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รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2551 และงบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงใน
สวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงนิสดรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกนัของธนาคาร         
ไทยธนาคาร จาํกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทานงบการเงนิเฉพาะกิจการของธนาคารไทย
ธนาคาร จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกนั ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวน
ของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการ
สอบทานของขาพเจา  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ
ปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเชื่อมัน่อยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมลูที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของ
ธนาคารฯและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมลูทางการเงินจึงใหความเชือ่มั่นนอยกวาการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เนื่องจากขาพเจาไมไดทําการตรวจสอบงบการเงินไดแตเพียง        
สอบทาน ดังนัน้ ขาพเจาจึงไมไดเสนอรายงานการสอบบัญชีแตเสนอเพยีงรายงานการสอบทานเทานัน้ 

ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตใุหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 
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โดยมิไดเปนการรายงานการสอบทานอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินขางตน ขาพเจาขอใหสังเกตในเรือ่งความ
ไมแนนอนที่มสีาระสําคัญ ซ่ึงอาจมีผลกระทบตองบการเงินของธนาคารฯดังนี ้ 

ก) ตามทีก่ลาวไวในหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ 1.2 ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2551 ธนาคารฯรายงาน
อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงซึ่งคํานวณตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยสูงกวา
เกณฑที่กําหนด อยางไรก็ตาม ขาดทุนจากผลการดําเนินงานของงวดบัญชีปจจุบันยังไมถูกรวมในการ
คํานวณเงินกองทุนดังกลาวจนกวาจะถึงรอบการคํานวณใหมในวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ซ่ึงรายการ
ดังกลาวและความไมแนนอนของมูลคาของเงินลงทุนใน CDO อาจมีผลกระทบตอการดํารง
เงินกองทุน อยางไรก็ตามธนาคารฯอยูระหวางการดําเนินการพิจารณาแผนการเพิ่มทุน ซ่ึงฝายบริหาร
ของธนาคารฯคาดวาจะมีความชัดเจนในกลางป 2551 รวมทั้ง คณะกรรมการธนาคารฯไดมติเห็นชอบ
ใหจําหนายเงนิลงทุนในลูกหนี้ของบริษัทยอย (บริษัทบริหารสินทรัพย สาทร จํากัด) ใหแกบริษัท
บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด และบริษัทบริหารสินทรัพย สุขุมวิท จํากดั ตามที่จะนําเสนอ
ตอที่ประชุมวสิามัญผูถือหุนเพื่ออนุมัติในวนัที่ 12 มิถุนายน 2551 ซ่ึงรายการดังกลาวจะมีผลเปนบวก
ตอการดํารงเงนิกองทุน 

ข) ตามทีก่ลาวไวในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ 3.1 (ก)  ณ วันที ่31 มีนาคม 2551 ธนาคารฯมีเงนิลงทุนใน
ตราสารหนี้ตางประเทศประเภท CDO (Collateralised Debt Obligation) ที่มีสินทรัพยอางอิงเปนการ
ซ้ือขายขอตกลงรับประกันความเสี่ยงดานเครดิตของแตละรายนิติบุคคลในรูปแบบสังเคราะหเปน
จํานวน 260 ลานเหรียญสหรฐัฯ (8,192 ลานบาท) ณ วันสิ้นงวดบัญชี ธนาคารฯไดปรับมูลคายุติธรรม
ของตราสาร CDO โดยอางอิงมูลคาที่ไดรับแจงจากผูจัดหาตราสาร (Arranger) ซ่ึงมีมูลคาคิดเปน
จํานวนประมาณ 62 ลานเหรยีญสหรัฐฯ (1,960 ลานบาท) ทั้งนี้ CDO ดังกลาวมีอันดับเครดิตของตรา
สารอยูที่ระดับ BBB หรือ BBB+ ซ่ึงเปนระดับลงทุน (Investment Grade) และยังไมเคยถูกปรับลด
อันดับเครดิตตัง้แตวนัที่ลงทุน นอกจากนีย้งัคงมีการชําระดอกเบีย้ตรงตามกําหนดเวลา อยางไรก็ตาม 
ผลกระทบจากปญหาวิกฤตใินสหรัฐอเมริกายังไมส้ินสุด มูลคาของเงินลงทุนใน CDO จึงอาจถูก
กระทบในอนาคตจากความไมแนนอนของสภาวะการณดังกลาว  

ค)  ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 24 ธนาคารฯมีภาระผูกพันตามสัญญาการโอนขาย
ลูกหนี้ดอยคุณภาพกับบรรษทับริหารสินทรัพยไทย (“บสท.”) เกี่ยวกบัสวนแบงผลกําไรขาดทุนอนั
อาจเกิดขึน้ในอนาคตจากลูกหนี้ดอยคุณภาพที่โอนขายไปใหแก บสท. 
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ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมของธนาคารไทยธนาคาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอยและ          
งบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550         
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และไดเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 29 
กุมภาพนัธ 2551 และใหขอสังเกตเกีย่วกับ (1) ความไมแนนอนของปญหาวิกฤตใินสหรัฐอเมริกาที่อาจมี
ผลกระทบตอมูลคาของเงินลงทุนใน CDO  (2) การดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง  (3) สวนแบงผลกําไร
ขาดทุนอันอาจเกิดขึน้จาก บสท. และ (4) การเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชีเกี่ยวกับเงนิลงทุนในบรษิัทยอยและ
รวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่แสดง
เปรียบเทียบไว ณ ทีน่ี้ เปนสวนหนึ่งของงบการเงินที่ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว 
ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนัน้ 

งบกําไรขาดทนุรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวด
สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มนีาคม 2550 ของธนาคารไทยธนาคาร จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอย และ          
งบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) ทีแ่สดงเปรียบเทยีบไวเปนสวนหนึ่งของ
งบการเงินระหวางกาลที่ขาพเจาไดสอบทานและไดรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที ่15 
พฤษภาคม 2550 แตใหขอสังเกตเกีย่วกับ (1) การดํารงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (2) การลดทุน
เพื่อลางขาดทุนสะสม (3) รายการซื้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกโดยธนาคารฯคืนจากกองทุนฟนฟูฯ และ  
(4) สวนแบงผลกําไรขาดทุนอันอาจเกดิขึ้นจาก บสท.  

 

 

 

รัตนา จาละ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 15 พฤษภาคม 2551 



หมายเหตุ 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สินทรัพย
เงินสด 3,666,927            3,875,057            3,665,069            3,872,919            
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
   ในประเทศ
      มีดอกเบี้ย 19,043,009          3,926,790            18,865,379          3,727,169            
      ไมมีดอกเบี้ย 5,432,394            4,262,845            5,363,983            4,194,990            
   ตางประเทศ
      มีดอกเบี้ย 524,859               484,999               524,859               484,999               
      ไมมีดอกเบี้ย 90,975                 66,853                 90,975                 66,853                 
รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ 25,091,237          8,741,487            24,845,196          8,474,011            
หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน -                       2,250,000            -                       2,250,000            
เงินลงทุน 3
   เงินลงทุนช่ัวคราว - สุทธิ 8,463,221            20,844,233          8,106,182            20,509,848          
   เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 54,140,187          55,924,127          52,003,638          53,644,252          
   เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม - สุทธิ 187,720               189,082               1,372,974            1,372,974            
รวมเงินลงทุน - สุทธิ 62,791,128          76,957,442          61,482,794          75,527,074          
เงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับ 4
   เงินใหสินเช่ือ 97,858,678          98,473,068          94,540,381          95,315,114          
   ดอกเบี้ยคางรับ 722,627               735,201               406,558               440,963               
   รวมเงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับ 98,581,305          99,208,269          94,946,939          95,756,077          
   หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 5 (11,634,597)        (11,060,809)        (7,907,412)          (7,332,924)          
   คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ 6 (47,225)               (50,713)               (47,225)               (50,713)               
รวมเงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับ-สุทธิ 86,899,483          88,096,747          86,992,302          88,372,440          
ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ 7 2,565,764            2,600,841            2,366,168            2,372,415            
ภาระของลูกคาจากการรับรอง 274,075               367,731               274,075               367,731               
ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 4,074,736            4,078,771            3,987,429            3,988,414            
ลูกหนี้คาขายเงินลงทุน 22,818,491          11,072,418          22,818,491          11,071,751          
สินทรัพยไมมีตัวตน 8 503,927               635,058               481,029               610,800               
สินทรัพยอ่ืน 7,647,279            7,021,428            7,747,114            7,190,207            
รวมสินทรัพย 216,333,047       205,696,980       214,659,667       204,097,762       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

งบการเงินรวม
(หนวย: พันบาท)



หมายเหตุ 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
เงินฝาก
   เงินฝากที่เปนเงินบาท 160,740,730       165,849,071       160,875,157       166,003,364       
   เงินฝากที่เปนเงินตราตางประเทศ 116,648               179,873               116,648               179,873               
รวมเงินฝาก 160,857,378       166,028,944       160,991,805       166,183,237       
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
   ในประเทศ
      มีดอกเบี้ย 4,916,751            6,052,473            4,960,590            6,085,388            
      ไมมีดอกเบี้ย 92,669                 93,975                 96,313                 98,867                 
   ตางประเทศ
      มีดอกเบี้ย 1,880,283            1,550,780            1,880,283            1,550,780            
      ไมมีดอกเบี้ย 3,936                   1,583                   3,936                   1,583                   
รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 6,893,639            7,698,811            6,941,122            7,736,618            
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 277,748               276,245               277,748               276,245               
เงินกูยืม 9
   เงินกูยืมระยะสั้น 8,759,591            3,918,202            7,046,067            2,291,858            
   เงินกูยืมระยะยาว 2,835,720            5,796,890            2,835,720            5,796,890            
รวมเงินกูยืม 11,595,311          9,715,092            9,881,787            8,088,748            
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 274,075               367,731               274,075               367,731               
ดอกเบี้ยคางจาย 883,865               1,030,388            876,855               1,024,685            
เจาหนี้คาซ้ือเงินลงทนุ 24,942,516          14,518,929          24,942,516          14,518,929          
หนี้สินอ่ืน 5,734,122            5,349,823            5,011,251            4,487,532            
รวมหนี้สิน 211,458,654       204,985,963       209,197,159       202,683,725       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน 10
   ทุนจดทะเบียน
      หุนสามัญ 6,674,700,582 หุน มูลคาหุนละ 3.75 บาท 25,030,127          25,030,127          
      หุนสามัญ 4,449,800,388 หุน มูลคาหุนละ 3.75 บาท 16,686,751          16,686,751          
   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          8,343,376            25,030,127          8,343,376            
สวนต่ํากวามูลคาหุนสามัญ (10,606,987)        -                       (10,606,987)        -                       
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 12 763,003               767,698               763,003               767,698               
สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 13 (104,298)             (273,497)             (117,247)             (272,436)             
กําไรสะสม (ขาดทุน)
   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 14 6,053                   6,053                   6,053                   6,053                   
   ขาดทนุสะสม (9,817,400)          (7,726,983)          (9,612,441)          (7,430,654)          
   หุนสามัญซ้ือคืน 11
      สวนที่ถือโดยบริษัทยอย จํานวน 124,589,637 หุน (460,381)             (467,211)             -                       -                       
สวนของผูถือหุนของธนาคารฯ 4,810,117            649,436               5,462,508            1,414,037            
สวนของผูถือหุนสวนนอย 64,276                 61,581                 -                       -                       
รวมสวนของผูถือหุน 4,874,393            711,017               5,462,508            1,414,037            
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 216,333,047       205,696,980       214,659,667       204,097,762       

-                           -                           -                           -                           
รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพันทั้งส้ิน 20
การรับอาวัลตั๋วเงินและค้ําประกันการกูยืมเงิน 742,528               1,091,707            1,155,152            1,534,050            
ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไมครบกําหนด 447,866               335,157               447,866               335,157               
เล็ตเตอรออฟเครดิต 1,650,938            2,226,680            1,650,938            2,226,680            
ภาระผูกพันอ่ืน 339,925,790       363,221,755       339,925,854       363,221,819       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

นายพีรศิลป ศุภผลศิริ
กรรมการผูจัดการใหญ

นายปรีชา อุนจิตติ
กรรมการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)



งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล
เงินใหสินเช่ือ 1,749,828          1,952,453          1,800,366          2,058,665          
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 124,137             354,934             118,574             351,272             
การใหเชาซ้ือและสัญญาเชาทางการเงิน 156,281             150,272             -                         -                         
เงินลงทุน 1,124,232          1,269,435          1,091,500          1,215,867          
รวมรายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล 3,154,478          3,727,094          3,010,440          3,625,804          
คาใชจายดอกเบ้ีย
เงินฝาก 1,199,301          2,163,453          1,199,430          2,165,101          
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 45,338               135,797             36,038               125,600             
เงินกูยืมระยะสั้น 24,513               41,466               17,725               41,466               
เงินกูยืมระยะยาว 36,829               59,179               36,829               59,179               
รวมคาใชจายดอกเบ้ีย 1,305,981          2,399,895          1,290,022          2,391,346          
รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล - สุทธิ 1,848,497          1,327,199          1,720,418          1,234,458          
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (573,654)            (324,902)            (571,000)            (300,000)            
รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญ
   และหนี้สงสัยจะสูญ 1,274,843          1,002,297          1,149,418          934,458             
รายไดที่มิใชดอกเบ้ีย
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 16 (2,052,876)         496,037             (2,198,008)         320,150             
คาธรรมเนียมและบริการ
   การรับรอง รับอาวัล และค้ําประกัน 34,727               37,631               34,727               37,631               
   อ่ืน ๆ 205,678             211,388             198,008             157,788             
กําไร (ขาดทุน) จากการปริวรรต/ตราสารอนุพันธ 3,628                 (2,528)                3,629                 (2,528)                
กําไรจากทรัพยสินรอการขาย -                         64,983               5,512                 24,242               
รายไดอ่ืน 76,184               82,947               7,291                 25,035               
รวมรายไดที่มิใชดอกเบ้ีย (ขาดทุน) (1,732,659)         890,458             (1,948,841)         562,318             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)



งบกําไรขาดทุน (ตอ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550
คาใชจายที่มิใชดอกเบ้ีย
คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 599,951             498,190             498,904             402,236             
เงินนําสงเขากองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 171,444             186,900             171,444             186,900             
คาใชจายเก่ียวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ 352,171             310,197             328,056             286,544             
คาภาษีอากร 99,473               107,482             92,437               93,869               
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 4,475                 1,617                 -                         -                         
คาธรรมเนียมและบริการ 116,654             87,367               92,105               72,038               
คาตอบแทนกรรมการ 6,294                 4,671                 4,764                 3,372                 
คาใชจายอ่ืน 274,148             137,386             199,349             73,942               
รวมคาใชจายที่มิใชดอกเบ้ีย 1,624,610          1,333,810          1,387,059          1,118,901          
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (2,082,426)         558,945             (2,186,482)         377,875             
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 17 (3,104)                (1,170)                -                         -                         
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด (2,085,530)         557,775             (2,186,482)         377,875             

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สวนที่เปนของผูถือหุนของธนาคารฯ (2,088,272)         558,602             (2,186,482)         377,875             
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 2,742                 (827)                   -                         -                         

(2,085,530)         557,775             (2,186,482)         377,875             

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 18
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาทตอหุน)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนของธนาคารฯ (0.36)                  0.41                   (0.37)                  0.25                   

จํานวนหุนสามัญที่ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 5,801,941,503   1,368,860,363   5,926,531,140   1,493,450,000   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

นายพีรศิลป ศุภผลศิริ
กรรมการผูจัดการใหญ

นายปรีชา อุนจิตติ
กรรมการ

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



สวนเกินทุน สวนต่ํากวาทุนจาก สวนของผูถือหุน
ทุนที่ออก สวนต่ํากวามูลคา จากการตีราคา การเปลี่ยนแปลง สํารอง ขาดทุน หุนสามัญซื้อคืน สวนนอย

หมายเหตุ และชําระแลว หุนสามัญ สินทรัพย มูลคาเงินลงทุน ตามกฎหมาย สะสม ถือโดยบริษัทยอย ของบริษัทยอย รวม

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2549 14,934,500       (1,123,609)        786,530            (594,047)           6,053                (8,524,221)        (1,261,470)        59,807              4,283,543         
ตัดจําหนายสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย -                        -                        (4,644)               -                        -                        4,644                -                        -                        -                        
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น -                        -                        -                        83,816              -                        -                        -                        -                        83,816              
ดอกเบี้ยคางจายใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกโดยธนาคารฯ -                        -                        -                        -                        -                        (10,773)             -                        -                        (10,773)             
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        558,602            -                        (827)                  557,775            
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย -                        -                        -                        -                        -                        -                -                        4,503                4,503                
ยอดคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2550 14,934,500       (1,123,609)        781,886            (510,231)           6,053                (7,971,748)        (1,261,470)        63,483              4,918,864         

