาวจํานวนรอยละ 50 
ของภาระค้ําประกันสัญญาซ้ือขายขาว ท่ีไดรับการเรียกรองจาก อคส. เปนจํานวนเงิน 55 ลานบาท โดย
บันทึกเปนหนี้สินในบัญชีหนี้สินอ่ืน 

 นอกจากภาระการค้ําประกันขางตน ธนาคารฯมีภาระการค้ําประกันสัญญาฝากเก็บรักษาขาวสารจํานวน 
237.5 ลานบาท เนื่องจากเปนการค้ําประกันการรับฝากขาวตั้งแตป 2547 ตอป 2548 ซ่ึงเปนเวลาท่ีผานมา
นานแลว ประกอบกับท้ังลูกหนี้และ อคส. ตางเปนผูรวมรับผิดชอบถือกุญแจเปด-ปดคลังสินคา และหาม
จัดทํากุญแจสํารอง อีกท้ังไมมีหนังสือเรียกรองใหชําระหนี้ตามภาระการค้ําประกันแตประการใด 
ธนาคารฯจึงไมเช่ือวาจะเกิดความเสียหายแกธนาคารฯ จากการค้ําประกันสัญญาฝากเก็บรักษาขาวสาร
ดังกลาวขางตน 
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33.2 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น  
(ก) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ธนาคารฯและบริษัทยอยมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการ

ถูกฟองคดีในศาลในฐานะจําเลย ซ่ึงสวนใหญจะเปนคดีละเมิดฟองเรียกรองคาเสียหาย ซ่ึงฝาย
บริหารเช่ือวาเม่ือคดีส้ินสุดจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอธนาคารฯและบริษัทยอย         
สรุปไดดังตอไปนี ้

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2551 2550 

ทุนทรัพยในคดีท่ีถูกฟองในฐานะจําเลยโดยตรง 311 309 
ทุนทรัพยในคดีท่ีถูกฟองในฐานะจําเลยรวม   
   - ทุนทรัพยเฉพาะสวนในคดีท่ีสามารถระบุไดวาเปนสวนของ   
     ธนาคารฯ 10 5 
   - ทุนทรัพยในคดีท่ีไมสามารถระบุไดวาเปนสวนของธนาคารฯ   
     ดังนั้นแสดงยอดทุนทรัพยรวม 24,620 24,630 
รวม 24,941 24,944 

ในสวนของคดีฟองรองดังกลาว สวนหนึ่งจํานวน 24,500 ลานบาทเปนคดีท่ีธนาคารฯถูกฟองเปน
จําเลยรวมกับบสท. และธนาคารอ่ืน ซ่ึงลูกหนี้ไดฟองรองเรียกคาเสียหายกรณีถูกโอนหนี้จากธนาคาร
ตาง ๆ ไปยังบสท. แตการโอนลูกหนี้ดังกลาวเปนการโอนตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 ดังนั้นธนาคารฯเช่ือวาเม่ือคดีส้ินสุดจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ
ตอธนาคารฯ ท้ังนี้หนี้ในสวนของธนาคารฯท่ีโอนไปบสท.มีจํานวนประมาณ 959 ลานบาท ซ่ึงเปน
หนี้ท่ีเกิดกอนธนาคารฯควบรวมกิจการ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551  ในจํานวนดังกลาวขางตน มีคดีความท่ีศาลช้ันตนพิพากษาใหธนาคารฯ
แพคดีตอโจทกในคดีท่ีธนาคารฯถูกฟองในฐานะจําเลยโดยตรงและในคดีท่ีธนาคารฯถูกฟองใน
ฐานะจําเลยรวมเปนจํานวนทุนทรัพย 5 ลานบาท และ 36 ลานบาท ตามลําดับ อยางไรก็ตาม
ธนาคารฯอยูระหวางการยื่นอุทธรณ  

นอกเหนือจากคดีความท่ีกลาวขางตนตามท่ีกลาวไวในหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอท่ี 15 ใน
ระหวางป 2551 ธนาคารฯไดยื่นขอเรียกรองตอศาลอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศของ ICC 
เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2551 เรียกคาเสียหายจากผูพัฒนาระบบท่ีไมสามารถสงมอบระบบ ไอที
ตามสัญญาได เปนเงินจํานวน 128 ลานบาท โดยผูพัฒนาระบบไดยื่นคําใหการและคําเรียกรอง
แยงใหธนาคารฯชําระเงิน ใหครบตามสัญญา เปนจํานวน 9 ลานเหรียญสหรัฐ ซ่ึงธนาคารฯเช่ือวา 
เม่ือคดีส้ินสุดจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอธนาคารฯ 



 69 

 (ข)  ธนาคารฯมีภาระท่ีจะตองรวมรับรูสวนแบงผลขาดทุน (ถามี) จาก บสท. ตามท่ีกลาวไวในสัญญา
โอนสินทรัพยดอยคุณภาพใหกับ บสท. ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 37 

33.3 ภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาว  
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ธนาคารฯและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาท่ีดิน อาคาร และรถยนต 

โดยสัญญาเชามีอายตุั้งแต 6 เดือนขึ้นไป ท้ังนี้ธนาคารฯและบริษัทยอยจะตองจายคาเชาในอนาคตโดย
สามารถสรุปไดดังตอไปนี ้

  (หนวย: ลานบาท) 
จายภายใน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2551 2550 2551 2550 
1 - 3 ป 469 516 393 464 
4 - 5 ป 27 32 27 31 

6 - 10 ป 26 34 26 34 
11 - 30 ป 14 17 14 17 

33.4 ภาระผูกพันอื่น 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารฯมีภาระผูกพันดังตอไปนี ้

1. ธนาคารฯไดเขาทําสัญญาจางท่ีปรึกษาเพ่ือการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและสัญญาติดตั้งและ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอรกับบริษัทหลายแหง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 คงเหลือมูลคาท่ีทาง
ธนาคารฯจะตองจายภายใตสัญญาดังกลาวอีกจํานวนเงินประมาณ 291 ลานบาท และ 0.2 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ 

2. ธนาคารฯมีภาระผูกพันตามสัญญาซ้ือและติดตั้งอุปกรณเปนจํานวนเงินประมาณ 15 ลานบาท  
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34. รายการธุรกิจกับกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวของกัน 
ในระหวางป ธนาคารฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงรวมกันระหวางธนาคารฯและ
บริษัทเหลานั้น และเปนไปตามปกติธุรกิจ ซ่ึงรายการท่ีมีสาระสําคัญสามารถสรุปไดดังนี ้
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2551 2550 2551 2550 
บริษัทยอย     

