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1.  ความเปนมา  การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สําคัญ 

ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เกิดจากการควบรวมกิจการของธนาคาร สหธนาคาร จํากัด 
(มหาชน) บริษัทเงินทุน 12 บริษัทที่ถูกทางการเขาแทรกแซง1 และบริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน)2 ตาม
คําสั่งของทางการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2541 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2541 และประกาศของ
กระทรวงการคลัง ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2541 เกิดเปนธนาคารพาณิชยแหงใหมและไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเปน 
“ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2541 โดยมีกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงนิ (“กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ) เขามาเปนผูถือหุนรายใหญ ตอมาตลาดหลักทรัพยฯ ไดพิจารณาอนุญาตให
นําหุนสามัญของธนาคารเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ไดตั้งแตวันที่ 30 มีนาคม 2544 เปนตนมา โดยใชช่ือยอใน
การซื้อขายวา “BT” รายละเอียดของพัฒนาการที่สําคัญของธนาคาร สรุปไดดังนี้ 

 

ธนาคารแหงประเทศไทย (“BOT”) ไดมีคําสั่งใหธนาคาร สหธนาคาร จํากัด (มหาชน) ลดทุนจดทะเบียนดวย
การลดมูลคาหุนจากหุนละ 10 บาท เปนมูลคาหุนละ 1 สตางค มีผลทําใหทุนจดทะเบียนของธนาคาร สหธนาคาร 
จํากัด (มหาชน) ลดลงจาก 1,800 ลานบาท เหลือ 1.8 ลานบาท หลังจากนั้น ใหธนาคาร สหธนาคาร จํากัด (มหาชน) 
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1.8 ลานบาท เปน 12,334 ลานบาท โดยออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,233,220 ลานหุน 
มูลคาหุนละ 1 สตางค จําหนายใหแก กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ท้ังจํานวน สงผลใหธนาคารมีทุนจดทะเบียนและชําระ
แลวท้ังสิ้น 12,334 ลานบาท โดยมี กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ถือหุนรอยละ 100 และมีเงินกองทุนเพียงพอสําหรับ
มาตรการควบรวมกิจการระหวางธนาคาร สหธนาคาร  จํากัด (มหาชน) บริษัทเงินทุน 12 บริษัทที่ทางการเขา
แทรกแซง และ บงล. กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนแกนในการควบรวมกิจการเพื่อท่ีจะแปลงสถานะเปน
ธนาคารพาณิชยใหม  โดยมี กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ เปนผูถือหุนรายใหญนับตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา 

                                                           
1 ไดแก  
บริษัทเงินทุน นวธนกิจ จํากัด (มหาชน) บริษัทเงินทุน วชิระธนทุน จํากัด บริษัทเงินทุน เฟสท ซิต้ี อินเวสเมนท จํากัด (มหาชน) 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ไทยซัมมิท จํากัด บริษัทเงินทุน เอราวัณทรัสต จํากัด บริษัทเงินทุนหลักทรัพย เคสิท จํากัด (มหาชน) 
บริษัทเงินทุน มหาทุน จํากัด บริษัทเงินทุน เศรษฐการ จํากัด บริษัทเงินทุนหลักทรัพย รวมเสริมกิจ จํากัด (มหาชน) 
บริษัทเงินทุน บางกอกเอเชียน จํากัด บริษัทเงินทุน ธนสยาม จํากัด (มหาชน) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ไอเอฟซีที ไฟแนนซ จํากัด (มหาชน) 

 
2 เดิมชื่อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) 
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แนวทางปฏิบัติในการควบรวมกิจการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม  2541 และประกาศ
กระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2541 คือ 

 ใหโอนสินทรัพย และหนี้สินทั้งหมดของบริษัทเงินทุน 12 บริษัท ใหแก บงล. กรุงไทยธนกิจ 
จํากัด (มหาชน) 

 ใหโอนสินทรัพยและหนี้สินทั้งหมดของ บงล. กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) ใหแกธนาคารสหธ
นาคาร จํากัด (มหาชน) 

 

เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนทั้ง 2 ขอขางตนเสร็จสิ้น ให บงล. กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) และบริษัท
เงินทุน 12 บริษัท คืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทุนใหแกกระทรวงการคลังตอไป และธนาคาร สหธนาคาร 
จํากัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเปน ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2541 

 

ในป 2542  ธนาคารไดเปลี่ยนมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญจากหุนละ 0.01 บาท เปนหุนละ 10 บาท  และเพิ่ม
ทุนอีก 40,000 ลานบาท โดยการออกหุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสมเงินปนผล มีสิทธิในการแปลงสภาพเปนหุนสามัญ
ได และมีสิทธิไดรับการลดทุนภายหลังจากหุนสามัญ จํานวน 4,000 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท จัดสรรโดย
จําหนายแบบเฉพาะเจาะจงใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ท้ังจํานวนในราคาเทากับมูลคาท่ีตราไวคือหุนละ 10 บาท 
โดยไดจําหนายใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ จํานวน 3,706.80 ลานหุน ในราคาหุนละ 10 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
37,068 ลานบาท ทําใหธนาคารมีทุนจดทะเบียน 52,334 ลานบาทและทุนชําระแลว 49,402 ลานบาท โดยมีกองทุน
เพื่อการฟนฟูฯ ถือหุนรอยละ 100 

 