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2550 8,343,376         -                    767,698            (273,497)           6,053                (7,726,983)        (467,211)           61,581              711,017            
เพิ่มทุนหุนสามัญ 10 16,686,751       (10,606,987)      -                        -                        -                        -                    -                        -                        6,079,764         
ตัดจําหนายสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย -                        -                        (4,695)               -                        -                        4,695                -                        -                        -                        
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น -                        -                        -                        169,199            -                        -                    -                        -                        169,199            
ขาดทุนสุทธิสําหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        (2,088,272)        -                        2,742                (2,085,530)        
หุนสามัญซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทยอยลดลง -                        -                        -                        -                        -                        (6,840)               6,830                -                        (10)                    
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย -                        -                        -                        -                        -                        -                    -                        (47)                    (47)                    
ยอดคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2551 25,030,127       (10,606,987)      763,003            (104,298)           6,053                (9,817,400)        (460,381)           64,276              4,874,393         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบการเงินรวม

ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550

(หนวย: พันบาท)



สวนต่ํากวาทุน
สวนเกินทุน จากการ

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

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2549 14,934,500             (1,123,609)             786,530                  (588,915)                6,053                      (8,524,008)             5,490,551               
ตัดจําหนายสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย -                             -                             (4,644)                    -                             -                             4,644                      -                             
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น -                             -                             -                             84,985                    -                             -                             84,985                    
ดอกเบี้ยคางจายใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกโดยธนาคารฯ -                             -                             -                             -                             -                             (10,773)                  (10,773)                  
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             377,875                  377,875                  
ยอดคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2550 14,934,500             (1,123,609)             781,886                  (503,930)                6,053                      (8,152,262)             5,942,638               

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2550 8,343,376               -                             767,698                  (272,436)                6,053                      (7,430,654)             1,414,037               
เพิ่มทุนหุนสามัญ 10 16,686,751             (10,606,987)           -                             -                             -                             -                             6,079,764               
ตัดจําหนายสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย -                             -                             (4,695)                    -                             -                             4,695                      -                             
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น -                             -                             -                             155,189                  -                             -                             155,189                  
ขาดทุนสุทธิสําหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             (2,186,482)             (2,186,482)             
ยอดคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2551 25,030,127             (10,606,987)           763,003                  (117,247)                6,053                      (9,612,441)             5,462,508               

-                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550

(หนวย: พันบาท)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

2551 2550 2551 2550
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิกอนภาษี (2,082,426)        558,945             (2,186,482)        377,875             
รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวดเปนเงินสดรับ (จาย)
   จากกิจกรรมดําเนินงาน
   สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 4,475                 1,617                 -                        -                        
   คาเส่ือมราคาและรายจายตัดบัญชี 126,098             112,771             117,360             104,942             
   หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ 573,654             324,902             571,000             300,000             
   สํารองสินทรัพยไมมีตัวตน 130,000             -                        130,000             -                        
   โอนกลับคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน -                        (53,227)             -                        (53,227)             
   ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
      และตราสารอนุพันธท่ียังไมเกิดขึ้นจริง 1,156,899          590,032             1,156,899          590,032             
   (กําไร) ขาดทุนจากทรัพยสินรอการขาย 15,761               (64,983)             (5,512)               (24,242)             
   (กําไร) ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลคาเงินลงทุน 2,418,086          (20,447)             2,422,302          (19,269)             
   กําไรจากการขายเงินลงทุน (215,703)           (237,413)           (215,932)           (231,104)           
   กําไรจากเงินลงทุนในลูกหนี้ดอยคุณภาพ (149,506)           (170,190)           (8,362)               (1,791)               
   กําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจริงจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน -                        (14,759)             -                        (14,759)             
   กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (599)                  (7,316)               (399)                  (7,298)               
   รายไดดอกเบี้ยคางรับลดลง (เพ่ิมขึ้น) 12,574               (37,883)             34,404               (43,364)             
   ดอกเบี้ยคางจาย (ลดลง) เพ่ิมขึ้น (146,523)           274,878             (147,830)           282,553             
   คาใชจายคางจาย (ลดลง) เพ่ิมขึ้น  (67,611)             (87,321)             71,199               (79,453)             
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
   สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 1,775,179          1,169,606          1,938,647          1,180,895          
สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง
   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (16,349,750)      (23,371,284)      (16,371,185)      (23,487,768)      
   หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน 2,250,000          (3,000,000)        2,250,000          (3,000,000)        
   เงินลงทุนเพ่ือคา 959,185             (12,638,392)      933,236             (12,611,285)      
   บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย -                        20,678               -                        -                        
   เงินใหสินเช่ือ 430,302             1,077,950          687,428             2,865,081          
   ทรัพยสินรอการขาย 112,441             303,816             14,384               51,115               
   สินทรัพยอ่ืน 192,102             (577,771)           259,039             (506,586)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
(หนวย: พันบาท)

ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

2551 2550 2551 2550
หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
   เงินฝาก (5,171,566)        26,276,981        (5,191,432)        26,250,078        
   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (805,173)           1,404,061          (795,496)           1,396,215          
   หน้ีสินจายคืนเมื่อทวงถาม 1,502                 (36,496)             1,502                 (36,496)             
   หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน -                        1,060,000          -                        1,100,000          
   หน้ีสินอ่ืน 590,630             1,052,159          514,984             1,013,714          
เงินสดใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (16,015,148)      (7,258,692)        (15,758,893)      (5,785,037)        
จายภาษีเงินได (15,392)             (18,256)             (14,831)             (14,693)             
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (16,030,540)      (7,276,948)        (15,773,724)      (5,799,730)        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือการลงทุน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง 7,781,022          (4,015,817)        7,607,654          (4,433,948)        
เงินสดจายจากการซื้ออาคารและอุปกรณ (97,796)             (77,675)             (93,844)             (72,103)             
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 1,468                 22,072               844                    21,987               
เงินสดจายซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (23,777)             (39,524)             (23,093)             (38,429)             
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 7,660,917          (4,110,944)        7,491,561          (4,522,493)        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นเพ่ิมขึ้น 4,841,389          9,559,010          4,754,209          8,492,310          
เงินกูยืมระยะยาว (ลดลง) เพ่ิมขึ้น (2,759,660)        1,430,400          (2,759,660)        1,430,400          
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 6,079,764          -                        6,079,764          -                        
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 8,161,493          10,989,410        8,074,313          9,922,710          
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (208,130)           (398,482)           (207,850)           (399,513)           
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 3,875,057          3,781,206          3,872,919          3,779,660          
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 3,666,927          3,382,724          3,665,069          3,380,147          

-                        -                        -                        -                        
ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด 
เงินสดจายระหวางงวดสําหรับ
   ดอกเบี้ยจาย 1,452,504          2,125,017          1,437,852          2,108,793          
รายการที่มิใชเงินสด
   รับโอนทรัพยสินรอการขายจากลูกหนี้เพ่ือชําระหนี้ 93,428               -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550

(หนวย: พันบาท)

ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 2550 

1. ขอมูลท่ัวไป 
1.1 ขอมูลท่ัวไป 
 ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “ธนาคารฯ”) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทมหาชน

จํากัดตามกฎหมายไทย และประกอบกิจการในประเทศไทย โดยเริ่มประกอบกิจการธนาคารพาณิชยตั้งแต
วันที่ 8 มีนาคม 2492 โดยมีสํานักงานใหญตั้งอยูที่ 44 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ธนาคารฯ
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย โดยมีสาขาอยูทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 
และ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารฯและบริษัทยอยมีพนักงานรวมลูกจางชั่วคราวทั้งสิ้นจํานวน 3,991 คน และ 
4,085 คน ตามลําดับ (เฉพาะธนาคารฯ: 3,114 คน และ 3,168 คน ตามลําดับ) 

 บริษัทยอยทั้งหมดจัดตั้งเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการใน
ประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจหลักทางดานธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจจัดการกองทุน ธุรกิจประกันภัย 
ธุรกิจปรึกษาการลงทุน ธุรกิจบริหารสินทรัพย ธุรกิจใหเชาซื้อและธุรกิจใหเชาสินทรัพยแบบลีสซิ่ง 

1.2 การดํารงเงินกองทุนตามกฎหมาย 
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ธนาคารฯมีอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงซึ่งคํานวณตามหลักเกณฑ

ของธนาคารแหงประเทศไทยสูงกวาเกณฑที่กําหนด อยางไรก็ตาม ขาดทุนจากผลการดําเนินงานของ
งวดบัญชีปจจุบันยังไมถูกรวมในการคํานวณเงินกองทุนตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย
จนกวาจะถึงรอบการคํานวณใหมในวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ซ่ึงรายการดังกลาวและความไมแนนอน
ของมูลคาของเงินลงทุนใน CDO อาจมีผลกระทบตอการดํารงเงินกองทุน อยางไรก็ตามธนาคารฯอยู
ระหวางการดําเนินการพิจารณาแผนการเพิ่มทุน ซ่ึงฝายบริหารของธนาคารฯคาดวาจะมีความชัดเจน
ในกลางป 2551 รวมทั้ง คณะกรรมการธนาคารไดมติเห็นชอบใหจําหนายเงินลงทุนในลูกหนี้ของ
บริษัทยอยใหแกบุคคลภายนอกตามที่จะนําเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเพื่ออนุมัติในวันที่ 12 
มิถุนายน 2551 ซ่ึงรายการดังกลาวจะมีผลเปนบวกตอการดํารงเงินกองทุน 
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1.3 มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

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

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

 มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของธนาคารฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 31 ฉบับที่ 33 และฉบับที่ 49 ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคารฯ สวนมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 25 ฉบับที่ 35 ฉบับที่ 39 ฉบับที่ 41 และฉบับที่ 51 ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ          
งบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน 

สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่มีผลกระทบกับงบการเงินสําหรับงวดปจจุบันมีดังนี้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองสัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) กําหนดใหบริษัทยอยรับรูรายไดทางการเงินจาก
สัญญาเชาในแตละงวดซึ่งไดสุทธิกับตนทุนทางตรงเริ่มแรก ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) กําหนดใหธนาคารฯไมตองตัดจําหนายคาความนิยม
จากการรวมธุรกิจอีกตอไป แตธนาคารฯตองทดสอบการดอยคาของคาความนิยม และแสดงคาความ
นิยมดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม โดยใหถือปฏิบัติสําหรับคาความนิยมที่เกิดจากการรวม
ธุรกิจซึ่งมีขอตกลงตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป สวนคาความนิยมที่รับรูกอนหนานี้ 
ธนาคารฯสามารถใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป โดยหยุดตัดจําหนายคาความนิยมแตตองทดสอบการ
ดอยคาของคาความนิยม โดยเริ่มตั้งแตงวดปบัญชีแรกที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 
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1.4 เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 
 งบการเงินระหวางกาลไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองงบการเงิน

ระหวางกาลโดยเลือกเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามไดมีการขยายการแสดงรายการ
ในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดเพิ่มเติม
เชนเดียวกับงบการเงินประจําป 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอครั้งลาสุด 
ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณใหม ๆ 
เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

1.5 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 
 งบการเงินรวมไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) และบริษัท

ยอยและไดจัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 
โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับบริษัทยอยในระหวางงวด 

2. นโยบายการบญัชีท่ีสําคัญ 
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียว กับที่ใชใน
งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ยกเวนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ดังตอไปนี้ 

การรับรูรายไดจากสัญญาเชาซื้อ 
บริษัทยอยรับรูรายไดจากสัญญาเชาซื้อสําหรับสัญญาเชาซื้อที่ทําขึ้นตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 เปน
ตนไป โดยการปนสวนดอกผลเชาซื้อไปตลอดระยะเวลาการผอนชําระตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง  

สําหรับสัญญาเชาซื้อเดิมที่ทํากอนวันที่ 1 มกราคม 2551 นั้น บริษัทยอยไดเลือกวิธีปฏิบัติดังนี้  
- กรณีสัญญาเชาซื้อระยะสั้น บริษัทยอยจะรับรูรายไดตามวิธีเดิมคือวิธีผลรวมจํานวนตัวเลขจน

สัญญานั้นสิ้นสุดลง  

- กรณีสัญญาเชาซื้อระยะยาว บริษัทยอยจะใชยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 เปนวัน
เร่ิมตนในการคํานวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงสําหรับระยะเวลาเชาซื้อที่เหลืออยู 

คาความนิยมจากการรวมธุรกิจ 
คาความนิยมจากการรวมธุรกิจแสดงในงบดุลดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม 
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3. เงินลงทุน 
3.1  จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน 
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 
 ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุน มูลคา ราคาทุน มูลคา ราคาทุน มูลคา ราคาทุน มูลคา 
 ตัดจําหนาย ยุติธรรม ตัดจําหนาย ยุติธรรม ตัดจําหนาย ยุติธรรม ตัดจําหนาย ยุติธรรม 
เงินลงทุนชั่วคราว:         
เงินลงทุนเพ่ือคา         
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 3,178 3,175 3,973 3,974 3,138 3,135 3,926 3,928 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 11 11 106 109 - - 101 104 
ตราสารหนี้ตางประเทศ 8,192 1,960 10,462 4,656 8,192 1,960 10,462 4,656 
ตราสารทุนในความตองการของ
ตลาดในประเทศ 52 55 76 76 - - - - 

        รวม 11,433 5,201 14,617 8,815 11,330 5,095 14,489 8,688 
หัก: คาเผื่อการปรับมูลคา (6,232) - (5,802) - (6,235) - (5,801) - 
        เงินลงทุนเพื่อคา - สุทธิ 5,201 5,201 8,815 8,815 5,095 5,095 8,688 8,688 

เงินลงทุนเผื่อขาย         
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 2,136 2,136 10,753 10,741 2,127 2,126 10,744 10,732 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 910 910 1,090 1,088 883 883 1,090 1,088 
ตราสารทุนในความตองการของ
ตลาดในประเทศ 27 5 27 3 - - - - 

        รวม 3,073 3,051 11,870 11,832 3,010 3,009 11,834 11,820 
บวก (หัก):  คาเผื่อการปรับมูลคา 1 - (14) - (1) - (14) - 
          คาเผื่อการดอยคา (23) - (24) - - - - - 
        เงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธ ิ 3,051 3,051 11,832 11,832 3,009 3,009 11,820 11,820 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด         
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 209  195  -  -  
        รวม 209  195  -  -  

เงินลงทุนทั่วไป         
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 2  2  2  2  
     เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ 2  2  2  2  

เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ 8,463  20,844  8,106  20,510  
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 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 
 ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุน มูลคา ราคาทุน มูลคา ราคาทุน มูลคา ราคาทุน มูลคา 
 ตัดจําหนาย ยุติธรรม ตัดจําหนาย ยุติธรรม ตัดจําหนาย ยุติธรรม ตัดจําหนาย ยุติธรรม 
เงินลงทุนระยะยาว:         
เงินลงทุนเผื่อขาย         
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 16,877 16,849 9,232 9,114 16,849 16,820 9,200 9,081 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 937 952 987 983 597 609 615 620 
ตราสารทุนในความตองการของ

ตลาดในประเทศ 3,300 3,182 3,330 3,170 3,253 3,130 3,259 3,091 
 รวม 21,114 20,983 13,549 13,267 20,699 20,559 13,074 12,792 
หัก: คาเผื่อการปรับมูลคา (131) - (282) - (140) - (282) - 

เงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิ 20,983 20,983 13,267 13,267 20,559 20,559 12,792 12,792 
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด         
ต๋ัวสัญญาใชเงินที่ออกโดยบสท. 5,849  6,589  5,849  6,589  
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 156  156  156  156  
ตราสารหนี้ตางประเทศ 23,248  31,639  23,248  31,639  

ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบ
กําหนด - สุทธิ 29,253  38,384  29,253  38,384  

เงินลงทุนทั่วไป         
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 11  11  11  11  
ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการ

ของตลาดในประเทศ 1,245  1,449  1,244  1,448  
ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการ

ของตลาดตางประเทศ 13  14  13  14  
เงินลงทุนในลูกหนี้ (หมายเหตุ 3.6) 3,528  3,692  1,558  1,629  
  รวม 4,797  5,166  2,826  3,102  
หัก: คาเผื่อการดอยคา (893)  (893)  (634)  (634)  