รายได:     
ดอกเบ้ียรับ - - 158 308 
เงินปนผลรับ - - 175 - 
คาธรรมเนียมรับและบริการ - - 143 826 
รายไดอื่น - - 12 14 

คาใชจาย:     
ดอกเบ้ียจาย 3 1 9 8 
คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานท่ีและ

อุปกรณ - - 18 19 
คาธรรมเนียมจาย - - 3 9 
คาใชจายอื่น - - 2 7 

บริษัทรวม     
รายได:     

ดอกเบ้ียรับ - 1 - 1 
คาธรรมเนียมรับ - 8 - 8 

บริษัทที่เก่ียวของกัน     
รายได:     

ดอกเบ้ียรับ 8 19 8 19 
เงินปนผลรับ 1 - 1 - 
คาธรรมเนียมรับ 30 1 30 1 

คาใชจาย:     
ดอกเบ้ียจาย 3 75 3 75 
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ในระหวางปปจจุบัน ธนาคารฯไดเรียกเก็บคาธรรมเนียมการบริหารสินทรัพยจากบริษัทบริหาร
สินทรัพยสาทร จํากัด (บริษัทยอย) ตามสัญญาแกไขเพ่ิมเติมสัญญาแตงตั้งตัวแทนเรียกเก็บรับชําระหนี้
และวาจางบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2550 โดยคิดคาธรรมเนียมจํานวนรอยละ 
30 ของจํานวนเงินท่ีไดรับชําระจากลูกหนี้และจากเงินท่ีไดรับจากทรัพยสินรอการขายกอนหักตนทุน
และคาใชจายใด ๆ คาธรรมเนียมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 คิดเปนจํานวนเงิน 97 ลานบาท 
(2550: 790 ลานบาท) แสดงรวมอยูในคาธรรมเนียมและบริการอ่ืนในงบกําไรขาดทุน สวนยอดคงคาง
แสดงรวมอยูในสินทรัพยอ่ืนในงบดุล ซ่ึงรายการระหวางกันดังกลาวไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารฯมียอดลูกหนี้คาธรรมเนียมคางรับจากบริษัทยอยดังกลาวจํานวน 4 
ลานบาท 

ในระหวางป ธนาคารฯไดดําเนินการขายสิทธิเรียกรองในลูกหนี้ดอยคุณภาพของธนาคารฯ ตามมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการธนาคารรวมท้ังส้ิน 110 ราย ใหกับบริษัทบริหารสินทรัพยสาทร จํากัด ในมูลคา
รวม 112 ลานบาท ภาระหนี้สุทธิ (หลังหักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ) มีจํานวน 110 ลานบาท 

นอกจากนี ้ธนาคารฯและบริษัทยอยแหงหนึ่งมีการซ้ือขายหลักทรัพยผานบริษัทยอยอีกแหงหนึ่ง โดยมี
ปริมาณการซ้ือขายสุทธิสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เทากับ 36 ลานบาท และ 1,648 ลานบาท 
ตามลําดับ ท้ังนี้โดยมีคาธรรมเนียมการซ้ือขายหลักทรัพยสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันประมาณ  0.09  ลานบาท 
และ 4 ลานบาท ตามลําดับ 

 คาตอบแทนกรรมการเปนผลประโยชนท่ีจายใหแกกรรมการของธนาคารฯและบริษัทยอยตามมาตรา 
90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนท่ีเกี่ยวของท่ีจาย
ใหกับกรรมการซ่ึงดํารงตําแหนงเปนผูบรหิารของธนาคารฯและบริษัทยอยดวย 

 ธนาคารฯและบริษัทยอยจายคาตอบแทนผูบริหารระดับตั้งแตผูชวยกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไปหรือ
ท่ีมีตําแหนงเทียบเทาในรูปของคาตอบแทนท่ีผูกพันตามสัญญาจางและสิทธิประโยชนอ่ืนจํานวน 198 
ลานบาท (เฉพาะธนาคารฯ 143 ลานบาท) 
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 ยอดคงคางของรายการธุรกิจท่ีสําคัญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีดังนี้ 
  (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2551 2550 
  เงินให    เงินให    
 เงินให สินเช่ือ   เงินให สินเช่ือ    
 สินเช่ือ คงคาง/   สินเช่ือ คงคาง/    
 คงคาง เงินลงทุน ภาระ  คงคาง เงินลงทุน ภาระ  นโยบายการกําหนดราคา 
 ถัวเฉลี่ย ในลูกหน้ี ผูกพัน เงินฝาก ถัวเฉลี่ย ในลูกหน้ี ผูกพัน เงินฝาก เงินใหสินเช่ือ 

         (รอยละตอป) 
บริษัทยอย          
บริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) - - - 147 - - - 143  
  - - 147  - - 143  
บริษัทรวม          
บริษัท มิลเลียไลฟอินชัวรันส (ประเทศไทย) 

จํากัด(มหาชน) - - - - - - - 68  
บริษัท เวิลดคลาสเรนอะคาร จํากัด 1 - 4 - 3 3 4 - MLR, 2% ของภาระ             

คํ้าประกัน 
  - 4 -  3 4 68  
บริษัทที่เกี่ยวของกัน          
บริษัท มิลเลียไลฟอินชัวรันส (ประเทศไทย) 

จํากัด (มหาชน) - - - 59 - - - -  
บริษัท สามชัย จํากัด (มหาชน) 610 - - - 724 745 - - 15%, 15.5%, 18%, 19% 
บริษัท ซื่อตรงคอนสตรั๊คช่ัน จํากัด 461 - - - 471 473 34 1 MLR - 3.075%, 2.5% 

ของภาระคํ้าประกัน 
บริษัท แมกซวิน บิลเดอรส จํากัด 131 128 - - 138 134 - - ไมคิดดอกเบ้ีย, 6.75% 
บริษัท ไทยบาโรดา อินดัสตรีย จํากัด 237 - - - 268 262 70 - ไมคิดดอกเบ้ีย, 6.3%, 0.5% 

และ 2% ของภาระ              
คํ้าประกัน 

บริษัท ยูเนียน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) 36 10 2 3 39 40 2 4 5%, 5.05% และ1.5% 
ของภาระคํ้าประกัน 