        เงินลงทุนทั่วไป – สทุธิ 3,904  4,273  2,192  2,468  
เงินลงทุนระยะยาว – สุทธิ 54,140  55,924  52,004  53,644  
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(ก) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ธนาคารฯมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศประเภท CDO 
(Collateralised Debt Obligation) ที่มีสินทรัพยอางอิงเปนการซื้อขายขอตกลงรับประกันความ
เสี่ยงของแตละรายนิติบุคคลในรูปแบบสังเคราะหเปนจํานวน 260 ลานเหรียญสหรัฐฯ (8,192 
ลานบาท) ในวันที่ 31 ธันวาคม 2550  ธนาคารฯเปลี่ยนการจัดประเภทเงินลงทุนใน CDO ดังกลาว
จากประเภทที่จะถือจนครบกําหนดที่แสดงตามวิธีราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา เปนประเภทเพื่อ
คาที่แสดงตามมูลคายุติธรรมโดยบันทึกกําไรขาดทุนจากการปรับมูลคายุติธรรมเขาบัญชีกําไร
ขาดทุน ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 

ณ วันสิ้นงวดบัญชีธนาคารฯไดปรับมูลคาของตราสาร CDO เพื่อแสดงเงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม
โดยอางอิงมูลคาตามที่ไดรับแจงจากธนาคารผูจัดหาตราสาร (Arranger) ตามคําสั่งของ ธปท. 
ทั้งนี้ มูลคาที่ไดรับแจงจากผูจัดหาตราสารเปนมูลคาที่คํานวณตามวิธีเทคนิคการประเมินมูลคา ซ่ึง
โดยทั่วไปจะอางอิงจากขอมูลราคาของสินทรัพยอางอิงประกอบกับปจจัยอ่ืน ๆ ทั้งนี้ ธนาคารฯได
ปรับมูลคายุติธรรมของ CDO จากมูลคาตามที่ไดรับแจงตามเกณฑ Mid price ของผูจัดหาตราสารให
เปน Bid price โดยอาศัยขอมูลโดยประมาณตามที่ไดรับแจงจากผูจัดหาตราสาร มูลคายุติธรรม ณ 
วันที่ 31 มีนาคม 2551 มีมูลคาเปนจํานวนประมาณ 62 ลานเหรียญสหรัฐฯ (1,960 ลานบาท) โดย
ธนาคารฯไดรับรูขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินลงทุนสะสมในบัญชีแลวเปนจํานวนรวม 198 ลานเหรยีญ
สหรัฐฯ ซ่ึงในจํานวนนี้เปนการรับรูในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 จํานวน 75 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ  

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 อันดับเครดิตของตราสาร CDO ทุกตราสารอยูที่ระดับ BBB หรือ 
BBB+ ซ่ึงเปนระดับลงทุน (Investment Grade) และยังไมเคยถูกปรับลดอันดับเครดิตตั้งแต
วันที่ลงทุน นอกจากนี้ตราสารดังกลาวมีการชําระดอกเบี้ยตรงตามกําหนดเวลา อนึ่ง สินทรัพย
นิติบุคคลอางอิงในพอรตตราสาร CDO ทั้งหมด ไดกระจายอยูใน 30 ประเทศทั่วโลก คิดเปน 
อเมริกาเหนือรอยละ 54 ยุโรปรอยละ 33 และทวีปอื่น ๆ รอยละ 13 โดยพอรตดังกลาว ณ ปจจุบัน 
มีการกระจายตัวตามประเภทอุตสาหกรรมดวยกันประมาณ 40 ประเภท โดยกระจายตัวสูงสุดใน 
3 ประเภทแรก คือ สถาบันการเงิน (Financial Intermediaries) รอยละ 12 โทรคมนาคม 
(Telecommunication) รอยละ 9 และประกันภัย (Insurance) รอยละ 9 สวนธุรกิจกอสรางและ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย (Building & Development) มีอยูรอยละ 5 โดยมีอายุที่เหลือประมาณ  
6 - 7 ป 

ผลกระทบจากปญหาวิกฤติในสหรัฐอเมริกายังไมส้ินสุด มูลคาของเงินลงทุนใน CDO จึงอาจถูก
กระทบในอนาคตจากความไมแนนอนที่สภาวะการณดังกลาว  
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(ข) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ธนาคารฯมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศประเภท Structured 
Notes ซ่ึงจัดประเภทเปนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดซึ่งแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน
จํานวน 688 ลานเหรียญสหรัฐฯ (21,664 ลานบาท) (31 ธันวาคม 2550: 938 ลานเหรียญ
สหรัฐฯหรือเทียบเทา 31,640 ลานบาท) เงินลงทุนใน Structured Notes ดังกลาวเปนเงินลงทุน
ในตั๋วเงินซึ่งออกโดยสถาบันการเงินและธนาคารตางประเทศที่ไดรับการจัดอันดับเครดิตเปน AA- 

หรือดีกวา มีอายุที่เหลือประมาณ 4-10 ป และมีเงื่อนไขของดอกเบี้ยที่จะไดรับและ/หรือสิทธิใน
การชําระคืนกอนกําหนดโดยผูออกตราสาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ราคาของ Structured Notes 
ที่เสนอโดย ผูจัดหาตราสาร (Arranger) มีมูลคารวมเทากับรอยละ 96 ของราคาทุน เงินลงทุนใน 
Structured Notes ดังกลาวมีองคประกอบของอนุพันธแฝงซึ่งมีความสัมพันธใกลชิดกับตราสาร
หลัก ยกเวน Structure Note 1 ตราสาร ที่มีราคาทุน 7.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ (239 ลานบาท) และมี
มูลคายุติธรรม 7.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ (242 ลานบาท) ซ่ึงธนาคารฯไดบันทึกการปรับมูลคา
ยุติธรรมของอนุพันธแฝงของเงินลงทุนดังกลาวแลว ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยลง
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 อยางไรก็ตาม ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 ตราสารหนี้ดังกลาวไดถูก
ไถถอนกอนกําหนดโดยผูออกตราสารในมูลคาตามหนาตั๋ว (7.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ)  

(ค) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 เงินลงทุนระยะยาวประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดได
รวมยอด ตั๋วสัญญาใชเงินจาก บสท.เพื่อชําระราคาโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ (ตามที่กลาวไว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 3.1) จํานวนเงินประมาณ 5,849 ลานบาท (31 ธันวาคม 
2550: 6,589 ลานบาท) ตั๋วสัญญาใชเงินเปนตั๋วประเภทเปลี่ยนมือไมไดและอาวัลโดยกองทุน
เพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

(ง) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ธนาคารฯมีเงินลงทุนในกองทุนรวมวายุภักษ 1 ซ่ึงเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียน  เงินลงทุนดังกลาวมีราคาทุนจํานวน 2,500 ลานบาท ราคาตามบัญชีแสดงตามมูลคา
ยุติธรรมจํานวน 2,495 ลานบาท ขาดทุนจากคาเผื่อการปรับมูลคาจํานวน 5 ลานบาท แสดงไวใน
สวนของผูถือหุน การแสดงมูลคายุติธรรมเปนไปตามมาตรฐานบัญชีไทยฉบับที่ 40 เร่ืองเงิน
ลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน กองทุนดังกลาวจัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 
กรกฎาคม 2546 มูลคาโครงการ 100,000 ลานบาท อายุโครงการ 10 ป โดยมีนโยบายคุมครอง
เงินตนและอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําและไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนกอนสิ้นอายุโครงการ ซ่ึง
ธนาคารฯจัดเปนเงินลงทุนระยะยาวประเภทหลักทรัพยเผ่ือขาย 
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(จ) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ธนาคารฯมีลูกหนี้คาขายเงินลงทุนจํานวน 22,818 ลานบาท และเจาหนี้
คาซื้อ เงินลงทุนจํานวน 24,943 ลานบาท ซ่ึงเกิดจากรายการซื้อขายเงินลงทุนในชวง 2 - 4 วันทํา
การกอนวันปดงวดบัญชีซ่ึงภายหลังวันสิ้นงวด ธนาคารฯไดรับชําระ/จายชําระรายการซื้อขาย
ดังกลาวแลว 

(ฉ) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ธนาคารฯมีเงินลงทุนที่ไปวางเปนหลักประกันตามที่กลาวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 19.1 

3.2  จําแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้ 
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 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 2,136 15,872 1,005 19,013 10,753 6,612 2,620 19,985 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 910 932 5 1,847 1,090 969 18 2,077 

รวม 3,046 16,804 1,010 20,860 11,843 7,581 2,638 22,062 
หัก:  คาเผื่อการปรับมูลคา - (11) (3) (14) (14) (43) (79) (136) 
 คาเผื่อการดอยคา - - - - - - (1) (1) 

รวม 3,046 16,793 1,007 20,846 11,829 7,538 2,558 21,925 
ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด         
ตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยบสท. - 4,719 1,130 5,849 - 5,221 1,368 6,589 
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 209 - 156 365 195 - 156 351 
ตราสารหนี้ตางประเทศ - 3,160 20,088 23,248 - 1,687 29,952 31,639 

รวม 209 7,879 21,374 29,462 195 6,908 31,476 38,579 
เงินลงทุนท่ัวไป         
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 13 - - 13 13 - - 13 
หัก:  คาเผื่อการดอยคา (11) - - (11) (11) - - (11) 

รวม 2 - - 2 2 - - 2 
รวมตราสารหนี ้ 3,257 24,672 22,381 50,310 12,026 14,446 34,034 60,506 
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 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 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 2,127 15,864 985 18,976 10,744 6,606 2,594 19,944 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 883 597 - 1,480 1,090 615 - 1,705 

รวม 3,010 16,461 985 20,456 11,834 7,221 2,594 21,649 
หัก: คาเผื่อการปรับมูลคา (1) (14) (3) (18) (14) (35) (79) (128) 

รวม 3,009 16,447 982 20,438 11,820 7,186 2,515 21,521 
ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด         
ตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยบสท. - 4,719 1,130 5,849 - 5,221 1,368 6,589 
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - 156 156 - - 156 156 
ตราสารหนี้ตางประเทศ - 3,160 20,088 23,248 - 1,687 29,952 31,639 

รวม - 7,879 21,374 29,253 - 6,908 31,476 38,384 
เงินลงทุนท่ัวไป          
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 13 - - 13 13 - - 13 
หัก: คาเผื่อการดอยคา (11) - - (11) (11) - - (11) 

รวม 2 - - 2 2 - - 2 
รวมตราสารหนี ้ 3,011 24,326 22,356 49,693 11,822 14,094 33,991 59,907 

3.3 เงินลงทุนในกิจการที่ธนาคารฯและบริษัทยอยถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป 
 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ธนาคารฯและบริษัทยอยถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของทุนชําระแลวแต

ไมเขาขายเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสามารถจําแนกตามกลุมอุตสาหกรรมได
ดังตอไปนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 

ธุรกิจการพาณชิย 2 2 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 167 167 
ธุรกิจสาธารณูปโภคและบรกิาร 17 17 
ธุรกิจการธนาคารและการเงนิ 40 40 
รวม 226 226 
หัก: คาเผื่อการดอยคา (183) (183) 
สุทธิ 43 43 
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3.4    เงินลงทุนในหนวยลงทุนท่ีธนาคารฯและบริษัทยอยถือหนวยลงทุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป 
  เงินลงทุนในหนวยลงทุนที่ธนาคารฯและบริษัทยอยถือหนวยลงทุนตั้งแตรอยละ 10 ของทุนที่ชําระ

แลวและไมเขาขายเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมจําแนกตามประเภทหนวยลงทุนสรุป
ไดดังนี้  

 (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 
 ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม 

เงินลงทุนทั่วไป     
หนวยลงทุนประเภทลงทุนในอสังหาริมทรัพย 532 526 551 545 
รวม 532 526 551 545 
หัก: คาเผื่อการดอยคา (3)  (3)  
มูลคาตามบัญชี 529  548  

3.5  เงินลงทุนในบริษัทท่ีมีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารฯและบริษัทยอยมีเงินลงทุนในบริษัทที่มี

ปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานโดยสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

 (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 
   คาเผื่อการ    คาเผื่อการ  
 จํานวน มูลคา ปรับมูลคา/ ราคาตาม จํานวน มูลคา ปรับมูลคา/ ราคาตาม 
 บริษัท ราคาทุน ดอยคา บัญชี บริษัท ราคาทุน ดอยคา บัญชี 

บริษัทจดทะเบียนที่เขาขายถูกเพิกถอน         
   จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 4 - - - 4 - - - 
บริษัทที่มีปญหาเกี่ยวกับการดํารงอยู         
   ของกิจการและ/หรือมีปญหาเกี่ยว         
   กับฐานะการเงินและผลดําเนินงาน 66 283 (272) 11 66 283 (272) 11 
ตราสารหนี้ท่ีผิดนัดชําระ 18 11 (11) - 18 11 (11) - 

3.6  เงินลงทุนในลกูหนี้ 
 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มนีาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 31 มนีาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 
เงินลงทุนในลูกหนี้  3,528 3,692 1,558 1,629 
หัก: คาเผื่อการดอยคา (530) (530) (271) (271) 
เงินลงทุนในลูกหนี้ - สุทธิ 2,998 3,162 1,287 1,358 
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 ยอดคงเหลือจากการรับโอนสิทธิในลูกหนี้เงินให
สินเชื่อสามารถสรุปไดดังนี้ 

 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 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         
ยอดรวมเงินลงทุนใน
ลูกหนี้ที่ซื้อมาสะสม      6,051 24,909 7,066 19 6,050 24,908 7,065 19 

ยอดคงเหลือเงินลงทุนใน
ลูกหนี้ที่ซื้อมา ณ วันที่ 

 ในงบดุล         5,155 18,944 3,528  5,235 19,378 3,692  
งบการเงินเฉพาะกจิการ         
ยอดคงเหลือเงินลงทุนใน
ลูกหนี้ที่ซื้อมา ณ วันที่ 

 ในงบดุล         356 3,621 1,558  383 3,685 1,629  

 *  ประมาณการอัตราผลตอบแทน (Yield) ดังกลาว ไมไดรวมเงินลงทุนในลูกหนี้ของบริษัทยอยแหงหนึ่ง ซึ่งมียอดคงเหลือเงิน
ลงทุน ณ วันที่ วันที่ 31 มีนาคม 2551 จํานวน 56 ลานบาท และ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 57 ลานบาท 

 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารไดมีมติเห็นชอบใหนําเสนอตอที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุนในวันที่ 12 มิถุนายน 2551 เพื่ออนุมัติใหขายเงินลงทุนในลูกหนี้ของบริษัทยอย (บริษัท
บริหารสินทรัพย สาทร จํากัด) จํานวน 1,489 ราย ใหแกบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพ พาณิชย จํานวน 
1,448 รายในราคา 3,741 ลานบาท และขายใหแก บริษัทบริหารสินทรัพย สุขุมวิท จํานวน 41 รายในราคา 
136 ลานบาท โดยมีมูลคารวมกันไมนอยกวา 3,877 ลานบาท  
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3.7  เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
    งบการเงินรวม 

    มูลคาเงินลงทุน เงินปนผลรับ 
ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนชําระแลว สัดสวนการถือหุน วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย สําหรับงวดสามเดือน 

  31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม ส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 
  2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 

  ลานบาท ลานบาท รอยละ รอยละ ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
บริษัทยอย – ทีไ่มไดรวมอยูในงบการเงินรวม           
บง. กรุงไทยธนกิจ จํากดั 

(มหาชน)  
อยูระหวาง 
ชําระบัญช ี 388 388 99 99 562 562 237 237 - - 

บริษัทรวม            
บจ.เวิลดคลาส เรนท อะคาร เชารถ 380 380 20 20 62 62 62 62 - - 
บมจ. มิลเลียไลฟอินชัวรันส 

(ประเทศไทย) 
ประกันชีวิต 

900 900 30 30 234 234 89 90 - - 
รวม      858 858 388 389 - - 
หัก: คาเผื่อการดอยคา      (511) (497) (10) (10)   
เงินลงทุนในบรษิัทยอยและบริษัทรวม      347 361 378 379   
หัก: หุนสามัญของธนาคารฯที่ถือโดยบรษิัทยอยที่

ไมไดรวมอยูในงบการเงินรวม (วิธีราคาทุน) 
       

(190) (190) 
  

เงินลงทุนในบรษิัทยอยและบริษัทรวม - สุทธิ        188 189   
 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    มูลคาเงินลงทุน เงินปนผลรับ 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนชําระแลว สัดสวนการถือหุน ตามวิธีราคาทุน สําหรับงวดสามเดือน 
  31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม ส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 
  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. บีท ี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. บีท ีจํากัด จัดการกองทุน 190 190 100 100 190 190 - - 
บบส. สาทร  บริหารสินทรัพย 25 25 100 100 25 25 - - 
บจ. บีที เวลิดลีส  
 (รวม บจ. สยาม วอลล เอ็น อี ลีสซ่ิง และ  
 บจ. แอสเซ็ท  ไลอะบิลลิตี ้แมเนจเมนท) 