บริษัท เซ็นจุเมทัล (ประเทศไทย) จํากัด - - - 12 - - - 53  
บริษัท บริหารสินทรัพย สุขุมวิท จํากัด - - - - - - 2 50 1.25% ของภาระคํ้าประกัน 
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย - - - - - - - 1,669  
บริษัท วงศไพฑูรย กรุป จํากัด (มหาชน) 89 89 - - 89 89 - - 0.1% 
บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด  - - - 6 - - - 41  
บริษัท โกลเบิล ลิสซิ่ง จํากัด 24 25 - - 22 23 - - 15% 
  252 2 80  1,766 108 1,818  
          
บุคคลที่เกี่ยวของกัน 1 1 - 120 1 1 - 40  
  1 - 120  1 - 40  
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   (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2551 2550  
  เงินให    เงินให    
 เงินให สินเช่ือ   เงินให สินเช่ือ    
 สินเช่ือ คงคาง/   สินเช่ือ คงคาง/    
 คงคาง เงินลงทุน ภาระ  คงคาง เงินลงทุน ภาระ  นโยบายการกําหนดราคา 
 ถัวเฉลี่ย ในลูกหน้ี ผูกพัน เงินฝาก ถัวเฉลี่ย ในลูกหน้ี ผูกพัน เงินฝาก เงินใหสินเช่ือ 
         (รอยละตอป) 
บริษัทยอยที่ถือหุนโดยธนาคารโดยตรง          
บริษัทหลักทรัพย บีที จํากัด 86 86 - 51 138 86 - 31 MLR-1.5%, 9% 
บริษัท บีที ลิสซิ่ง จํากัด 2,258 2,259 - 11 2,201 2,258 - 28 MOR - 2%, 3.6%, 4.2% 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนบีที จํากัด - - - 7 - - - 8  
บริษัท บีทีท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด 6 6 - 2 5 6 - 2 MOR - 2% 
บริษัท บีที ประกันภัย จํากัด - - - 51 - - - 39  
บริษัท บริหารสินทรัพยสาทร จํากัด 1,224 - - 153 3,725 2,969 - 61 3.5%, 3.53%, 3.55% 
บริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) - - - 147 - - - 143  
บริษัท บีที เวิลดลีส จํากัด 189 488 310 46 174 - 442 18 MLR,2% ของภาระคํ้าประกัน 
บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัทยอยของธนาคาร 

(บริษัท บีที เวิลดลีส จํากัด) 
         

บริษัท แอสเซ็ท ไลอะบิลลิต้ี แมเนจเมนท จํากัด  - - - 1 - - - 1  
  2,839 310 469  5,319 442 331  
บริษัทรวม          
บริษัท มิลเลียไลฟอินชัวรันส (ประเทศไทย) 

จํากัด (มหาชน) - - - - - - - 68  
บริษัท เวิลดคลาสเรนอะคาร จํากัด 1 - 4 - 3 3 4 - MLR,  2% ของภาระคํ้าประกัน 
  - 4 -  3 4 68  
บริษัทที่เกี่ยวของกัน          
บริษัท มิลเลียไลฟอินชัวรันส (ประเทศไทย) 

จํากัด (มหาชน) - - - 59 - - - -  
บริษัท ซื่อตรงคอนสตรั๊คช่ัน จํากัด 461 - - - 471 473 34 1 MLR - 3.075%, 2.5% ของ

ภาระคํ้าประกัน 
บริษัท แมกซวิน บิลเดอรส จํากัด 131 128 - - 138 134 - - ไมคิดดอกเบ้ีย, 6.75% 
บริษัท ไทยบาโรดา อินดัสตรีย จํากัด 237 - - - 268 262 70 - ไมคิดดอกเบ้ีย, 6.3%, 0.5% 

และ 2% ของภาระ              
คํ้าประกัน 

บริษัท ยูเนียน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) 36 10 2 3 39 40 2 4 5%,5.05%, 1.5% ของภาระ
คํ้าประกัน  

บริษัท เซ็นจุเมทัล (ประเทศไทย) จํากัด - - - 12 - - - 53  
บริษัท บริหารสินทรัพย สุขุมวิท จํากัด - - - - - - 2 50 1.25% ของภาระคํ้าประกัน 
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย - - - - - - - 1,669  
บริษัท วงศไพฑูรย กรุป จํากัด (มหาชน) 89 89 - - 89 89 - - 0.1% 
บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด - - - 6 - - - 41  
  227 2 80  998 108 1,818  
          
บุคคลที่เกี่ยวของกัน 1 1 - 120 1 1 - 40  
  1 - 120  1 - 40  

 ธนาคารฯคิดดอกเบ้ียสําหรับเงินรับฝากจากกิจการและบุคคลท่ีเกี่ยวของกันในอัตราปกติท่ีคิดกับ         
ผูฝากท่ัวไป 
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35. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 ธนาคารฯดําเนินธุรกิจการเงินและการธนาคาร บริษัทยอยดําเนินธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจจัดการกองทุน 

ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจปรึกษาการลงทุน ธุรกิจบริหารสินทรัพย ธุรกิจใหเชาซ้ือ และธุรกิจใหเชา
สินทรัพยแบบลีสซ่ิงซ่ึงไมถือเปนสวนงานทางธุรกิจเดียวกับธนาคารฯ 

 ขอมูลทางการเงินในงบการเงินรวมจําแนกตามสวนงาน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  เปน
ดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 

 
ธุรกิจ   

ธนาคาร 
ธุรกิจ                

ใหเชาซื้อ 
ธุรกิจบริหาร

สินทรัพย ธุรกิจอ่ืน 
รายการตัด

บัญชี 
งบการเงิน

รวม 
รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล

สุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้
สงสัยจะสูญและขาดทุนจาก
การปรับโครงสรางหนี้ 3,354 446 4 42 (279) 3,567 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย - - - - (31) (31) 

รายไดท่ีมิใชดอกเบ้ีย (1,011) 103 1,290 508 (240) 650 
คาใชจายท่ีมิใชดอกเบ้ีย (5,130) (481) (147) (562) 210 (6,110) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล - (2) (48) (10) - (60) 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (2,787) 66 1,099 (22) (340) (1,984) 

(หนวย: ลานบาท) 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

 
ธุรกิจ   

ธนาคาร 
ธุรกิจ               

ใหเชาซื้อ 
ธุรกิจบริหาร

สินทรัพย ธุรกิจอ่ืน 
รายการตัด

บัญชี 
งบการเงิน

รวม 
รายไดดอกเบ้ียและเงินปน

ผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและ
หนี้สงสัยจะสูญและ
ขาดทุนจากการปรับ
โครงสรางหนี้ 2,721 437 96 43 (11) 3,286 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย - - - - (16) (16) 

รายไดท่ีมิใชดอกเบ้ีย (5,050) (65) 975 591 (570) (4,119) 
คาใชจายท่ีมิใชดอกเบ้ีย (5,098) (339) (912) (607) 887 (6,069) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล - - - (9) - (9) 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (7,427) 33 159 18 290 (6,927) 

 



 75 

(หนวย: ลานบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจใหเชาซ้ือ ธุรกิจบริหารสินทรัพย ธุรกิจอื่น รายการตัดบัญช ี งบการเงินรวม 
 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 
             
เงินลงทุน - สุทธิ 46,228 75,527 - 150 6 1,788 800 1,423 (1,514) (1,931) 45,520 76,957 
เงินใหสินเช่ือและ

ดอกเบ้ียคางรับ - สุทธิ 
(รวมรายการระหวาง
ธนาคารและตลาดเงิน) 125,611 96,846 3,645 3,683 259 1,125 683 619 (3,174) (5,435) 127,024 96,838 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - 
สุทธิ 3,788 3,988 26 29 - - 49 62 - - 3,863 4,079 

ลูกหน้ีคาขายเงินลงทุน 24,145 11,072 - - - - - - - - 24,145 11,072 
สินทรัพยอื่น 11,273 16,721 65 162 183 212 334 363 (30) (651) 11,825 16,807 

สินทรัพยรวม 211,045 204,154 3,736 4,024 448 3,125 1,866 2,467 (4,718) (8,017) 212,377 205,753 

36. เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 เครื่องมือทางการเงินท่ีสําคัญของธนาคารฯตามท่ีนิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 48 “การแสดง

รายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสด รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน เงินใหสินเช่ือ เงินลงทุน เงินฝาก หนี้สินจายคืนเม่ือทวงถาม และเงินกูยืม ธนาคารฯมี
ความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดังนี ้

36.1 ความเส่ียงดานเครดิต 
ความเส่ียงดานเครดิต คือ ความเส่ียงท่ีธนาคารฯจะไดรับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการท่ีลูกคา
หรือคูสัญญาของธนาคารฯไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขหรือขอตกลงท่ีระบุไวตามสัญญาได  

ธนาคารฯไดจัดใหมีการนํากระบวนการบริหารความเส่ียงดานเครดิตมาใช ภายใตนโยบายการบริหาร
ความเส่ียงดานเครดิต (Credit Risk Management Policy) ธนาคารฯมีการจัดองคกรใหมีการถวงดุลและ
ตรวจสอบซ่ึงกันและกัน มีการแบงแยกหนาท่ีกันอยางชัดเจนระหวางผูทําหนาท่ีดานตลาด ผูอนุมัติ
สินเช่ือ ผูตรวจสอบและผูท่ีดูแลเรื่องการบริหารความเส่ียง การบริหารความเส่ียงดานเครดิตของ
ธนาคารฯมีการบริหารท้ังในระดับรายลูกคา (Standalone Risk) และระดับ Portfolio โดยธนาคารฯได
พัฒนาเครื่องมือในการประเมินความเส่ียงท่ีตางกันใหเหมาะสมกับประเภทของลูกคา สําหรับลูกคานิติ
บุคคล ธนาคารฯไดพัฒนา Risk Grading Tools และสําหรับลูกคาธุรกิจขนาดกลาง - ขนาดยอม ได
พัฒนา SME Filter เพ่ือใชสําหรับจัดอันดับความเส่ียงลูกคาสินเช่ือธุรกิจ สําหรับลูกคารายยอยบุคคล
ธรรมดา ท้ังสินเช่ืออเนกประสงคท่ีไมมีหลักประกัน(Personal Cash) และท่ีมีหลักประกัน (Mortgage 
Power) รวมท้ังสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอาศัย (Home Loan) ธนาคารฯก็ไดพัฒนาระบบ Credit Scoring ใชใน
การประเมินความเส่ียงของผูกู 
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สวนการพิจารณาการใหสินเช่ือนั้น ธนาคารฯมีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือระดับตาง ๆ ซ่ึง
แตกตางกันไปตามขนาดของวงเงินสินเช่ือ โดยจะเนนพิจารณาจากความสามารถในการชําระหนี้ของ
ลูกหนี้ โดยคํานึงถึงประเภทของวงเงินสินเช่ือ สถานะทางการเงินของลูกหนี้ สภาพเศรษฐกิจและภาวะ
อุตสาหกรรมเปนหลัก นอกจากนี้ธนาคารฯไดจัดตั้งหนวยงานสอบทานการใหสินเช่ือ ซ่ึงเปน
หนวยงานอิสระเพ่ือใหกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือมีความโปรงใสและกอใหเกิดประสิทธิผล
สูงสุด 

มูลคาสูงสุดของความเส่ียงดานสินเช่ือ คือ มูลคาตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินหักดวยสํารองเผ่ือ
ผลขาดทุนตามท่ีแสดงไวในงบดุล และความเส่ียงของภาระผูกพันนอกงบดุล เชน การค้ําประกันการ
กูยืมการค้ําประกันอ่ืน ๆ และสัญญาตราสารอนุพันธ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ธนาคารฯมีภาระผูกพันนอกงบดุลซ่ึงวิเคราะหตามระยะเวลาครบ
กําหนดของสัญญานับจากวันท่ีในงบดุลไดดังตอไปนี ้
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 นับจาก 31 ธันวาคม 2551 นับจาก 31 ธันวาคม 2550 
 ไมเกิน มากกวา  ไมเกิน มากกวา  
 1 ป 1 ป รวม 1 ป 1 ป รวม 
การรับอาวัลต๋ัวเงิน 496 - 496 924 - 924 
การคํ้าประกันเงินกูยืม 471 - 471 610 - 610 
ภาระตามต๋ัวแลกเงินคาสินคา       
   เขาท่ียังไมครบกําหนด 438 - 438 335 - 335 
เล็ตเตอรออฟเครดิต 1,336 - 1,336 2,166 61 2,227 
การคํ้าประกันอื่น 5,781 81 5,862 6,156 273 6,429 