ใหเชาซ้ือและ
จําหนาย

รถจักรยานยนต 

240 240 75 75 248 248 - - 

บริษัทยอย – ทีไ่มไดรวมอยูในงบการเงินรวม          
บง. กรุงไทยธนกิจ จํากดั (มหาชน) อยูระหวาง 

ชําระบัญช ี
388 388 99 99 562 562 - - 

บริษัทรวม          
บจ. เวิลดคลาสเรนท อะคาร เชารถ 380 380 20 20 61 61 - - 
บมจ. มิลเลียไลฟอินชัวรันส (ประเทศไทย) ประกันชีวิต 900 900 30 30 234 234 - - 
รวม      3,141 3,141 - - 
หัก: คาเผื่อการดอยคา      (1,768) (1,768)   
เงินลงทุนในบรษิัทยอยและบริษัทรวม- สุทธิ      1,373 1,373   

สวนแบงผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 จํานวน 
4 ลานบาท คํานวณจากงบการเงินของบริษัทรวมที่จัดทําขึ้นโดยฝายบริหาร และยังไมไดตรวจสอบ
หรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของกิจการนั้น 
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4. เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 
 (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 

เงินตน 97,859 98,473 94,540 95,315 
ดอกเบี้ยคางรับ 722 735 407 441 
รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 98,581 99,208 94,947 95,756 
หัก:  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (11,635) (11,061) (7,908) (7,333) 
         คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับ 
  โครงสรางหนี้ (47) (51) (47) (51) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี 86,899 88,096 86,992 88,372 

4.1  จําแนกตามประเภทสินเชื่อ 
 (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มนีาคม 

2551 
31 ธันวาคม

2550 
31 มนีาคม 

2551 
31 ธันวาคม

2550 
เงินเบิกเกินบัญชี 5,985 6,302 5,845 6,147 
เงินใหกูยืม 68,655 68,825 65,604 65,763 
ต๋ัวเงิน * 18,744 19,062 23,042 23,360 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ * 3,837 3,640 - - 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน * 266 266 - - 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 323 333 - - 
อื่น ๆ 49 45 49 45 
รวมเงินใหสินเชื่อ 97,859 98,473 94,540 95,315 
บวก: ดอกเบี้ยคางรับ 722 735 407 441 
รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 98,581 99,208 94,947 95,756 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (11,635) (11,061) (7,908) (7,333) 
 คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ (47) (51) (47) (51) 
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ 86,899 88,096 86,992 88,372 

*  สุทธิจากรายไดดอกเบี้ยรอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 รวมจํานวน 1,230 ลานบาท และ 1,171 ลานบาท 
ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 31 ลานบาท และ 35 ลานบาท ตามลําดับ) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2550 ธนาคารฯมีลูกหนี้เงินใหกูยืมประเภทตั๋วแลกเงินที่ออกโดยบริษัทยอยซ่ึง
ธนาคารฯไดนําตั๋วเงินไปขายลดใหกับบุคคลภายนอก  298 ลานบาท 
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4.2  จําแนกตามประเภทการจัดชั้น 
 ธนาคารฯและบริษัทยอยสามารถจําแนกสินเชื่อ ตามประเภทการจัดชั้นและ/หรือตามงวดคางชําระได

ดังตอไปนี้ 

4.2.1 ลูกหนี้และเงินใหสินเชื่อของธนาคารฯและบริษัทยอย 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 
 เงินใหสิน มูลหนี้ อัตราขั้นตํ่า  เงินใหสิน มูลหนี้ อัตราขั้นตํ่า  
 เชื่อและ หลังหัก ท่ีใช คาเผื่อ เชื่อและ หลังหัก ท่ีใช คาเผื่อ 
 ดอกเบี้ย หลัก ในการตั้ง หนี้สงสัย ดอกเบี้ย หลัก ในการตั้ง หนี้สงสัย 
 คางรับ ประกัน (1) คาเผื่อ จะสูญ คางรับ ประกัน (1) คาเผื่อ จะสูญ 
 ลานบาท ลานบาท รอยละ ลานบาท ลานบาท ลานบาท รอยละ ลานบาท 
จัดชั้นปกติ 77,185 27,653 1 419 78,977 28,399 1 476 
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 1,709 583 2 11 1,957 796 2 16 
จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน 2,824 1,164 100 1,208 2,962 1,280 100 1,509 
จัดชั้นสงสัย 1,439 619 100 641 730 286 100 309 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 10,876 8,079 100 8,612 10,216 7,546 100 7,772 
รวม  94,033 38,098  10,891 94,842 38,307  10,082 
สํารองเพิ่มเติมเผื่อหนี้ท่ีอาจเรียกเก็บไมได    191    428 
รวม    11,082    10,510 

(1) ในกรณีท่ีกันสํารองสําหรับลูกหนี้ท่ีจัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญตามหลักเกณฑใหมของ ธปท. มูลหนี้หลังหักหลักประกัน หมายถึง มูลหนี้
หลังหักมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้ หรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกันแลวแต
กรณี 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 
 เงินใหสิน มูลหนี้ อัตราขั้นตํ่า  เงินใหสิน มูลหนี้ อัตราขั้นตํ่า  
 เชื่อและ หลังหัก ท่ีใช คาเผื่อ เชื่อและ หลังหัก ท่ีใช คาเผื่อ 
 ดอกเบี้ย หลัก ในการตั้ง หนี้สงสัย ดอกเบี้ย หลัก ในการตั้ง หนี้สงสัย 
 คางรับ ประกัน (1) คาเผื่อ จะสูญ คางรับ ประกัน (1) คาเผื่อ จะสูญ 
 ลานบาท ลานบาท รอยละ ลานบาท ลานบาท ลานบาท รอยละ ลานบาท 
จัดชั้นปกติ 82,346 32,817 1 418 84,152 33,577 1 475 
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 1,709 583 2 11 1,957 796 2 16 
จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน 2,824 1,164 100 1,208 2,962 1,280 100 1,509 
จัดชั้นสงสัย 1,439 619 100 641 730 286 100 309 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 6,629 4,999 100 5,533 5,955 4,468 100 4,694 
รวม  94,947 40,182  7,811 95,756 40,407  7,003 
สํารองเพิ่มเติมเผื่อหนี้ท่ีอาจเรียกเก็บไมได    97    330 
รวม    7,908    7,333 

(1) ในกรณีท่ีกันสํารองสําหรับลูกหนี้ท่ีจัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญตามหลักเกณฑใหมของ ธปท. มูลหน้ีหลังหักหลักประกัน หมายถึง        
มูลหนี้หลังหักมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้ หรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน
แลวแตกรณี 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ธนาคารฯมีเงินใหสินเชื่อจํานวน 8,931 ลานบาท ที่ธนาคารฯระงับ
การรับรูรายได (31 ธันวาคม 2550: 7,673 ลานบาท) 
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  4.2.2 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยของบริษัทยอย 
   (หนวย: ลานบาท) 
  คาเผื่อหนี้สงสัย คาเผื่อหนี้สงสัย 
 ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ จะสูญที่ตองต้ังตาม กลต. จะสูญในบัญชี 
 31 มีนาคม 

2551 
31 ธันวาคม 

2550 
31 มีนาคม 

2551 
31 ธันวาคม 

2550 
31 มีนาคม 

2551 
31 ธันวาคม 

2550 
มูลหนี้ปกติ 263 274 - - - - 
มูลหนี้จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน 21 21 - - - - 
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย 136 137 136 137 168 168 
รวม  420 432 136 137 168 168 

  4.2.3 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ/สัญญาเชาทางการเงินของบริษัทยอย 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 ยอดลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชา
ทางการเงินของบริษัทยอยแยกตามอายุลูกหนี้ที่คางชําระ โดยนับจากวันที่ที่ครบกําหนด
ชําระตามสัญญาไดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
 ยอดลูกหนี้หลังหักดอกผลเชาซ้ือ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 
31 มนีาคม 

2550 
31 ธันวาคม 

2550 
31 มนีาคม 

2550 
31 ธันวาคม 

2550 
ไมคางชําระหรอืคางชําระไมเกิน 1 งวด 3,276 3,071 33 31 
คางชําระ 2 - 3 งวด 480 484 10 10 
คางชําระ 4 - 6 งวด 55 85 26 37 
คางชําระ 7 - 12 งวด 22 27 21 26 
คางชําระมากกวา 12 งวด 286 257 286 270 
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา 9 9 9 9 
รวม 4,128 3,933 385 383 

 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 16

4.3 สินเชื่อท่ีไมกอใหเกิดรายได 
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารฯและบริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อที่ไม

กอใหเกิดรายได ซ่ึงคํานวณตามเกณฑของธปท. และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยดังนี้ 

  (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มนีาคม 

2551 
31 ธันวาคม 

2550 
31 มนีาคม 

2551 
31 ธันวาคม 

2550 
     
เงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (เงินตน) 14,771 13,854 10,809 9,568 

 เงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 ตามเกณฑ ธปท. 
ดังกลาวขางตนไดถือปฏิบัติตามประกาศ ธปท. ซ่ึงกําหนดใหเงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได
หมายถึงสินเชื่อที่จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ และไมรวมสินเชื่อที่คางชําระที่ไดมี
การทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้และเขาเงื่อนไขการจัดชั้นเปนลูกหนี้ปกติหรือกลาวถึงเปนพิเศษตาม
เกณฑ ธปท.แลว 

4.4 การปรับโครงสรางหนี้ท่ีมีปญหา 
 ในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 

ธนาคารฯไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ โดยมีจํานวนรายและภาระหนี้คงคาง (รวมดอกเบี้ยคางรับ
ตามบัญชี) กอนการปรับโครงสรางหนี้ดังตอไปนี้ 

(หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2551 
31 ธันวาคม 

2550 
31 มีนาคม 

2551 
31 ธันวาคม 

2550 
จํานวนราย 1,549 2,665 1,548 2,643 
ภาระหนี้คงคาง 1,489 1,519 1,489 1,320 
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ลูกหนี้ที่ไดรับการปรับโครงสรางหนี้ตามที่กลาวขางตนสามารถจําแนกตามวิธีการปรับโครงสรางหนี้
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 
  ภาระหนี้ ชนิดของ  ขาดทุนจาก 
 จํานวน กอนปรับ หลังปรับ สินทรัพย มูลคา การปรับ 
 ราย โครงสรางหนี้ โครงสรางหนี้ ที่รับโอน ยุติธรรม โครงสรางหนี้ 

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

1,549 1,489 1,489  
 

- 

การปรับหนี้ในหลายลักษณะ - - - - ที่ดินและที่ดิน - - 
      พรอมสิ่งปลูกสราง   
    - หุนสามัญ -  
    - อื่น ๆ -  
รวม 1,549 1,489 1,489  - - 
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ย          
   คางรับ ณ 31 มีนาคม 2551 294,416  98,581    

 
(หนวย: ลานบาท) 

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

       
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 
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ย          
   คางรับ ณ 31 ธันวาคม 2550 289,064  99,208    
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 
  ภาระหนี้ ชนิดของ  ขาดทุนจาก 
 จํานวน กอนปรับ หลังปรับ สินทรัพย มูลคา การปรับ 
 ราย โครงสรางหนี้ โครงสรางหนี้ ที่รับโอน ยุติธรรม โครงสรางหนี้ 

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

1,548 1,489 1,489  
 

- 

การปรับหนี้ในหลายลักษณะ - - - - ที่ดินและที่ดิน - - 
      พรอมสิ่งปลูกสราง   
    - หุนสามัญ -  
    - อื่น ๆ -  
รวม 1,548 1,489 1,489  - - 
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ย          
   คางรับ ณ 31 มีนาคม 2551 237,579  94,947    

 
.(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 
  ภาระหนี้ ชนิดของ  ขาดทุนจาก 
 จํานวน กอนปรับ หลังปรับ สินทรัพย มูลคา การปรับ 
 ราย โครงสรางหนี้ โครงสรางหนี้ ที่รับโอน ยุติธรรม โครงสรางหนี้ 

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

2,643 1,320 1,320  
 

- 

การปรับหนี้ในหลายลักษณะ - - - - ที่ดินและที่ดิน - - 
      พรอมสิ่งปลูกสราง   
    - หุนสามัญ -  
    - อื่น ๆ -  
รวม 2,643 1,320 1,320  - - 
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ย          
   คางรับ ณ 31 ธันวาคม 2550 235,380  95,756    
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 ลูกหนี้ที่ไดรับการปรับโครงสรางหนี้โดยวิธีเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้และการปรับหนี้ใน
หลายลักษณะในระหวางงวดตามที่กลาวขางตนสามารถจําแนกระยะเวลาการผอนชําระตามสัญญา
ปรับโครงสรางหนี้ไดดังตอไปนี้ 
 (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวม 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่           

31 มีนาคม 2551 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่                     

31 ธันวาคม 2550 
  ภาระหนี้  ภาระหนี้ 

ชวงระยะเวลาการผอนชําระตาม จํานวน กอนปรับ หลังปรับ จํานวน กอนปรับ หลังปรับ 
สัญญาการปรับโครงสรางหนี้ ราย โครงสรางหนี้ โครงสรางหนี้ ราย โครงสรางหนี้ โครงสรางหนี้ 

       
ไมเกิน 5 ป 378 1,009 1,009 719 976 917 
5 – 10 ป 1,169 475 475 1,938 532 491 
10 – 15 ป 2 5 5 6 6 6 
เกินกวา 15 ป - - - 2 5 5 
รวม 1,549 1,489 1,489 2,665 1,519 1,419 

 
 

 (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่           

31 มีนาคม 2551 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่                     

31 ธันวาคม 2550 
  ภาระหนี้  ภาระหนี้ 

ชวงระยะเวลาการผอนชําระตาม จํานวน กอนปรับ หลังปรับ จํานวน กอนปรับ หลังปรับ 
สัญญาการปรับโครงสรางหนี้ ราย โครงสรางหนี้ โครงสรางหนี้ ราย โครงสรางหนี้ โครงสรางหนี้ 

       
ไมเกิน 5 ป 377 1,009 1,009 704 867 867 
5 – 10 ป 1,169 475 475 1,932 443 443 
10 – 15 ป 2 5 5 5 5 5 
เกินกวา 15 ป - - - 2 5 5 
รวม 1,548 1,489 1,489 2,643 1,320 1,320 
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ขอมูลสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 
ที่เกี่ยวของกับลูกหนี้ที่ผานการปรับโครงสรางหนี้แลวมดีงันี้ 

  (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สําหรับ           
งวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่        

31 มีนาคม 2551 

สําหรับป         
สิ้นสุดวันที่        

31 ธันวาคม 2550 

สําหรับ           
งวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่        

31 มีนาคม 2551 

สําหรับป         
สิ้นสุดวันที่        

31 ธันวาคม 2550 
สวนสูญเสียจากการปรับโครงสราง       
   หนี้ที่เกิดจากการที่ลูกหนี้ปฏิบัติ     
   ตามเงื่อนไขไดสาํเร็จในระหวางงวด - 84 - 25 
เงินสดที่รับชําระจากลูกหนี้     
     เงินตน 244 1,088 242 1,008 
     ดอกเบี้ย 84 297 83 286 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารฯและบริษัทยอยมีลูกหนี้ที่ปรับโครงสราง
หนี้แลวทั้งสิ้นสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

  (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มนีาคม  

2551 
31 ธันวาคม 

2550 
31 มนีาคม  

2551 
31 ธันวาคม 

2550 
จํานวนราย 4,256 2,970 4,241 2,955 
ภาระหนี้หลังปรับโครงสรางคงคาง 5,756 4,732 5,649 4,623 

กรณีปรับโครงสรางหนี้โดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการชําระหนี้ ธนาคารฯและบริษัทยอยได
คํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนโดยการหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับคืนคิด
ลดดวยอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารฯและบริษัทยอยมี
สวนสูญเสียจากการปรับโครงสรางหนี้ที่เกิดจากการปรับมูลคาหนี้ (PV Loss) คิดเปนจํานวนเงิน
ประมาณ 47 ลานบาท และ 51 ลานบาท ตามลําดับ (งบเฉพาะกิจการ: 47 ลานบาท และ 51 ลานบาท 
ตามลําดับ) ซ่ึงธนาคารฯและบริษัทยอยไดตั้งคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ไวแลว  

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ธนาคารฯอาจมีสวนสูญเสียจากการปรับโครงสรางหนี้จากการ
ลดหนี้เงินตนหรือดอกเบี้ยคางรับหากลูกหนี้สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของการปรับโครงสรางหนี้ได
จํานวนประมาณ 100 ลานบาท (31 ธันวาคม  2550: 100 ลานบาท) ซ่ึงธนาคารฯไดจัดใหมีสํารองไว
แลว โดยแสดงรวมเปนสวนหนึ่งของบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบดุล 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 21

5. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2551 

 ชั้นปกติ 
ชั้นกลาวถึง
เปนพิเศษ 

ชั้นต่ํากวา
มาตรฐาน ชั้นสงสัย 

ชั้นสงสัย  
จะสูญ สํารองท่ัวไป รวม 

ลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพย
และเชาซื้อ รวมท้ังหมด 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 476 16 1,509 309 7,772 428 10,510 551 11,061 
บวก: เพิ่มระหวางงวด - - - - - 571 571 6 577 
 โอนกลับสํารองสําหรับลูกหนี้ปดบัญชีแลว - - - - (3) - (3) (1) (4) 
 โอนมาจากคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ - - - - - 4 4 - 4 
หัก: หนี้สูญตัดบัญชี - - - - - - - (3) (3) 
สํารองเพิ่ม(ลด)ท่ีเกิดจากการเปลี่ยนชั้นหรือการเปลี่ยนแปลง 
 มูลคาหลักประกัน หรือการโอนสํารองท่ัวไปไปเปนสํารอง 
 เฉพาะรายลูกหนี้ (57) (5) (301) 332 843 (812) - - - 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 419 11 1,208 641 8,612 191 11,082 553 11,635 

 
 (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2551 
  ชั้นกลาวถึง ชั้นตํ่ากวา  ชั้นสงสัย สํารอง  
 ชั้นปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน ชั้นสงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 475 16 1,509 309 4,694 330 7,333 
บวก: เพ่ิมระหวางงวด - - - - - 571 571 
              โอนมาจากคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ - - - - - 4 4 
สํารองเพ่ิม(ลด)ที่เกิดจากการเปลี่ยนชั้นหรือการเปลี่ยนแปลงมูลคาหลักประกัน 
หรือการโอนสํารองทั่วไปไปเปนสํารองเฉพาะรายลูกหนี้ (57) (5) (301) 332 839 (808) - 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 418 11 1,208 641 5,533 97 7,908 

6.  คาเผื่อการปรบัมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี ้
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มนีาคม 

2551 
31 ธันวาคม 

2550 
31 มนีาคม 

2551 
31 ธันวาคม 

2550 
ยอดตนงวด 51 134 51 119 
บวก:  คาเผื่อการปรบัมูลคาของลูกหนีท้ี่โอนมา

 จากบัญชีคาเผือ่หนี้สงสัยจะสูญ - 3 - 3 
หัก:    จํานวนที่ตัดจาํหนายในระหวางงวด - (18) - (8) 
 คาเผื่อการปรบัมูลคาของลูกหนีท้ี่โอนไป     
   บัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (4) (68) (4) (63) 
ยอดปลายงวด 47 51 47 51 

 รายการตัดจําหนายและ/หรือการปรับบัญชีคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้จะ
ปรับปรุงโอนผานบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
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7.  ทรัพยสินรอการขาย 
 ทรัพยสินรอการขายไดแก ทรัพยสินที่ไดมาจากลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี้หรือจากการประมูล

ซ้ือจากการขายทอดตลาดของสินทรัพยที่ลูกหนี้ไดจํานองไว หรือทรัพยสินที่ไดรับจากการควบรวม
กิจการที่ไมไดใชงานและรอการขาย 

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มนีาคม 

2551 
31 ธันวาคม

2550 
31 มนีาคม 

2551 
31 ธันวาคม

2550 
มูลคาตามราคาทุน 3,239 3,280 3,026 3,033 
หัก: คาเผื่อการดอยคา (673) (679) (660) (661) 
มูลคาตามบัญชี 2,566 2,601 2,366 2,372 

 ภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้ ในบางกรณีที่ลูกหนี้ไดทําการปรับโครงสรางหนี้โดยวิธีโอนทรัพย
ชําระหนี้ ธนาคารฯไดใหสิทธิแกลูกหนี้ในการซื้อคืนทรัพยสินดังกลาว (Buyback rights) หรือใหสิทธิ
แกลูกหนี้ในการซื้อสินทรัพยคืนกอนผูอ่ืน (First refusal rights) ภายในระยะเวลาและราคาที่กําหนด
ไวในสัญญาปรับโครงสรางหนี้ ทั้งนี้ราคาซื้อคืนที่กําหนดไวสวนใหญเปนราคาที่ตีโอนหรือบวก
ดอกเบี้ย 

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 

 ยอดคงเหลือ 

สวนที่มีภาระผูกพันใน
การใหสิทธิแกลูกหนี้ใน
การซื้อคืนหรือซื้อกอน ยอดคงเหลือ 

สวนที่มีภาระผูกพันใน
การใหสิทธิแกลูกหนี้ใน
การซื้อคืนหรือซื้อกอน 

อสังหาริมทรัพย 3,210 22 3,232 22 
สังหาริมทรัพย 29 - 48 - 
รวม 3,239 22 3,280 22 
หัก: คาเผื่อการดอยคา (673)  (679)  
ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ 2,566  2,601  

 
(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 

 ยอดคงเหลือ 

สวนที่มีภาระผูกพันใน
การใหสิทธิแกลูกหนี้ใน
การซื้อคืนหรือซื้อกอน ยอดคงเหลือ 

สวนที่มีภาระผูกพันใน
การใหสิทธิแกลูกหนี้ใน
การซื้อคืนหรือซื้อกอน 

อสังหาริมทรัพย 3,026 22 3,033 22 
หัก: คาเผื่อการดอยคา (660)  (661)  
ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ 2,366  2,372  
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8. สินทรัพยท่ีไมมีตัวตน 
(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
 อายุการตัด

จําหนาย 
ยอดคงเหลือ  

31 ธันวาคม 2550 เพิ่มขึ้น 
โอนเขา/ 

(โอนออก) ตัดจําหนาย 
ยอดคงเหลือ 

31 มีนาคม 2551 
รายจายในการพัฒนาปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร – อยูระหวางพัฒนา - 402 3 (4) - 401 

คาซอฟทแวรคอมพิวเตอร 5 - 10 ป  371 15 4 (18) 372 
คาสิทธิ 5 ,10 ป 12 - - (1) 11 
รวม  785 18 - (19) 784 
คาเผื่อการดอยคา  (150) (130)   (280) 
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ  635   504 
 

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อายุการตัด

จําหนาย 
ยอดคงเหลือ  

31 ธันวาคม 2550 เพิ่มขึ้น 
โอนเขา/ 

(โอนออก) ตัดจําหนาย 
ยอดคงเหลือ 

31 มีนาคม 2551 
รายจายในการพัฒนาปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร – อยูระหวางพัฒนา - 402 3 (4) - 401 

คาซอฟทแวรคอมพิวเตอร 5 - 10 ป  351 15 4 (17) 353 
คาสิทธิ 10 ป 8 - - (1) 7 
รวม  761 18 - (18) 761 
คาเผื่อการดอยคา  (150) (130)   (280) 
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ  611    481 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 รายจายในการพัฒนาปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรดังกลาวรวมรายจายใน
การพัฒนาระบบ Core Banking จํานวนประมาณ 392 ลานบาท ซ่ึงการพัฒนาระบบอยูระหวางการ
ทบทวนความตองการและหาระบบที่เหมาะสม อยางไรก็ตาม รายจายดังกลาวสวนใหญเปนรายจาย
ในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรในสวนที่เปน Conceptual Design ซ่ึงสามารถใชในการ Implement 
ตอไปได เนื่องจากเปนการรวบรวมความตองการในการปฏิบัติงานจริง ซ่ึงฝายจัดการไดทบทวนและ
เชื่อวาจะใชประโยชนตอไปไดในอนาคต และไดตั้งสํารองเผื่อการดอยคาในสวนที่มีความไมแนนอน
ในการใชประโยชนจํานวนรวม 280 ลานบาทไวแลวในบัญชี อยางไรก็ตาม ธนาคารฯอยูในระหวาง
ดําเนินการฟองรองเรียกคาชดเชยจากผูพัฒนาระบบในมูลคาประมาณ 128 ลานบาท 
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9.  เงินกูยืม 
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 
 ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม 

หุนกูดอยสิทธิ       
หุนกูดอยสิทธิ มูลคาตราไวจํานวน 50 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ครบกําหนดชําระป 2559 - 1,576 1,576 - 1,687 1,687 
หุนกูดอยสิทธิ มูลคาตราไวจํานวน 40 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ครบกําหนดชําระป 2560 - 1,260 1,260 - 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 2,836 6,140 3,304 3,037 6,341 
หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน       
หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ครบกําหนดป 2551       

อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.80 ตอป 312 - 312 312 - 312 
 312 - 312 312 - 312 
ต๋ัวเงินอัตราดอกเบี้ยคงที่       
ต๋ัวแลกเงินครบกําหนดป 2551 อัตราดอกเบี้ยรอยละ  
 2.80 - 5.00 ตอป 4,333 - 4,333 2,052 - 2,052 
ต๋ัวสัญญาใชเงินครบกําหนดชําระป 2551                           

อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.40 - 5.00 ตอป 811 - 811 712 - 712 
 5,144 - 5,144 2,764 - 2,764 
การกูยืมโดยการขายลดลูกหนี้       
การกูยืมโดยการขายลดลูกหนี้ ครบกําหนดป 2551  - - - 298 - 298 
 - - - 298 - 298 
รวม 8,760 2,836 11,596 6,678 3,037 9,715 
หัก: สวนของเงินกูยืมที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ป (8,760) - (8,760) (3,918) - (3,918) 
เงินกูยืมระยะยาวคงเหลือ - 2,836 2,836 2,760 3,037 5,797 
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 (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 
 ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม 

หุนกูดอยสิทธิ       
หุนกูดอยสิทธิ มูลคาตราไวจํานวน 50 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ  ครบกําหนดชําระป 2559 - 1,576 1,576 - 1,687 1,687 
หุนกูดอยสิทธิ มูลคาตราไวจํานวน 40 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ  ครบกําหนดชําระป 2560 - 1,260 1,260 - 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 2,836 6,140 3,304 3,037 6,341 
ตั๋วเงินอตัราดอกเบี้ยคงท่ี       
ตั๋วแลกเงินครบกําหนดป 2551 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 
 2.80 – 4.05 ตอป 3,742 - 3,742 1,450 - 1,450 
 3,742 - 3,742 1,450 - 1,450 
การกูยืมโดยการขายลดลูกหนี ้       
การกูยืมโดยการขายลดลูกหนี้ ครบกําหนดป 2551  - - - 298 - 298 
 - - - 298 - 298 
รวม 7,046 2,836 9,882 5,052 3,037 8,089 
หัก: สวนของเงินกูยืมที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ป (7,046) - (7,046) (2,292) - (2,292) 
เงินกูยืมระยะยาวคงเหลือ - 2,836 2,836 2,760 3,037 5,797 

ก) ในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2550  ธนาคารฯไดออกหุนกูดอยสิทธิไมมีประกันและไมมีผูแทนผูถือ
หุนกู เพื่อขายใหกับผูลงทุนในตางประเทศ จํานวน 400 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 100,000  
เหรียญสหรัฐฯ ราคาเสนอขายหนวยละ 100,000  เหรียญสหรัฐฯ รวมเปนหุนกูดอยสิทธิที่เสนอ
ขาย 40 ลานเหรียญสหรัฐฯ อายุหุนกู 10 ป วันครบกําหนด 20 กุมภาพันธ 2560  สามารถไถ
ถอนกอนกําหนดไดในป 2555  อัตราดอกเบี้ยในปที่ 1 - 5 ชําระดอกเบี้ยในอัตรา 6 MONTH 
LIBOR US DOLLAR DEPOSITS + 350 BASIS POINT และในปที่ 6 เปนตนไป ชําระ
ดอกเบี้ยในอัตรา 6 MONTH LIBOR US DOLLAR DEPOSITS + 525 BASIS POINT  ชําระ
ดอกเบี้ยทุกวันที่ 20 กุมภาพันธ  และวันที่ 20 สิงหาคม ของทุกป (ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขของ
ขอกําหนดสิทธิ) 
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 หุนกูดอยสิทธิดังกลาวมี Call Option ใน 3 กรณี 
1.  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายภาษีทําใหผูออกหุนกูตองรับภาระทางภาษี

เพิ่มขึ้น 
2.  กรณีที่ผูออกหุนกูประสงคจะไถถอนหุนกูกอนกําหนด ภายหลังครบอายุ 5 ป   
3.  กรณีที่หุนกูไมสามารถนับเปน Lower Tier II  Subordinated Debt ของผูออกหุนกูได 

 ทั้งนี้ทั้ง 3 กรณีผูออกหุนกูจะตองไดรับอนญุาตใหไถถอนจากธนาคารแหงประเทศไทยกอน 
หุนกูดอยสิทธิมีขอกําหนดบางประการตามที่ระบุไวในสัญญาที่เกี่ยวของรวมทั้งการหามกูยืม           
ค้ําประกันหรือกอภาระผูกพันใด ๆ ที่ดอยสิทธิเชนเดียวกับหุนกูดอยสิทธิที่ออกจําหนาย
ภายใน 120 วัน นับจากวนัที่ออกหุนกูดอยสิทธิ 
คาใชจายในการออกหุนกูจํานวน 23 ลานบาท ไดถูกตั้งพักไวและทยอยตัดจําหนายตลอดอายุ
ของหุนกู 

ข) ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2549  ธนาคารฯไดออกหุนกูดอยสิทธิและไมมีประกันเพื่อขายใหกับผู
ลงทุนในตางประเทศจํานวน 50 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1 ลานเหรียญสหรัฐฯ ราคา
เสนอขายหนวยละ 1 ลานเหรียญสหรัฐฯ รวมเปนหุนกูดอยสิทธิที่เสนอขาย 50 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ อายุหุนกู 10 ป วันครบกําหนด 17 กรกฎาคม 2559 สามารถไถถอนกอนกําหนดไดใน
ป 2554  อัตราดอกเบี้ย 6 MONTH LIBOR US DOLLAR DEPOSITS + 350 BASIS POINT 
สําหรับ 5 ปแรก และหลังจากวันไถถอนกอนกําหนดในป 2554 อัตราดอกเบี้ย 6 MONTH 
LIBOR US DOLLAR DEPOSITS + 525 BASIS POINT ชําระดอกเบี้ยทุกวันที่ 17 กรกฎาคม 
และวันที่ 17 มกราคม (ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขของขอกําหนดสิทธิ) 
หุนกูดอยสิทธิดังกลาวมี Call Option ใน 3 กรณี 
1. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายภาษีที่ใหผูออกหุนกูตองรับภาระทางภาษีเพิ่มขึ้น 
2. กรณีที่ผูออกหุนกูประสงคจะไถถอนหุนกูกอนกําหนดได ณ วันครบอายุ 5 ป 
3. กรณีที่หุนกูไมสามารถนับเปน Lower Tier II  Subordinated Debt ของผูออกหุนกูได 

 ทั้งนี้ทั้ง 3 กรณีผูออกหุนกูจะตองไดรับอนุญาตใหไถถอนจากธนาคารแหงประเทศไทยกอน 
หุนกูดอยสิทธิมีขอกําหนดบางประการตามที่ระบุไวในสัญญาที่เกี่ยวของ รวมทั้งการหามกูยืม 
ค้ําประกันหรือกอภาระผูกพันใด ๆ ที่ดอยสิทธิเชนเดียวกับหุนกูดอยสิทธิที่ออกจําหนาย 
ยกเวนจะมีสิทธิที่ดอยกวาหรือเทากัน 

 คาใชจายในการออกหุนกูจํานวน 38 ลานบาท ไดถูกตั้งพักไวและทยอยตัดจําหนายตลอดอายุ
ของหุนกู 
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10.  ทุนเรือนหุน 
 ในเดือนมกราคม 2551 ธนาคารฯไดออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหมตามผลของการขายหุนเพิ่มทุนใหแกผู

ถือหุนเดิม (Right Offering) ตามจํานวนที่มีผูถือหุนเดิมจองซื้อจํานวน 3,048,039,603 หุน รวมเปน
เงินที่ธนาคารฯไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวจํานวน 4,145 ลานบาท 

 ภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนดังกลาวขางตนแลวมี
หุนสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจํานวน 1,401,760,785 หุน ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 23 
มกราคม 2551 จึงไดมีมติใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนสวนที่เหลือจํานวนดังกลาว 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
สามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงดังกลาวรวม 1,934 ลานบาทแลว เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2551  

 ดังนั้น ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวภายหลังการดําเนินการเพิ่มทุนในป 2551 ดังกลาวเปนดังนี้ 

  (หนวย: ลานบาท) 
 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 
ทุนจดทะเบียนและชําระแลว 25,030 8,343 
สวนต่ํากวามูลคาหุน (10,607) - 