36.2 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด 
 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดหมายถึงความเส่ียงท่ีธนาคารฯอาจไดรับความเสียหาย

อันสืบเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปล่ียนและราคาของหลักทรัพยซ่ึงสงผล
กระทบตอฐานะเงินตราตางประเทศและฐานะการลงทุนของธนาคารฯ ดังนั้นความเส่ียงจากการ
เปล่ียนแปลงของราคาตลาดจึงประกอบไปดวยความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย ความเส่ียงดานอัตรา
แลกเปล่ียน และความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาของตราสารทุน 
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 ธนาคารฯมีทีมงานบริหารความเส่ียงตลาดและสินทรัพย/หนี้สินซ่ึงมีหนาท่ีในการประเมินความเส่ียงท่ี
เกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนและอัตราดอกเบ้ีย โดยจัดใหมีการนํากระบวนการบริหาร
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดมาใช ท้ังในดานการวัด (Value at Risk) และควบคุม
ความเส่ียงดังกลาว ธนาคารฯใช Value at Risk ควบคูกับ factor sensitivity อ่ืน เชน DVO1 เปนตน เพ่ือ
กําหนดและรายงานระดับความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดท่ียอมรับไดและระดับความเส่ียง
เตือนภัยลวงหนาสําหรับการลงทุนในหลักทรัพยประเภทเพ่ือคา ท้ังนี้เพ่ือใหธนาคารฯสามารถดําเนิน
มาตรการปรับระดับความเส่ียงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมไดทันทวงที 

ก) ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย (Structured Interest Risk) 

  ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียใน
ตลาด  ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอมูลคาตราสารทางการเงิน ความผันผวนตอรายได
หรือมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน ท้ังนี้ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ียเปนผลมาจาก
การจัดโครงสรางอัตราดอกเบ้ีย ลักษณะและโครงสรางสินทรัพย หนี้สิน และทุนของธนาคารฯ 
ซ่ึงธนาคารฯมีการกําหนดระดับเพดานความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพ่ือการธนาคาร 
(Net Interest Income Charge) ท่ียอมรับไดโดยไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
สินทรัพยและหนี้สิน เพ่ือควบคุมความเส่ียงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม สวนการกําหนดระดับ
เพดานความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพ่ือการคา (Interest Rate VaR)ไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

  สินทรัพย/หนี้สินทางการเงินจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 
2550 จําแนกไดดังนี ้

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2551 
 มีอัตราดอกเบี้ย    
 ปรับขึ้นลงอางอิง มีอัตรา   

รายการ ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที ่ ไมมีดอกเบี้ย รวม 
สินทรัพยทางการเงิน      
เงินสด - - 4,630 4,630 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 86 33,252 9,652 42,990 
เงินลงทุน(1) 17,695(1) 19,736 11,499 48,930 
เงินใหสินเช่ือ 59,566 27,777 210 87,553 
หนี้สินทางการเงิน     
เงินรับฝาก 21,115 137,532 1,359 160,006 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  1,475 8,421 89 9,985 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม - - 188 188 
เงินกูยืม 3,145 149 3,304 6,598 
(1) สวนหน่ึงเปนเงินลงทุนในลูกหน้ีจํานวน 1,260 ลานบาท ซ่ึงอางอิงอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม และรับรูดอกเบี้ยรับตามเกณฑเงินสด 
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 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2550 
 มีอัตราดอกเบี้ย    
 ปรับขึ้นลงอางอิง มีอัตรา   

รายการ ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที ่ ไมมีดอกเบี้ย รวม 
สินทรัพยทางการเงิน      
เงินสด - - 3,873 3,873 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 541 3,670 4,262 8,473 
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน - 2,250 - 2,250 
เงินลงทุน(1) 44,570(1) 16,129 23,327 84,026 
เงินใหสินเช่ือ 77,551 17,269 495 95,315 
หนี้สินทางการเงิน     
เงินรับฝาก 25,406 139,213 1,564 166,183 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  1,824 5,812 101 7,737 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม - - 276 276 
เงินกูยืม 3,038 1,747 3,304 8,089 
(1)  สวนหน่ึงเปนเงินลงทุนในลูกหน้ีจํานวน 1,629 ลานบาท ซ่ึงอางอิงอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม และรับรูดอกเบี้ยรับตามเกณฑเงินสด 

  ยอดคงเหลือของเงินใหสินเช่ือท่ีมีอัตราดอกเบ้ียปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบ้ีย
คงท่ี ไดรวมเงินใหสินเช่ือท่ีหยุดรับรูรายไดตามเกณฑคงคาง (กอนหักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ) 

   นอกจากนี้ ธนาคารฯมีสินทรัพย/หนี้สินทางการเงินท่ีกอใหเกิดรายไดและคาใชจายยอดคงเหลือ
ถัวเฉล่ียท่ีคํานวณโดยถัวเฉล่ียจากยอดคงเหลือในระหวางปของสินทรัพย/หนี้สินทางการเงิน 
อัตราเฉล่ียของดอกเบ้ียและเงินปนผลสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เปนดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2551 2550 
 ยอด ดอกเบี้ย อัตรา ยอด ดอกเบี้ย อัตรา 
 คงเหลือ และ เฉลี่ย คงเหลือ และ เฉลี่ย 

 ถัวเฉลี่ย เงินปนผล (รอยละ) ถัวเฉลีย่ เงินปนผล (รอยละ) 
สินทรัพยทางการเงินท่ีกอใหเกิดรายได       
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 22,223 767 3.45 17,769 752 4.23 
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 1,847 7 3.32 2,697 111 4.12 
เงินลงทุน 62,429 3,210 5.14 91,523 5,253 5.75 
เงินใหสินเช่ือ 91,468 6,991 7.64 99,177 7,819 7.88 
หนี้สินทางการเงินท่ีกอใหเกิดคาใชจาย       
เงินรับฝาก 156,829 4,888 3.12 179,797 6,632 3.69 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  6,640 141 2.13 11,262 278 2.47 
หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน - - - 942 33 3.46 
เงินกูยืม 5,078 379 7.45 9,935 568 5.72 
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ข) ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน (Structured FX risk) 

  ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราตางประเทศ  ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอมูลคาตราสารทางการเงิน ความผันผวน
ตอรายไดหรือมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน  