11.  หุนสามัญซื้อคืน - สวนท่ีถือโดยบริษัทยอย  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 บริษัทหลักทรัพย บีที จํากัด และบริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (บริษัท
ยอยของธนาคารฯ) มีเงินลงทุนในหุนสามัญของธนาคารฯรวม 124,589,637 หุน เงินลงทุนในหุนสามัญของ
ธนาคารฯถือเปนรายการหุนสามัญซื้อคืนในงบการเงินรวมเปนจํานวนเงิน 460  ลานบาท ซ่ึงจํานวนดังกลาว
แสดงเปนรายการหักในสวนของผูถือหุนตามวิธีราคาทุน  

ราคาตลาดของหุนสามัญซื้อคืนดังกลาว หากคํานวณจากราคาเสนอซื้อคร้ังสุดทายของหุนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันทําการสุดทายของไตรมาสที่ 1 ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 มีมูลคา
รวม 159 ลานบาท ขาดทุนจากการจําหนายหุนสามัญของธนาคารฯดังกลาว (ถามี) จะตองรับรูไปยังขาดทุน
สะสมเมื่อจําหนาย 
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12.   สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย คือสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน และอาคาร สวนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพยดังกลาว จะทยอยตัดจําหนายโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานที่เหลืออยูของ
สินทรัพยนั้น และบันทึกโอนไปยังกําไรสะสมโดยตรง  
  (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 
   
ยอดคงเหลือตนงวด 768 787 
หัก: ตัดจําหนาย (5) (19) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 763 768 

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยดังกลาวไมสามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไมสามารถ
จายเปนเงินปนผลได 

13.  สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 
 (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 

สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน   
           ตราสารหนี้ 13 6 
           ตราสารทุน 30 27 
     รวม 43 33 
สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน   
           ตราสารหนี้ (31) (134) 
           ตราสารทุน (129) (172) 
     รวม (160) (306) 
สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน - สุทธิ (117) (273) 

14. สํารองตามกฎหมาย 
 ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ธนาคารฯจะตองจัดสรรเงนิสํารองอยางนอยรอยละ 5 

ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสาํรองดังกลาวมีจํานวนเทากบั
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  
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15.  เงินกองทุนท่ีตองดํารงไวตามกฎหมาย 
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 เงินกองทุนที่ธนาคารฯตองดํารงไวตามกฎหมายตาม

มาตรา 4 ของพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 ซ่ึงธนาคารฯไดรายงานตอธนาคารแหง
ประเทศไทยประกอบดวย 

 (หนวย: ลานบาท) 
 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 

เงินกองทุนชัน้ที ่1   
ทุนทีอ่อกและชาํระแลว                                         25,030 8,343 
สวนต่ํากวามูลคาหุนสามัญ (10,607) - 
กําไรสะสม   
   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 6 6 
   ยังไมไดจัดสรร (ขาดทนุสะสม) (7,426) (7,430) 
รวม 7,003 919 
เงินกองทุนชัน้ที ่2   
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 475 478 
สํารองสินทรัพยจดัชั้นปกต ิ 325 383 
ตราสารหนี้ดอยสิทธิ 3,337 58 
รวม 4,137 919 
รวมเงินกองทุนชัน้ที่ 1 และ 2 11,140 1,838 
หัก: สวนขาดทุนจากการตีราคาตราสารทุนประเภทเผื่อขาย (168) (168) 
รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย 10,972 1,670 
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16. กําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน 
 กําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 

มีนาคม 2551 และ 2550 ไดรวมรายการดังตอไปนี้ 
  (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วันที่ 31 มีนาคม 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วันที่ 31 มีนาคม 
 2551 2550 2551 2550 

กําไร (ขาดทนุ) ทียั่งไมเกิดขึ้นจริงจากการปรบัมูลคาเงินลงทุน (2,418) 21 (2,422) 19 
สํารองเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนลดลง - 53 - 53 
กําไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน - 15 - 15 
กําไรที่เกดิขึ้นจริงจากการซื้อขายหลักทรัพย     
   เงินลงทุนเพื่อคา 29 57 28 51 
   เงินลงทุนเผือ่ขาย 79 140 81 140 
   เงินลงทุนที่จะถอืจนครบกาํหนด - 13 - 13 
   เงินลงทุนทั่วไป 107 27 107 27 
กําไรที่เกดิขึ้นจริงจากเงินลงทุนในลูกหนี้ดอยคุณภาพ 150 170 8 2 
กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทุน (2,053) 496 (2,198) 320 

17. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 ธนาคารฯไมมีภาระภาษีเงินไดสําหรับงวดหลังจากคํานวณบวกกลับกําไรหรือขาดทุนทางบัญชีดวย

คาใชจายและสํารองตาง ๆ ที่ไมอนุญาตใหถือเปนคาใชจายในการคํานวณภาษีและหักดวยรายไดที่
ไดรับยกเวนไมตองนํามารวมคํานวณเปนรายไดในทางภาษี ทั้งนี้เนื่องจากธนาคารฯมีผลขาดทุนทาง
ภาษียกมามากกวากําไรสุทธิสําหรับงวด 

 ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่แสดงในงบการเงินรวมเปนภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทยอย 

18. กําไร(ขาดทุน)ตอหุน 
 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนที่แสดงในงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการเปนกําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานซึ่ง

คํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวดดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยู
ในระหวางงวด  

 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนที่แสดงไวในงบกําไรขาดทุนรวมเปนกําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐานซึ่ง
คํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวดดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่
ออกจําหนายและถือโดยบุคคลภายนอกในระหวางงวด (สุทธิจากหุนสามัญซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทยอย
ในงบการเงินรวม) 
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19. ทรัพยสินท่ีติดภาระผูกพัน 
19.1 ทรัพยสินท่ีใชเปนหลักประกัน  
 ธนาคารฯและบริษัทยอยไดนําทรัพยสินของธนาคารฯและบริษัทยอย เชน เงินฝากธนาคาร        

พันธบัตรรัฐบาล หุนกูเอกชน เปนตน ไปวางเปนหลักประกันในเรื่องดังตอไปนี้ 
 (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2551 
31 ธันวาคม 

2550 
31 มีนาคม 

2551 
31 ธันวาคม 

2550 
     
สําหรับหลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 312 - - - 
สําหรับการใชไฟฟา 9 9 9 9 
สําหรับค้ําประกันเงินกู 45 45 - - 
สําหรับการเปดสาขา - 33 - 33 
อื่น ๆ 14 14 - - 
รวม 380 101 9 42 

19.2 ทรัพยสินท่ีติดภาระผูกพัน  
 ธนาคารฯมีเงินลงทุนประเภทหุนทุนซึ่งแสดงไวเปนเงินลงทุนระยะยาวที่ไดมาจากการปรับ

โครงสรางหนี้ ซ่ึงภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้ไดกําหนดใหธนาคารฯจําหนายเมื่อพนกําหนด
ระยะเวลาตามขอตกลงภายใน 1 ป ถึง 20 ปนับจากวันที่กําหนดในสัญญาปรับโครงสรางหนี้ ณ วันที่ 
31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 เงินลงทุนที่ติดภาระผูกพันดังกลาวมีดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 

ปที่พนกําหนด จํานวนบริษัท มูลคาราคาทุน จํานวนบริษัท มูลคาราคาทุน 
ไมมีกําหนด - - 1 - 

2551 1 - 1 - 
2553 1 8 1 8 

2554 เปนตนไป 2 - 2 - 
รวม 4 8 5 8 

 นอกจากนี้ ธนาคารฯมีทรัพยสินรอการขายที่มีภาระผูกพันตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับลูกหนี้ที่
ใหสิทธิแกลูกหนี้ในการซื้อคืนหรือซ้ือกอนตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 7 
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20. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
20.1 ภาระผูกพัน  

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารฯมีภาระผูกพันที่มีสาระสําคัญดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 
  เงินตราตาง   เงินตราตาง  
 เงินบาท ประเทศ รวม เงินบาท ประเทศ รวม 
การรับอาวัลต๋ัวเงิน (1) 635 - 635 924 - 924 
การค้ําประกันการกูยืมเงิน 455 65 520 535 75 610 
ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขา       
   ที่ยังไมครบกําหนด - 448 448 - 335 335 
เล็ตเตอรออฟเครดิต 135 1,516 1,651 105 2,122 2,227 
ภาระผูกพันอื่น       
   การค้ําประกันอื่น  6,226 219 6,445 6,061 368 6,429 
   สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศทันทีและลวงหนา 
      

      - สัญญาซื้อ - 30,844 30,844 - 37,521 37,521 
      - สัญญาขาย - 39,860 39,860 - 51,017 51,017 
   สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

และอัตราดอกเบี้ย 
      

      - สัญญาซื้อ 21,823 7,387 29,210 26,794 2,521 29,315 
      - สัญญาขาย 4,541 22,138 26,679 2,705 24,715 27,420 
   สัญญาสิทธิเลือกซื้อขายเงินตรา

ตางประเทศ 
      

      - ขายสิทธิที่จะซื้อ - 212 212 - 212 212 
  สัญญา Interest Rate Cap       
      - สัญญาซื้อ - - - 960 - 960 
      - สัญญาขาย - - - 960 - 960 
   สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย       
      - จายอัตราดอกเบี้ยคงที ่ 37,223 12,966 50,189 38,163 13,540 51,703 
      - จายอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 35,991 12,798 48,789 35,463 13,276 48,739 
      - รับอัตราดอกเบี้ยคงที ่ 35,051 12,798 47,849 33,523 13,276 46,799 
      - รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 38,163 12,966 51,129 40,103 13,540 53,643 
   ภาระผูกพันเพื่อปองกันความเสี่ยง       
      - สัญญาขาย 382 - 382 382 - 382 
   วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคายังไมไดถอน 8,338 - 8,338 8,122 - 8,122 
รวม 188,963 154,217 343,180 194,800 172,518 367,318 

(1)  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ธนาคารฯมีภาระจากการรับอาวัลตั๋วเงินแกบริษัทยอยจํานวน 413 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 442 ลานบาท) 
ซึ่งไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว 
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20.2 หนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น  
(ก) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารฯและบริษัทยอยมีหนี้สินที่อาจจะ

เกิดขึ้นจากการถูกฟองคดีในศาลในฐานะจําเลย ซ่ึงสวนใหญจะเปนคดีละเมิดฟองเรียกรอง
คาเสียหาย ซ่ึงฝายบริหารเชื่อวาเมื่อคดีส้ินสุดจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสาํคญัตอธนาคารฯ 
สรุปไดดังตอไปนี้ 

 (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม   

2551 
31 ธันวาคม 

2550 
ทุนทรัพยในคดีที่ถูกฟองในฐานะจําเลยโดยตรง 295 309 
ทุนทรัพยในคดีที่ถูกฟองในฐานะจําเลยรวม   
   - ทุนทรัพยเฉพาะสวนในคดีที่สามารถระบุไดวาเปนสวน   
     ของธนาคารฯ 6 5 
   - ทุนทรัพยในคดีที่ไมสามารถระบุไดวาเปนสวนของธนาคารฯ   
     ดังนั้นแสดงยอดทุนทรัพยรวม 24,661 24,630 
รวม 24,962 24,944 

ในสวนของคดีฟองรองดังกลาว สวนหนึ่งจํานวน 24,500 ลานบาทเปนคดีที่ธนาคารฯถูกฟองเปน
จําเลยรวมกับบสท. และธนาคารอื่น ซ่ึงลูกหนี้ไดฟองรองเรียกคาเสียหายกรณีถูกโอนหนี้จาก
ธนาคารตาง ๆ ไปยังบสท. แตการโอนลูกหนี้ดังกลาวเปนการโอนตามพระราชกําหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 ดังนั้นธนาคารฯเชื่อวาเมื่อคดีส้ินสุดจะไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตอธนาคารฯ ทั้งนี้หนี้ในสวนของธนาคารฯที่โอนไปบสท.มีจํานวนประมาณ 959 ลาน
บาท ซ่ึงเปนหนี้ที่เกิดกอนธนาคารฯควบรวมกิจการ 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551  ในจํานวนดังกลาวขางตน มีคดีความที่ศาลชั้นตนพิพากษาใหธนาคารฯ
แพคดีตอโจทกในคดีที่ธนาคารฯถูกฟองในฐานะจําเลยโดยตรงและในคดีที่ธนาคารฯถูกฟอง
ในฐานะจําเลยรวมเปนจํานวนทุนทรัพย 29 ลานบาท และ 37 ลานบาท ตามลําดับ อยางไรก็
ตามธนาคารฯอยูระหวางการยื่นอุทธรณ  

(ข)  ธนาคารฯมีภาระที่จะตองรวมรับรูสวนแบงผลขาดทุน (ถามี) จาก บสท. ตามที่กลาวไวใน
สัญญาโอนสินทรัพยดอยคุณภาพใหกับ บสท. ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 24 
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20.3 ภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาว  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารฯและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาที่ดิน อาคาร 

และรถยนต โดยสัญญาเชามีอายุเกินกวา 1 ป ทั้งนี้ธนาคารฯและบริษัทยอยจะตองจายคาเชาในอนาคต
โดยสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

  (หนวย: ลานบาท)
จายภายใน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 
 1 – 3 ป 497 516 431 464 
 4 – 5 ป 26 32 24 31 

 6 – 10 ป 32 34 32 34 
 11 – 30 ป 16 17 16 17 

รวม 571 599 503 546 

20.4 ภาระผูกพันอื่น 
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ธนาคารฯมีภาระผูกพันอื่นดังตอไปนี้ 

1. ธนาคารฯไดเขาทําสัญญาจางที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและสัญญาติดตั้งและ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอรกับบริษัทหลายแหง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551  คงเหลือมูลคาที่ทาง
ธนาคารฯจะตองจายภายใตสัญญาดังกลาวอีกจํานวนเงินประมาณ 321 ลานบาท และ 1 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ 

2. ธนาคารฯมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อและติดตั้งอุปกรณเปนจํานวนเงินประมาณ 15 ลานบาท  
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21. รายการธุรกิจกับกิจการ/บุคคลท่ีเก่ียวของกัน 
 ในระหวางงวด ธนาคารฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของกัน 

(เกี่ยวของกันโดยการมีผูถือหุนและ/หรือมีกรรมการบางสวนรวมกัน) และบุคคลที่เกี่ยวของกัน 
(กรรมการและพนักงานระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป) รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทาง
ธุรกิจและเกณฑตามสัญญาที่ตกลงรวมกันระหวางธนาคารฯและบริษัทหรือบุคคลเหลานั้นซึ่งเปนไป
ตามปกติธุรกิจ ซ่ึงรายการที่มีสาระสําคัญสามารถสรุปไดดังนี้: 

 (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 31 มีนาคม วันที่ 31 มีนาคม 
 2551 2550 2551 2550 
บริษัทยอย     
   รายได     
        ดอกเบี้ยรับ - - 54 110 
        คาธรรมเนียมรับและบริการ - - 70 1 
        รายไดอื่น - - 3 12 
   คาใชจาย     
        ดอกเบี้ยจาย 1 - 1 2 
        คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ - - 5 5 
        คาธรรมเนียมและบริการจาย - - - 9 
        คาใชจายอื่น - - - 1 
บริษัทรวม     
   รายได     
        คาธรรมเนียมรับ 3 1 3 1 
บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
   รายได     
        เงินปนผลรับ 1 - 1 - 
        ดอกเบี้ยรับ 2 4 2 4 
   คาใชจาย     
        ดอกเบี้ยจาย 21 37 21 37 
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ในระหวางงวดปจจุบัน ธนาคารฯไดเรียกเก็บคาธรรมเนียมการบริหารสินทรัพยจากบริษัทบริหาร
สินทรัพยสาทร จํากัด (บริษัทยอย) ตามสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาแตงตั้งตัวแทนเรียกเก็บรับชําระ
หนี้และวาจางบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพลงวันที่ 29 สิงหาคม 2550 โดยคิดคาธรรมเนียมจํานวน
รอยละ 30 ของจํานวนเงินที่ไดรับชําระจากลูกหนี้และจากเงินที่ไดรับจากทรัพยสินรอการขายกอนหกั
ตนทุนและคาใชจายใด ๆ คาธรรมเนียมระหวางวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึง 31 มีนาคม 2551 คิดเปน
จํานวนเงิน 62 ลานบาท และแสดงรวมอยูในคาธรรมเนียมและบริการอื่นในงบกําไรขาดทุน สวนยอด
คงคางแสดงรวมอยูในสินทรัพยอ่ืนในงบดุล ซ่ึงรายการระหวางกันดังกลาวไดตัดออกจากงบการเงิน
รวมแลว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ธนาคารฯมียอดลูกหนี้คาธรรมเนียมคางรับจากบริษัทยอยจํานวน  
477 ลานบาท 

 นอกจากนี้ ธนาคารฯและบริษัทยอยแหงหนึ่งมีการซื้อขายหลักทรัพยผานบริษัทยอยอีกแหงหนึ่ง โดย
มีปริมาณการซื้อขายสุทธิสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550 เทากับ 10 ลานบาท 
และ 12 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้โดยมีคาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพยสําหรับงวดสิ้นสุดวัน
เดียวกันประมาณ 0.02 ลานบาท และ 0.02 ลานบาท ตามลําดับ 

 คาตอบแทนกรรมการเปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของธนาคารฯและบริษัทยอยตามมาตรา 
90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จาย
ใหกับกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของธนาคารฯและบริษัทยอยดวย 
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 ยอดคงคางของรายการธุรกิจที่สําคัญ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 มีดังนี้ 
  (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 
  เงินให    เงินให    
 เงินให สินเชื่อ   เงินให สินเชื่อ    
 สินเชื่อ คงคาง/   สินเชื่อ คงคาง/    
 คงคาง เงินลงทุน ภาระ  คงคาง เงินลงทุน ภาระ  นโยบายการกําหนดราคา 
 ถัวเฉลี่ย ในลูกหนี้ ผูกพัน เงินฝาก ถัวเฉลี่ย ในลูกหนี้ ผูกพัน เงินฝาก เงินใหสินเชื่อ 

         (รอยละตอป) 
บริษัทยอย          
บริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) - - - 143 - - - 143 - 
  - - 143  - - 143  

บริษัทรวม          
บริษัท มิลเลียไลฟอินชัวรันส (ประเทศไทย) จํากัด

(มหาชน) - - - 38 - - - 68 - 
บริษัท เวิลดคลาสเรนอะคาร จํากัด 2 2 4 - 3 3 4 - MLR, 2% ของภาระ         

ค้ําประกัน          
  2 4 38  3 4 68  

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน          
บริษัท สามชัย จํากัด (มหาชน) 752 756 - - 724 745 - - 15%, 15.5%, 18%, 19% 
บริษัท ซื่อตรงคอนสตรั๊คชั่น จํากัด 471 471 9 1 471 473 34 1 MLR - 3.075%, 

2.5% ของภาระค้ําประกัน 
บริษัท แมกซวิน บิลเดอรส จํากัด 134 133 - - 138 134 - - 6.875% 
บริษัท ไทยบาโรดา อินดัสตรีย จํากัด 266 275 59 1 268 262 70 - ไมคิดดอกเบี้ย, 0.5% และ 

2% ของภาระค้ําประกัน 
บริษัท ยูเนียน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) 30 30 4 3 39 40 2 4 4.65%, 0.4% และ 1.5% 

ของภาระค้ําประกัน  
บริษัท เซ็นจุเมทัล (ประเทศไทย) จํากัด - - - 62 - - - 53 - 
บริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํากัด - - 2 11 - - 2 50 1.25% ของภาระค้ําประกัน 
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย - - - 1,669 - - - 1,669 - 
บริษัท วงศไพฑูรย กรุป จํากัด (มหาชน) 89 89 - - 89 89 - - 0.1% 
บริษัท โกลเบิล ลิสซิ่ง จํากัด 23 23 - - 22 23 - - 15% 
บริษัท เอ็นเนอรย่ี คอมเพล็กซ  จํากัด - - - 9 - - - 41 - 
  1,777 74 1,756 1,766 108 1,818  
         
บุคคลท่ีเก่ียวของกัน 1 1 - 43 1 1 - 40  
  1 - 43  1 - 40  
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   (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550  
  เงินให    เงินให    
 เงินให สินเชื่อ   เงินให สินเชื่อ    
 สินเชื่อ คงคาง/   สินเชื่อ คงคาง/    
 คงคาง เงินลงทุน ภาระ  คงคาง เงินลงทุน ภาระ  นโยบายการกําหนดราคา 
 ถัวเฉลี่ย ในลูกหนี้ ผูกพัน เงินฝาก ถัวเฉลี่ย ในลูกหนี้ ผูกพัน เงินฝาก เงินใหสินเชื่อ 
    (รอยละตอป) 
บริษัทยอยท่ีถือหุนโดยธนาคารโดยตรง     
บริษัทหลักทรัพย บีที จํากัด 86 85 - 38 138 86 - 31 MLR-1.5% , 3.75% 
บริษัท บีที ลิสซิ่ง จํากัด 2,258 2,257 - 26 2,201 2,258 - 28 3.55% 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนบีที จํากัด - - - 15 - - - 8 - 
บริษัท บีทีท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด 6 6 - 3 5 6 - 2 MOR - 2% 
บริษัท บีที ประกันภัย จํากัด - - - 34 - - - 39 - 
บริษัท บริหารสินทรัพยสาทร จํากัด 2,940 2,946 - 34 3,725 2,969 - 61 3.53%, 4.05% 
บริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) - - - 143 - - - 143 - 
บริษัท บีที เวิลดลีส จํากัด - - 413 28 174 - 442 18 MLR+2%,MOR+2%,    

2% ของภาระค้ําประกัน  
บริษัทยอยท่ีถือหุนโดยบริษัทยอยของธนาคาร 

(บริษัท บีที เวิลดลีส จํากัด) 
         

บริษัท แอสเซ็ท ไลอะบิลลิตี้ แมเนจเมนท จํากัด  - - - 2 - - - 1 - 
  5,294 413 323  5,319 442 331  
บริษัทรวม          
บริษัท มิลเลียไลฟอินชัวรันส (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) - - - 38 - - - 68 - 
บริษัท เวิลดคลาสเรนอะคาร จํากัด 2 2 4 - 3 3 4 - MLR, 2% ของภาระ         

ค้ําประกัน 
          
  2 4 38  3 4 68  
บริษัทท่ีเก่ียวของกัน         
บริษัท ซื่อตรงคอนสตรั๊คชั่น จํากัด 471 471 9 1 471 473 34 1 MLR - 3.075%, 

2.5% ของภาระค้ําประกัน 
บริษัท แมกซวิน บิลเดอรส จํากัด 134 133 - - 138 134 - - 6.875% 
บริษัท ไทยบาโรดา อินดัสตรีย จํากัด 266 275 59 1 268 262 70 - ไมคิดดอกเบี้ย, 0.5% และ 

2% ของภาระค้ําประกัน 
บริษัท ยูเนียน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) 30 30 4 3 39 40 2 4 4.65%, 0.4% และ 1.5% 

ของภาระค้ําประกัน  
บริษัท เซ็นจุเมทัล (ประเทศไทย) จํากัด - - - 62 - - - 53 - 
บริษัท บริหารสินทรัพย สุขุมวิท จํากัด - - 2 11 - - 2 50 1.25% ของภาระค้ําประกัน 
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย - - - 1,669 - - - 1,669 - 
บริษัท วงศไพฑูรย กรุป จํากัด (มหาชน) 89 89 - - 89 89 - - 0.1% 
บริษัท เอ็นเนอรย่ี คอมเพล็กซ  จํากัด - - - 9 - - - 41 - 
  998 74 1,756 998 108 1,818  
         
บุคคลท่ีเก่ียวของกัน 1 1 - 43 1 1 - 40  
  1 - 43  1 - 40  

ธนาคารฯคิดดอกเบี้ยสําหรับเงินรับฝากจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกันในอัตราปกติที่คิดกับผูฝาก
ทั่วไป 

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ธนาคารฯมีภาระจากการออกหนังสือคํ้าประกันใหบริษัทรวม
จํานวน 4 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 4 ลานบาท) และภาระจากการรับอาวัลตั๋วเงินแกบริษัทยอย
จํานวน 413 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 442 ลานบาท) 
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22. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 ธนาคารฯดําเนินธุรกิจการเงินและการธนาคาร บริษัทยอยดําเนินธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจจัดการ

กองทุน ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจปรึกษาการลงทุน ธุรกิจบริหารสินทรัพย ธุรกิจใหเชาซื้อ และธุรกิจให
เชาสินทรัพยแบบลีสซิ่งซึ่งไมถือเปนสวนงานทางธุรกิจเดียวกับธนาคารฯ อยางไรก็ตาม ธนาคารฯ
ไมไดกําหนดใหเปนสวนงานที่เสนอรายงานขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานเนื่องจากรายได
รวม กําไรรวม และสินทรัพยของสวนงานดังกลาวไมเปนสาระสําคัญเมื่อเทียบกับรายได กําไร และ
สินทรัพยรวมของธนาคารฯและบริษัทยอย 

23. เคร่ืองมือทางการเงิน 
เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของธนาคารฯตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 48 “การแสดง
รายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสด รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน เงินใหสินเชื่อ เงินลงทุน เงินฝาก หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม และเงินกูยืม ธนาคารฯมี
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

23.1  ความเสี่ยงดานเครดิต 
ความเสี่ยงดานสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ธนาคารฯจะไดรับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่ลูกคา
หรือคูสัญญาของธนาคารฯไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือขอตกลงที่ระบุไวตามสัญญาได  

ธนาคารฯไดจัดใหมีการนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงดานเครดิตมาใช ภายใตนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk Management Policy) ธนาคารฯมีการจัดองคกรใหมีการถวงดุล
และตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีการแบงแยกหนาที่กันอยางชัดเจนระหวางผูทําหนาที่ดานตลาด 
ผูอนุมัติสินเชื่อ ผูตรวจสอบและผูที่ดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงดานเครดิต
ของธนาคารฯมีการบริหารทั้งในระดับรายลูกคา (Standalone Risk) และระดับ Portfolio โดยธนาคารฯ
ไดพัฒนาเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงที่ตางกันใหเหมาะสมกับประเภทของลูกคา สําหรับ
ลูกคานิติบุคคล ธนาคารฯไดพัฒนา Risk Grading Tools เพื่อใชสําหรับจัดอันดับความเสี่ยงลูกคา
สินเชื่อธุรกิจ สําหรับลูกคารายยอยบุคคลธรรมดา ทั้งสินเชื่อเอนกประสงคที่ไมมีหลักประกัน
(Personal Cash) และที่มีหลักประกัน (Mortgage Power) รวมทั้งสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย (Home Loan) 
ธนาคารฯก็ไดพัฒนาระบบ Credit Scoring ใชในการประเมินความเสี่ยงของผูกู 
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สวนการพิจารณาการใหสินเชื่อนั้น ธนาคารฯมีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อระดับตาง ๆ ซ่ึง
แตกตางกันไปตามขนาดของวงเงินสินเชื่อ โดยจะเนนพิจารณาจากความสามารถในการชําระหนี้ของ
ลูกหนี้ โดยคํานึงถึงประเภทของวงเงินสินเชื่อ สถานะทางการเงินของลูกหนี้ สภาพเศรษฐกิจและ
ภาวะอุตสาหกรรมเปนหลัก นอกจากนี้ธนาคารฯไดจัดตั้งหนวยงานสอบทานการใหสินเชื่อ ซ่ึงเปน
หนวยงานอิสระเพื่อใหกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อมีความโปรงใสและกอใหเกิดประสิทธิผล
สูงสุด 

มูลคาสูงสุดของความเสี่ยงดานสินเชื่อ คือ มูลคาตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินหักดวยสํารองเผื่อ
ผลขาดทุนตามที่แสดงไวในงบดุล และความเสี่ยงของภาระผูกพันนอกงบดุลซ่ึงเกิดจากการค้ําประกัน
การกูยืมและค้ําประกันอื่น ๆ   

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารฯมีภาระผูกพันนอกงบดุลซ่ึงวิเคราะหตาม
ระยะเวลาครบกําหนดของสัญญานับจากวันที่ในงบดุลไดดังตอไปนี้ 
 (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 นับจาก 31 มีนาคม 2551 นับจาก 31 ธันวาคม 2550 
 ไมเกิน มากกวา  ไมเกิน มากกวา  
 1 ป 1 ป รวม 1 ป 1 ป รวม 
การรับอาวัลต๋ัวเงิน 581 54 635 924 - 924 
การค้ําประกันการกูยืมเงิน 520 - 520 610 - 610 
ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคา       
   เขาที่ยังไมครบกําหนด 424 24 448 335 - 335 
เล็ตเตอรออฟเครดิต 1,591 60 1,651 2,166 61 2,227 
การค้ําประกันอื่น 6,326 119 6,445 6,156 273 6,429 

23.2  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด 
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดหมายถึงความเสี่ยงที่ธนาคารฯอาจไดรับความเสียหาย

อันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนและราคาของหลักทรัพยซ่ึงสงผล
กระทบตอฐานะเงินตราตางประเทศและฐานะการลงทุนของธนาคารฯ ดังนั้นความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาตลาดจึงประกอบไปดวยความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงดานอัตรา
แลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาของตราสารทุน 
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ธนาคารฯมีทีมงานบริหารความเสี่ยงตลาดและสินทรัพย/หนี้สินซึ่งมีหนาที่ในการประเมินความเสี่ยง
ที่เกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย โดยจัดใหมีการนํากระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดมาใช ทั้งในดานการวัด (Value at Risk) และควบคุม
ความเสี่ยงดังกลาว ธนาคารฯใช Value at Risk ควบคูกับ factor sensitivity อ่ืน เชน DVO1 เปนตน 
เพื่อกําหนดและรายงานระดับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดที่ยอมรับไดและระดับความ
เสี่ยงเตือนภัยลวงหนาสําหรับการลงทุนในหลักทรัพยประเภทเพื่อคา ทั้งนี้เพื่อใหธนาคารฯสามารถ
ดําเนินมาตรการปรับระดับความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมไดทันทวงที 

ก) ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย (Structured Interest Risk) 

  ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด  ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอมูลคาตราสารทางการเงิน ความผันผวนตอ
รายไดหรือมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน ทั้งนี้ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยเปน
ผลมาจากการจัดโครงสรางอัตราดอกเบี้ย ลักษณะและโครงสรางสินทรัพย หนี้สิน และทุน
ของธนาคารฯ ซ่ึงธนาคารฯมีการกําหนดระดับเพดานความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อ
การธนาคาร(Net Interest Income Charge)ที่ยอมรับไดโดยไดรับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน เพื่อควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม สวน
การกําหนดระดับเพดานความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการคา (Interest Rate VaR)
ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  สินทรัพย/หนี้สินทางการเงินจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 
31 ธันวาคม 2550 จําแนกไดดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 2551 
 มีอัตราดอกเบี้ย    
 ปรับขึ้นลงอางอิง มีอัตรา   

รายการ ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที ่ ไมมีดอกเบี้ย รวม 
สินทรัพยทางการเงนิ      
เงินสด - - 3,665 3,665 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 553 18,835 5,455 24,843 
เงินลงทุน 35,112(1) 22,286 12,862 70,260 
เงินใหสินเชื่อ 59,617 34,639 284 94,540 
หนี้สินทางการเงิน     
เงินฝาก 23,400 135,807 1,785 160,992 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  1,830 5,011 100 6,941 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม - - 278 278 
เงินกูยืม 2,836 3,742 3,304 9,882 
(1)  สวนหนึ่งเปนเงินลงทุนในลูกหนี้จํานวน 1,558 ลานบาท ซึ่งอางอิงอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม และรับรูดอกเบี้ยรับตามเกณฑ        

เงินสด 
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 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธันวาคม 2550 
 มีอัตราดอกเบี้ย    
 ปรับขึ้นลงอางอิง มีอัตรา   

รายการ ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที ่ ไมมีดอกเบี้ย รวม 
สินทรัพยทางการเงนิ      
เงินสด - - 3,873 3,873 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 541 3,670 4,262 8,473 
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน - 2,250 - 2,250 
เงินลงทุน 44,570(1) 16,129 23,327 84,026 
เงินใหสินเชื่อ 77,551 17,269 495 95,315 
หนี้สินทางการเงิน     
เงินฝาก 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)  สวนหนึ่งเปนเงินลงทุนในลูกหนี้จํานวน 1,629 ลานบาท ซึ่งอางอิงอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม และรับรูดอกเบี้ยรับตามเกณฑ 

เงินสด 

  ยอดคงเหลือของเงินใหสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ย
คงที่ ไดรวมเงินใหสินเชื่อที่หยุดรับรูรายไดตามเกณฑคงคาง (กอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 

  นอกจากนี้ ธนาคารฯมีสินทรัพย/หนี้สินทางการเงินที่กอใหเกิดรายไดและคาใชจายยอด
คงเหลือถัวเฉลี่ยที่คํานวณโดยถัวเฉลี่ยจากยอดคงเหลือในระหวางงวดของสินทรัพย/หนี้สิน
ทางการเงิน อัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยและเงินปนผลสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2551 และสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปนดังนี้  

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 
 ยอด ดอกเบี้ย อัตรา ยอด ดอกเบี้ย อัตรา 
 คงเหลือ และ เฉลี่ย คงเหลือ และ เฉลี่ย 