  ดานบริหารเงินและคาผลิตภัณฑการเงินของธนาคารฯเปนผูรับผิดชอบการบริหารฐานะเงินตรา
ตางประเทศของธนาคารฯภายใตเพดานความเส่ียงท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงของธนาคารฯ ไดแก FX VaR limit, FX exposure limit เปนตน 

  นอกเหนือจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีไดเปดเผยแลวใน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเกี่ยวของ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ธนาคารฯมีฐานะ
สุทธิท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีสําคัญโดยจําแนกเปนสกุลเงินไดดังตอไปนี ้

 (หนวย: เทียบเทาลานเหรียญสหรัฐฯ) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2551 2550 
 เหรียญ

สหรัฐฯ 
โคเรียน
วอน* 

ยูโร* 
 

สกุลอ่ืน ๆ* 
 

เหรียญ
สหรัฐฯ 

ยูโร* 
 

สกุลอ่ืน ๆ* 
 

ฐานะทันที 312.98 39.23 3.12 5.23 1,028.36 0.52 3.26 
ฐานะลวงหนา        
- สัญญาลวงหนา (310.80) (38.81) (2.60) (6.14) (1,043.93) (0.69) (4.13) 
ฐานะสุทธิ 2.18 0.42 0.52 (0.91) (15.57) (0.17) (0.87) 

* สําหรับสกุลยูโร, สกุลโคเรียนวอนและสกุลอ่ืน ๆ แสดงฐานะสุทธิเปนเงินตราตางประเทศเทียบเทาสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐฯ 

ค) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน 

  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของราคาของตราสารทุนหรือหุนทุน  ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอ
มูลคาของสินทรัพยประเภทเงินลงทุน ความผันผวนตอรายไดหรือมูลคาของสินทรัพยทาง
การเงิน  
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36.3 ความเส่ียงดานสภาพคลอง 
 ความเส่ียงดานสภาพคลอง คือ ความเส่ียงท่ีธนาคารฯอาจไดรับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการท่ี

ธนาคารฯไมสามารถเปล่ียนสินทรัพยเปนเงินสดและ/หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอตาม
ความตองการ และทันตอเวลาท่ีธนาคารฯจะตองนําไปชําระภาระผูกพันไดเม่ือครบกําหนด  

 ดานบริหารเงินและคาผลิตภัณฑการเงินของธนาคารฯเปนผูรับผิดชอบการบริหารสภาพคลองของ
ธนาคารฯในการจัดหาแหลงเงินทุนท้ังระยะส้ันและระยะยาว รวมถึงการบริหารการลงทุนในตราสาร
หนี้  ท้ังนี้การบริหารความเส่ียงดานสภาพคลองในภาพรวมจะอยูภายใตการควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน โดยมีการกําหนดเพดานความเส่ียงดานสภาพคลอง ไดแก 
Liquid Asset Ratio, Liquidity Cumulative Gap เปนตน 

 วันท่ีท่ีครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันท่ีในงบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
มีดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 นับจาก 31 ธันวาคม 2551 
 เมื่อ นอยกวา มากกวา ไมม ี  

รายการ ทวงถาม 1 ป 1 ป กําหนด รวม 
สินทรัพยทางการเงิน       
เงินสด 4,630 - - - 4,630 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 6,419 36,571 - - 42,990 
เงินลงทุน(1) 11(1) 4,625 38,030 6,264 48,930 
เงินใหสินเช่ือ(2) 10,650(2) 32,330 44,573 - 87,553 
หนี้สินทางการเงิน       
เงินรับฝาก 22,474 132,353 5,179 - 160,006 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  1,564 8,414 7 - 9,985 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 188 - - - 188 
เงินกูยืม 544 2,909 3,145 - 6,598 

 (1)  เงินลงทุนที่ครบกําหนดเม่ือทวงถามจํานวน 11 ลานบาท เปนเงินลงทุนในตราสารหน้ีที่ผิดนัดชําระ 
 (2)  สวนหน่ึงของเงินใหสินเชื่อที่ครบกําหนดเม่ือทวงถามจํานวน 9,888 ลานบาท เปนจํานวนเงินคงคางตามสัญญาของรายที่ผิดนัดชําระและจัดชั้น

ตํ่ากวามาตรฐานข้ึนไป ทั้งน้ี ระยะเวลาการชําระคืนข้ึนอยูกับการเจรจาปรับโครงสรางหน้ีใหม 
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 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 นับจาก 31 ธันวาคม 2550 
 เมื่อ นอยกวา มากกวา ไมม ี  

รายการ ทวงถาม 1 ป 1 ป กําหนด รวม 
สินทรัพยทางการเงิน       
เงินสด 3,873 - - - 3,873 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,578 3,536 3,359 - 8,473 
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน - 2,250 - - 2,250 
เงินลงทุน(1) 11 (1) 26,326 50,699 6,990 84,026 
เงินใหสินเช่ือ(2) 10,550 (2) 34,601 50,164 - 95,315 
หนี้สินทางการเงิน       
เงินรับฝาก 26,950 137,892 1,341 - 166,183 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  1,545 5,588 604 - 7,737 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 276 - - - 276 
เงินกูยืม 545 1,747 5,797 - 8,089 
      

 (1)  เงินลงทุนที่ครบกําหนดเม่ือทวงถามจํานวน 11 ลานบาท เปนเงินลงทุนในตราสารหน้ีที่ผิดนัดชําระ 
 (2)  สวนหน่ึงของเงินใหสินเชื่อที่ครบกําหนดเม่ือทวงถามจํานวน 9,568 ลานบาท เปนจํานวนเงินคงคางตามสัญญาของรายที่ผิดนัดชําระและจัดชั้น

ตํ่ากวามาตรฐานข้ึนไป ทั้งน้ี ระยะเวลาการชําระคืนข้ึนอยูกับการเจรจาปรับโครงสรางหน้ีใหม 

36.4  มูลคายุติธรรม 
 มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกันในขณะท่ีท้ังสองฝาย

มีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระ ธนาคารฯไดมี
การประมาณการมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑดังนี้ 