 ถัวเฉลี่ย เงินปนผล (รอยละ) ถัวเฉลี่ย เงินปนผล (รอยละ) 
สินทรัพยทางการเงนิท่ีกอใหเกิดรายได       
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 14,153 111 3.16 17,769 752 4.23 
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 1,847 7 3.32 2,697 111 4.12 
เงินลงทุน 72,635 1,092 6.04 91,523 5,262 5.75 
เงินใหสินเชื่อ 94,498 1,800 7.66 99,177 7,819 7.88 
หนี้สินทางการเงินท่ีกอใหเกิดคาใชจาย       
เงินฝาก 159,367 1,199 3.03 179,797 6,632 3.69 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  7,082 41 2.33 11,262 278 2.47 
หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน - - - 942 33 3.46 
เงินกูยืม 5,102 55 4.30 9,935 568 5.72 
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ข) ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน (Structured FX risk) 

 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอมูลคาตราสารทาง
การเงิน ความผันผวนตอรายไดหรือมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน  

 ดานบริหารเงินและคาผลิตภัณฑการเงินของธนาคารฯเปนผูรับผิดชอบการบริหารฐานะ
เงินตราต างประเทศของธนาคารฯภายใต เพดานความเสี่ ยงที่กํ าหนดโดยคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารฯ ไดแก FX VaR limit, FX exposure limit เปนตน 

 นอกเหนือจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศที่ไดเปดเผยแลวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวของ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 
ธนาคารฯมีฐานะสุทธิที่ เปนเงินตราตางประเทศที่สําคัญโดยจําแนกเปนสกุลเงินได
ดังตอไปนี้  

 (หนวย: เทียบเทาลานเหรียญสหรัฐฯ)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มนีาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 
 เหรียญสหรัฐฯ ยูโร* สกุลอื่น ๆ* เหรียญสหรัฐฯ ยูโร* สกุลอื่น ๆ* 

ฐานะทันที 717.14 2.19 3.31 1,028.36 0.52 3.26 
ฐานะลวงหนา       
-  สัญญาลวงหนา (729.64) (4.89) (1.25) (1,043.93) (0.69) (4.13) 
ฐานะสุทธิ (12.50) (2.70) 2.06 (15.57) (0.17) (0.87) 

* สําหรับสกุลยูโรและสกุลอื่น ๆ แสดงฐานะสุทธิเปนเงินตราตางประเทศเทียบเทาสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 

ค) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน 

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารทุนหรือหุนทุน  ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอ
มูลคาของสินทรัพยประเภทเงินลงทุน ความผันผวนตอรายไดหรือมูลคาของสินทรัพยทาง
การเงิน  
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23.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 
 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือ ความเสี่ยงที่ธนาคารฯอาจไดรับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่

ธนาคารฯไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดและ/หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอตาม
ความตองการ และทันตอเวลาที่ธนาคารฯจะตองนําไปชําระภาระผูกพันไดเมื่อครบกําหนด  

 ดานบริหารเงินและคาผลิตภัณฑการเงินของธนาคารฯเปนผูรับผิดชอบการบริหารสภาพคลองของ
ธนาคารฯในการจัดหาแหลงเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการบริหารการลงทุนในตราสาร
หนี้ ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองในภาพรวมจะอยูภายใตการควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน โดยมีการกําหนดเพดานความเสี่ยงดานสภาพคลอง ไดแก 
Liquid Asset Ratio, Liquidity Cumulative Gap เปนตน 

 วันที่ที่ครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 31 
ธันวาคม 2550 มีดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 นับจาก 31 มีนาคม 2551 
 เมื่อ นอยกวา มากกวา ไมมี  

รายการ ทวงถาม 1 ป 1 ป กําหนด รวม 
สินทรัพยทางการเงนิ       
เงินสด 3,665 - - - 3,665 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 2,706 22,137 - - 24,843 
เงินลงทุน(1) 11 14,341 46,699 9,209 70,260 
เงินใหสินเชื่อ(2) 11,127 33,856 49,557 - 94,540 
หนี้สินทางการเงิน    
เงินฝาก 25,165 131,722 4,105 - 160,992 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  1,530 4,804 607 - 6,941 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 278 - - - 278 
เงินกูยืม 544 6,502 2,836 - 9,882 

 (1) เงินลงทุนที่ครบกําหนดเมื่อทวงถามจํานวน 11 ลานบาท เปนเงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีผิดนัดชําระ 
 (2) สวนหนึ่งของเงินใหสินเชื่อท่ีครบกําหนดเมื่อทวงถามจํานวน 10,809 ลานบาท เปนจํานวนเงินคงคางตามสัญญาของรายที่ผิดนัดชําระและจัด

ช้ันตํ่ากวามาตรฐานขึ้นไป ท้ังนี้ ระยะเวลาการชําระคืนขึ้นอยูกับการเจรจาปรับโครงสรางหนี้ใหม 
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 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 นับจาก 31 ธันวาคม 2550 
 เมื่อ นอยกวา มากกวา ไมมี  

รายการ ทวงถาม 1 ป 1 ป กําหนด รวม 
สินทรัพยทางการเงนิ       
เงินสด 3,873 - - - 3,873 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,578 3,536 3,359 - 8,473 
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน - 2,250 - - 2,250 
เงินลงทุน(1) 11 26,326 48,199 9,490 84,026 
เงินใหสินเชื่อ(2) 10,550 34,601 50,164 - 95,315 
หนี้สินทางการเงิน    
เงินฝาก 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) เงินลงทุนที่ครบกําหนดเมื่อทวงถามจํานวน 11 ลานบาท เปนเงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีผิดนัดชําระ 
 (2) สวนหนึ่งของเงินใหสินเชื่อท่ีครบกําหนดเมื่อทวงถามจํานวน 9,568 ลานบาท เปนจํานวนเงินคงคางตามสัญญาของรายที่ผิดนัดชําระและจัดชั้น

ตํ่ากวามาตรฐานขึ้นไป ท้ังนี้ ระยะเวลาการชําระคืนขึ้นอยูกับการเจรจาปรับโครงสรางหนี้ใหม 

23.4  มูลคายุติธรรม 
 มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสอง

ฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระ ธนาคารฯ
ไดมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑดังนี้ 

(ก) สินทรัพยทางการเงิน 

  ในการกําหนดราคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของตราสารทางการเงิน ราคายุติธรรมของ          
สินทรัพยทางการเงิน สวนใหญถือตามจํานวนเงินที่แสดงในงบดุลรวมถึง เงินสด รายการระหวาง
ธนาคารและตลาดเงิน หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน และเงินใหสินเชื่อซ่ึงจะมีราคา
ใกลเคียงกับราคาตามบัญชีเนื่องจากมูลคาตราสารทางการเงินสวนใหญจะขึ้นอยูกับอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด สวนตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขและระยะเวลาที่เปนมาตรฐานซึ่งซื้อขาย
ในตลาดที่มีสภาพคลองจะใชราคาตลาดเปนราคายุติธรรม เชน เงินลงทุน เปนตน 

(ข) หนี้สินทางการเงิน 

  หนี้สินทางการเงินรวมถึงเงินกูยืมและเงินฝาก รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน หนี้สิน
จายคืนเมื่อทวงถาม และหุนกู ซ่ึงมีราคายุติธรรมใกลเคียงกับราคาตามบัญชีเนื่องจากเหตุผล
เดียวกับที่ระบุไวสําหรับสินทรัพยทางการเงินขางตน 
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 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
ของธนาคารฯ ประมาณวาไมแตกตางกันอยางเปนสาระสําคัญ ยกเวนเงินลงทุนในตราสารหนี้
ตางประเทศที่จะถือจนครบกําหนดประเภท Structured Notes ซ่ึงมีราคาที่เสนอโดยผูจัดหาตรา
สาร (Arranger) ต่ํากวามูลคาทางบัญชี อยางเปนสาระสําคัญ ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 3.1 (ข) 

23.5 ตราสารอนุพันธทางการเงิน 
 ธนาคารฯประกอบธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารอนุพันธทางการเงินเปนไปตามปกติธุรกิจของธนาคารฯ 

เพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา และเพื่อการบริหารความเสี่ยงของธนาคารฯอันเกิดจากการ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารฯมีตราสารอนุพันธทางการเงินซึ่งจําแนกตาม
ระยะเวลาครบกําหนดของสัญญาสามารถสรุปไดดังนี้ 
 (หนวย: ลานบาท)
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 
 ไมเกิน 1 ป มากกวา 1 ป รวม ไมเกิน 1 ป มากกวา 1 ป รวม 
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนทันทีและลวงหนา       
- สัญญาซื้อ 29,240 1,604 30,844 32,700 4,821 37,521 
- สัญญาขาย 38,898 962 39,860 45,917 5,100 51,017 
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตรา

ดอกเบี้ย 
      

- สัญญาซื้อ 18,818 10,392 29,210 18,449 10,866 29,315 
- สัญญาขาย 16,713 9,966 26,679 17,153 10,267 27,420 
สัญญาสิทธิเลือกซื้อขายเงินตราตางประเทศ       
- ขายสิทธิท่ีจะซื้อ 212 - 212 212 - 212 
สัญญา Interest Rate Cap       
- สัญญาซื้อ - - - 960 - 960 
- สัญญาขาย - - - 960 - 960 
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย       
- จายอัตราดอกเบี้ยคงที่ 24,970 25,219 50,189 14,770 36,933 51,703 
- จายอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 22,332 26,457 48,789 11,966 36,773 48,739 
- รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 22,812 25,037 47,849 11,446 35,353 46,799 
- รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 24,490 26,639 51,129 15,290 38,353 53,643 
ภาระผูกพันเพื่อปองกันความเสี่ยง       
- สัญญาขาย - 382 382 - 382 382 

 ธนาคารฯกําหนดนโยบายและวงเงินที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงโดยมีขั้นตอนการรายงานและควบคุม
ความเสี่ยงตาง ๆ เพื่อควบคุมธุรกรรมดานอนุพันธทางการเงิน ธนาคารฯควบคุมความเสี่ยงดานการ
ผิดนัดชําระที่เกี่ยวของกับอนุพันธทางการเงินโดยพิจารณาวงเงินสินเชื่อที่ใหกับลูกคาโดยรวม ซ่ึงการ
พิจารณาดังกลาวเปนไปเชนเดียวกับกระบวนการการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ อันทําใหธนาคารฯ
ควบคุมระดับความเสี่ยงที่ธนาคารฯสามารถรับได อยางไรก็ตาม อนุพันธทางการเงินอาจทําใหเกิด
กําไรหรือขาดทุนกับธนาคารฯก็ได ซ่ึงขึ้นอยูกับการขึ้นลงของอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยนและ
สามารถเปลี่ยนแปลงไดอยางมีสาระสําคัญตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป 
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24. สัญญาโอนลูกหนี้ดอยคุณภาพใหบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 
 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2544 ธนาคารฯไดลงนามในสัญญาโอนสินทรัพยเพื่อโอนขายสินเชื่อดอยคุณภาพ

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

 ณ วันที่  31 มีนาคม 2551  และ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารฯและบริษัทยอยมีลูกหนี้ที่โอนไป บสท.ดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 

ลูกหนี้ที่โอนขายไป บสท. ราคาตามบัญชี ราคาโอน ราคาตามบัญชี ราคาโอน 
ลูกหนี้ที่ไดรับการชดเชยภายใตสัญญา CAP (CAP) 82,348 21,934 82,348 21,934 
ลูกหนี้ที่ไมไดรับการชดเชยภายใตสัญญา CAP (NON CAP) 15,774 3,465 15,774 3,465 
รวม 98,122 25,399 98,122 25,399 
หัก: ตั๋วสัญญาใชเงินที่ไดรับการไถถอนบางสวน        (19,550)  (18,810) 
ตั๋วสัญญาใชเงินคงเหลือ (แสดงรวมอยูในเงินลงทุนระยะ
ยาวประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด) (หมาย
เหตุ 3.1) 

 

5,849 

 

6,589 

 ธนาคารฯไดรับชําระราคาจากการโอนขายลูกหนี้เปนตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยบสท. ประเภทเปลี่ยน
มือไมไดอายุ 10 ป โดยมีกองทุนฟนฟูฯเปนผูอาวัล ตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวมีดอกเบี้ยตามอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 แหง ซ่ึง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 31 
ธันวาคม 2550 ธนาคารฯมีดอกเบี้ยจากตั๋วสัญญาใชเงินของ บสท. คางรับจํานวน 283 ลานบาท และ 
293 ลานบาท ตามลําดับ 

ทั้งนี้ภายใตสัญญาโอนขายลูกหนี้ดอยคุณภาพใหบสท. ธนาคารฯมีภาระที่จะตองรวมรับรูสวนแบงผล
กําไรหรือขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของ บสท. ณ ส้ินปที่หา และสิ้นปที่สิบ
นับตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2544 โดยในกรณีที่มีผลขาดทุน ผลขาดทุนสวนแรกจํานวนไมเกินรอยละ 
20 ของราคาโอน ธนาคารฯจะเปนผูรับผิดชอบ ผลขาดทุนสวนที่สองจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของ
ราคาโอน บสท. และธนาคารฯจะแบงกันคนละครึ่ง ผลขาดทุนสวนที่เหลือ บสท. จะรับไปทั้งหมด 
โดยทั้งนี้คาใชจายของบสท. และดอกเบี้ยจายของตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยบสท. จะรวมอยูในการ
คํานวณผลกําไรขาดทุนดังกลาวดวย และหากกรณีที่การบริหารมีกําไร กําไรสวนแรกจํานวนไมเกิน
รอยละ 20 ของราคาโอนจะแบงกันคนละครึ่งระหวาง บสท. และธนาคารฯ ผลกําไรสวนที่สอง (ซ่ึง
เมื่อรวมกับผลกําไรสวนแรกแลวตองไมเกินสวนตางระหวางมูลคาสินทรัพยดอยคุณภาพตามบัญชีกับ
ราคาโอน) ธนาคารฯจะรับไปทั้งหมด สวนกําไรที่เกินกวานั้น จะเปนของบสท. สวนลูกหนี้ที่ไมมี
ตนทุนการรับโอน เงินที่เรียกเก็บไดหลังหักคาใชจายในการบริหารหนี้จะเปนของธนาคารฯทั้งหมด   
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อยางไรก็ตาม ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 ธนาคารฯไดโอนสิทธิในการรับสวนแบงกําไรจาก บสท. 
ในสวนของลูกหนี้ภายใตสัญญาการบริหารและชดเชยสินทรัพยดอยคุณภาพที่ไดโอนไป บสท. 
ดังกลาวขางตนใหกับกองทุนฟนฟูฯ แตภาระในการรวมรับผลขาดทุนกับ บสท. ยังคงไวที่ธนาคารฯ 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ธนาคารฯยังไมไดบันทึกผลกําไรขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากภาระ
ผูกพันขางตนเนื่องจากยังไมสามารถประมาณผลกําไรขาดทุนที่จะเกิดขึ้นที่แนนอนได ทั้งนี้ฝาย
บริหารของธนาคารฯเชื่อวาจะไมเกิดผลขาดทุนที่มีสาระสําคัญในอนาคต 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ธนาคารฯและ บสท. ยังมีประเด็นคงคางเกี่ยวกับราคาโอน ตามที่ บสท.แจง
วาจะไมจายดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงินสําหรับลูกหนี้ 103 ราย เนื่องจากธนาคารฯยังไมนําสงเอกสาร
สิทธิ์หลักประกัน ซ่ึงธนาคารฯไดทําหนังสือช้ีแจง บสท.แลววาสวนใหญธนาคารฯไดสงมอบ
เอกสารสิทธิ์หลักประกันแลว มีบางรายเทานั้นที่ยังไมไดสงมอบ เนื่องจากเอกสารอยูระหวาง
ดําเนินการทางศาลหรือกรณีเปนหลักประกันรวม ซ่ึง ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2551 บสท.ไดแจงความ
คืบหนา (อยางไมเปนทางการ) มีผลการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์หลักประกันที่ไดรับมอบจากธนาคารฯ
แลว ประกอบดวยเอกสารถูกตองครบถวนแลว 75 ราย อยูระหวางตรวจสอบ 15 ราย สําหรับลูกหนี้ที่
อยูระหวางดําเนินการทางศาลหรือกรณีเปนหลักประกันรวม 4 ราย จากการตรวจสอบพบวามีสวนที่
ไมไชหลักประกันของ บสท. 9 ราย ซ่ึง บสท.จะหารือในภายหลัง ซ่ึงธนาคารฯเชื่อวาจะหาขอสรุป
กับ บสท. ในประเด็นคงคางทั้งหมดไดโดยไมมีผลเสียหายอยางเปนสาระสําคัญ   

25. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 
 ธนาคารฯไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับงวดกอนใหมเพื่อให

สอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปจจุบัน ซ่ึงไมมีผลกระทบตอขาดทุนสุทธิหรือสวน
ของผูถือหุน 

26. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 