(ก) สินทรัพยทางการเงิน 

  ในการกําหนดราคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของตราสารทางการเงิน ราคายุติธรรมของ          
สินทรัพยทางการเงิน สวนใหญถือตามจํานวนเงินท่ีแสดงในงบดุลรวมถึง เงินสด รายการระหวาง
ธนาคารและตลาดเงิน หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน และเงินใหสินเช่ือซ่ึงจะมีราคา
ใกลเคียงกับราคาตามบัญชีเนื่องจากมูลคาตราสารทางการเงินสวนใหญจะขึ้นอยูกับอัตรา
ดอกเบ้ียในตลาด สวนตราสารทางการเงินท่ีมีเง่ือนไขและระยะเวลาท่ีเปนมาตรฐานซ่ึงซ้ือขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคลองจะใชราคาตลาดเปนราคายุติธรรม เชน เงินลงทุน เปนตน 
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(ข) หนี้สินทางการเงิน 

  หนี้สินทางการเงินรวมถึงเงินกูยืมและเงินรับฝาก รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน หนี้สิน
จายคืนเม่ือทวงถาม และหุนกู ซ่ึงมีราคายุติธรรมใกลเคียงกับราคาตามบัญชีเนื่องจากเหตุผล
เดียวกับท่ีระบุไวสําหรับสินทรัพยทางการเงินขางตน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของ
ธนาคารฯ ประมาณวาไมแตกตางกันอยางเปนสาระสําคัญ อยางไรก็ตาม เงินลงทุนในตราสารหนี้
ตางประเทศท่ีจะถือจนครบกําหนดประเภท Structured Notes ซ่ึงมีราคาท่ีเสนอโดยผูจัดหาตราสาร 
(Arranger) ต่ํากวามูลคาทางบัญชี ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 9.1 (ก) 

36.5 ตราสารอนุพันธทางการเงิน 
 ธนาคารฯประกอบธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารอนุพันธทางการเงินเปนไปตามปกติธุรกิจของธนาคารฯ 

เพ่ือตอบสนองตอความตองการของลูกคา และเพ่ือการบริหารความเส่ียงของธนาคารฯอันเกิดจากการ
ผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน และอัตราดอกเบ้ีย 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ธนาคารฯมีตราสารอนุพันธทางการเงินซ่ึงจําแนกตามระยะเวลา
ครบกําหนดของสัญญาสามารถสรุปไดดังนี ้
 (หนวย: ลานบาท) 
   งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2551 2550 
 ไมเกิน 1 ป มากกวา 1 ป รวม ไมเกิน 1 ป มากกวา 1 ป รวม 
สัญญาอัตราแลกเปล่ียนทันทีและลวงหนา       
- สัญญาซ้ือ 15,695 355 16,050 32,700 4,821 37,521 
- สัญญาขาย 21,775 244 22,019 45,917 5,100 51,017 
สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย       
- สัญญาซ้ือ 3,642 7,515 11,157 18,449 10,866 29,315 
- สัญญาขาย 3,358 7,200 10,558 17,153 10,267 27,420 
สัญญาสิทธิเลือกซ้ือขายเงินตราตางประเทศ       
- ขายสิทธิที่จะซ้ือ - - - 212 - 212 
สัญญา Interest Rate Cap       
- สัญญาซ้ือ - - - 960 - 960 
- สัญญาขาย - - - 960 - 960 
สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย       
- จายอัตราดอกเบี้ยคงที่ 13,561 20,812 34,373 14,770 36,933 51,703 
- จายอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 13,759 23,283 37,042 11,966 36,773 48,739 
- รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 13,759 20,443 34,202 11,446 35,353 46,799 
- รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 13,561 23,652 37,213 15,290 38,353 53,643 
ภาระผูกพันเพ่ือปองกันความเส่ียง       
- สัญญาขาย 382 - 382 - 382 382 
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ธนาคารฯกําหนดนโยบายและวงเงินท่ีเกี่ยวของกับความเส่ียงโดยมีขั้นตอนการรายงานและควบคุม
ความเส่ียงตาง ๆ เพ่ือควบคุมธุรกรรมดานอนุพันธทางการเงิน ธนาคารฯควบคุมความเส่ียงดานการ  
ผิดนัดชําระท่ีเกี่ยวของกับอนุพันธทางการเงินโดยพิจารณาวงเงินสินเช่ือท่ีใหกับลูกคาโดยรวม ซ่ึงการ
พิจารณาดังกลาวเปนไปเชนเดียวกับกระบวนการการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ อันทําใหธนาคารฯควบคุม
ระดับความเส่ียงท่ีธนาคารฯสามารถรับได อยางไรก็ตาม อนุพันธทางการเงินอาจทําใหเกิดกําไรหรือ
ขาดทุนกับธนาคารฯก็ได ซ่ึงขึ้นอยูกับการขึ้นลงของอัตราดอกเบ้ียหรืออัตราแลกเปล่ียนและสามารถ
เปล่ียนแปลงไดอยางมีสาระสําคัญตามสภาวะตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป 

37. สัญญาโอนลูกหนี้ดอยคุณภาพใหบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 
 เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2544 ธนาคารฯไดลงนามในสัญญาโอนสินทรัพยเพ่ือโอนขายสินเช่ือดอยคุณภาพ

ใหแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (“บสท.”) ตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 
(“พรก.”) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ธนาคารฯและบริษัทยอยมีลูกหนีท่ี้โอนไป บสท.ดังนี้ 
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2551 2550 

ลูกหนี้ท่ีโอนขายไป บสท. ราคาตามบัญชี ราคาโอน ราคาตามบัญชี ราคาโอน 
ลูกหนี้ท่ีไดรับการชดเชยภายใตสัญญา CAP (CAP) 82,345 21,934 82,348 21,934 
ลูกหนี้ท่ีไมไดรับการชดเชยภายใตสัญญา CAP (NON CAP) 15,774 3,465 15,774 3,465 
รวม 98,119 25,399 98,122 25,399 
หัก: ตั๋วสัญญาใชเงินท่ีไดรับการไถถอนบางสวน        (22,694)  (18,810) 
ตั๋วสัญญาใชเงินคงเหลือ (แสดงรวมอยูในเงินลงทุน 
 ระยะยาวประเภทตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด) 

(หมายเหตุ 9.1) 

 

2,705 

 

6,589 

ธนาคารฯไดรับชําระราคาจากการโอนขายลูกหนี้เปนตั๋วสัญญาใชเงินท่ีออกโดยบสท. ประเภทเปล่ียนมือ
ไมไดอายุ 10 ป โดยมีกองทุนฟนฟูฯเปนผูอาวัลตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวมีดอกเบ้ียตามอัตราดอกเบ้ีย
เงินฝากเฉล่ียของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 แหง ซ่ึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ธนาคารฯมี
ดอกเบ้ียจากตั๋วสัญญาใชเงินของ บสท. คางรับจํานวน 282 ลานบาท และ 293 ลานบาท ตามลําดับ 
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 สวนแบงกําไร/ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ 
 ท้ังนี้ภายใตสัญญาโอนขายลูกหนี้ดอยคุณภาพใหบสท. ธนาคารฯมีภาระท่ีจะตองรวมรับรูสวนแบงผล

กําไรหรือขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของ บสท. เม่ือส้ินสุดสัญญานับตั้งแตวันท่ี 1 
กรกฎาคม 2544 โดยในกรณีท่ีมีผลขาดทุน ผลขาดทุนสวนแรกจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาโอน 
ธนาคารฯจะเปนผูรับผิดชอบ ผลขาดทุนสวนท่ีสองจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาโอน บสท. และ
ธนาคารฯจะแบงกันคนละครึ่ง ผลขาดทุนสวนท่ีเหลือ บสท. จะรับไปท้ังหมด โดยท้ังนี้คาใชจาย
ของบสท. และดอกเบ้ียจายของตั๋วสัญญาใชเงินท่ีออกโดยบสท. จะรวมอยูในการคํานวณผลกําไร
ขาดทุนดังกลาวดวย และหากกรณีท่ีการบริหารมีกําไร กําไรสวนแรกจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของ
ราคาโอนจะแบงกันคนละครึ่งระหวาง บสท. และธนาคารฯ ผลกําไรสวนท่ีสอง (ซ่ึงเม่ือรวมกับผล
กําไรสวนแรกแลวตองไมเกินสวนตางระหวางมูลคาสินทรัพยดอยคุณภาพตามบัญชีกับราคาโอน) 
ธนาคารฯจะรับไปท้ังหมด สวนกําไรท่ีเกินกวานั้น จะเปนของบสท. สวนลูกหนี้ท่ีไมมีตนทุนการรับ
โอน เงินท่ีเรียกเก็บไดหลังหักคาใชจายในการบริหารหนี้จะเปนของธนาคารฯท้ังหมด   

 อยางไรก็ตาม ในวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2549 ธนาคารฯไดโอนสิทธิในการรับสวนแบงกําไรจาก บสท. 
ในอนาคต ในสวนของลูกหนี้ภายใตสัญญาการบริหารและชดเชยสินทรัพยดอยคุณภาพ (“ลูกหนี้ท่ี
ไดรับการชดเชยภายใตสัญญา CAP”) ท่ีไดโอนไป บสท. ดังกลาวขางตนใหกับกองทุนฟนฟูฯ แตภาระ
ในการรวมรับผลขาดทุนกับ บสท. ยังคงไวท่ีธนาคารฯ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารฯยังไมไดบันทึกผลกําไรขาดทุนท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคตจากภาระ
ผูกพันขางตนเนื่องจากยังไมสามารถประมาณผลกําไรขาดทุนท่ีจะเกิดขึ้นท่ีแนนอนได ท้ังนี้ฝายบริหาร
ของธนาคารฯเช่ือวาจะไมเกิดผลขาดทุนท่ีมีสาระสําคัญในอนาคต 

ประเด็นคงคางกับ บสท. 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารฯและ บสท. ยังมีประเด็นคงคางเรื่องติดตามการเบิกตนฉบับ
เอกสารสิทธ์ิหลักประกันและรายงานประเมินราคาหลักประกันและประเด็นคงคางเกี่ยวกับการให
มูลคาหลักประกันท่ีเปนสิทธิการเชาของลูกหนี้จํานวน 127 ราย ซ่ึงมีราคารับโอนรวม 1,061 ลานบาท 
ซ่ึงธนาคารฯเช่ือม่ันวาประเด็นดังกลาวจะไมมีผลกระทบตอการปรับปรุงราคารับโอนลูกหนี้และ
ดอกเบ้ียของตั๋วเงิน บสท. อยางเปนสาระสําคัญ เนื่องจากธนาคารฯไดสงมอบเอกสารสิทธ์ิ
หลักประกันและรายงานประเมินราคาหลักประกันสําหรับลูกหนี้บางรายแลว สําหรับหลักประกันท่ี
เปนของลูกหนี้ท่ีมีเจาหนี้หลายราย บสท. จะตองติดตอกับสถาบันเจาหนี้หลักเพ่ือดําเนินการตอไป 
สําหรับประเด็นคงคางเรื่องการใหมูลคาสิทธิการเชาธนาคารฯมีความเห็นวา หลักประกันท่ีเปนสิทธิ
การเชา ซ่ึงมีสัญญาโอนสิทธิการเชาเปนประกันท่ีสามารถเปล่ียนมือไดและสามารถประเมินราคาหรือตี
ราคาได  
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ประเด็นคงคางดังกลาวขางตนยังอยูระหวางตรวจสอบและหาขอสรุปโดยธนาคารฯและ บสท. ฝาย
บริหารของธนาคารฯเช่ือวาจะไมเกิดผลกระทบตอการปรับลดราคาโอนและดอกเบ้ียท่ีเกี่ยวของอยางเปน
สาระสําคัญ อยางไรก็ตาม เพ่ือความระมัดระวังธนาคารฯไดบันทึกสํารองเผ่ือการปรับลดมูลคาของตั๋ว
สัญญาใชเงินของ บสท. จํานวน 54 ลานบาท ในงบการเงินสําหรับปปจจุบัน 

38. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 
 ธนาคารฯไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2550 ใหมเพ่ือใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปปจจุบัน ซ่ึงไมมีผลกระทบตอขาดทุน
สุทธิหรอืสวนของผูถือหุน การจัดประเภทรายการใหมมีดังตอไปนี ้

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
ตามท่ีจัด           

ประเภทใหม 
ตามท่ีเคย          
รายงานไว 

ตามท่ีจัด           
ประเภทใหม 

ตามท่ีเคย           
รายงานไว 

สินทรัพยอื่น 7,077 7,021 7,246 7,190 
ประมาณการหนี้สิน - ผลประโยชน

บําเหน็จพนักงาน 436 - 436 - 
หนี้สินอื่น 4,970 5,350 4,107 4,487 

39. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการธนาคารฯเม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2552 