ตอมาในป 2543 ธนาคารไดลดทุนจดทะเบียนลงจํานวน 2,932 ลานบาท โดยยกเลิกหุนบุริมสิทธิท่ียังมิได
จําหนาย และเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุนสามัญจํานวน 260.05 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท จัดสรรโดย
เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหแกผูถือหุนของบริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) ในราคาหุนละ 5.6184 
บาท การชําระราคาใหชําระดวยหุนสามัญของบริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) ซึ่งธนาคารตีราคาหุน
สามัญของบริษัทในราคาหุนละ 1.3566 บาท คิดเปนอัตราสวนแลกหุนเทากับ 0.2414478 หุนธนาคาร ตอ 1 หุน
บริษัท ภายหลังจากการแลกหุนดังกลาว ทําใหธนาคารมีทุนจดทะเบียนและชําระแลวจํานวน 52,002.5 ลานบาท โดย
มีกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ เปนผูถือหุนรายใหญจํานวน 5,145.3 ลานหุน (หุนสามัญจํานวน 1,438.5 ลานหุน หุน
บุริมสิทธิจํานวน 3,706.8 ลานหุน) คิดเปนรอยละ 98.94 ของทุนชําระแลว 

 

ในชวงปลายป 2543 ธนาคารปฏิบัติตามแนวทางการชดเชยสินทรัพยดอยคุณภาพของธนาคารที่ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 19 กันยายน 2543 โดยการลดทุน โดยยกเลิกหุนบุริมสิทธิท้ังหมดและคืนทุนหุน
บุริมสิทธิจํานวน 37,068 ลานบาทใหแก กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ เพื่อเปนการลดภาระของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ และ
ปรับใหธนาคารมีจํานวนเงินทุนที่พอเหมาะ โดยธนาคารตั้งกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ไวเปนเจาหนี้ และไดออกตั๋ว
สัญญาใชเงินใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ มีกําหนดชําระคืนภายในวันที่ 1 มกราคม 2549 ซึ่งธนาคารไดทยอยชําระ
คืนตั๋วเงินบางสวนเปนเงินสด จํานวน 15,068 ลานบาท  สําหรับสวนที่เหลืออีกประมาณ 22,000 ลานบาทนั้น กองทุน
เพื่อการฟนฟูฯและธนาคารไดตกลงกันที่จะนํามาหักกลบกับรายการคาชดเชยความเสียหายของสินทรัพยดอย
คุณภาพ ซึ่งธนาคารไดบันทึกกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ เปนลูกหนี้ภายใตสัญญาบริหารและชดเชยสินทรัพยดอยคุณภาพ 
โดยธนาคารไดดําเนินการหักกลบลบหนี้ท้ังหมดเรียบรอยแลวเมื่อสิ้นป 2548  
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นอกจากนี้ เนื่องจากในชวงระยะที่ผานมากองทุนเพื่อการฟนฟูฯ เปนผูรับภาระในการแกไขปญหาทางการเงิน
และการเพิ่มทุนของธนาคารเพียงผูเดียวตลอดมา เพื่อใหกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ มีโอกาสไดรับประโยชนชดเชยจาก
ภาระการแกไขปรับปรุงฐานะและการบริหารกิจการที่ดีข้ึนของธนาคาร เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 ธนาคารจึงได
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนบุริมสิทธิของธนาคาร (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ใหแก กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ 
จํานวน 3,706.80 ลานหนวยโดยไมคิดมูลคา มีอายุการใชสิทธิ 10 ป ครบกําหนดวันที่ 8 พฤษภาคม 2554 มีขอจํากัด
การโอน คือ ไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย สามารถใชสิทธิซื้อหุนบุริมสิทธิของธนาคาร
ได 1 หุน ในราคาหุนละ 10 บาท ซึ่งธนาคารไดเพิ่มทุนจดทะเบียนในสวนของหุนบุริมสิทธิจํานวน 3,706.80 ลานหุน 
มูลคาหุนละ 10 บาท เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไวเต็มจํานวน และจดทะเบียนตอนายทะเบียนบริษัท
มหาชนจํากัดเรียบรอยแลว ทําใหธนาคารมีทุนจดทะเบียนจํานวน 52,002.50 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 
1,493.45 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท และหุนบุริมสิทธิจํานวน 3,706.80 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 
บาท และมีทุนชําระแลวจํานวน 14,934.50 ลานบาท โดยมีกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ เปนผูถือหุนรายใหญ ซึ่งถือหุน
สามัญท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดจํานวน 1,438.45 ลานหุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 96.32 ของจํานวนหุนสามัญทั้งหมด
ของธนาคาร 

 

ในป 2545 กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ไดปรับลดสัดสวนการถือหุนในธนาคารลงตามนโยบายของรัฐบาลในการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยการจําหนายหุนสามัญของธนาคารที่กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ถืออยูจํานวน 707 ลานหุน แก
ประชาชนทั่วไป ทําใหสัดสวนการถือหุนธนาคารของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ลดลงจากรอยละ 96.32 เปนรอยละ 
48.98 ของจํานวนหุนท้ังหมดของธนาคาร สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิของธนาคารที่ไดออกใหไวแกกองทุนเพื่อการ
ฟนฟูฯ นั้น เพื่อมิใหมีผลกระทบตอราคาหุนของธนาคาร และเพื่อใหกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ มีสัดสวนการถือหุนของ
ธนาคารในสัดสวนไมเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวท้ังหมด ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งท่ี 
13/2545 เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2545 จึงมีมติเห็นชอบกับการดําเนินการซื้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อทําการยกเลิก
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว โดยธนาคารและ กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ไดลงนามในสัญญาใหสิทธิในการซื้อคืน
ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนบุริมสิทธิ (“สัญญาฯ”) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2545 พรอมกับไดชําระคาตอบแทน
การไดรับสิทธิซื้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิใหแก กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ จํานวน 300 ลานบาท เงื่อนไขที่สําคัญใน
สัญญาฯ ดังกลาว สรุปไดดังนี้ 

 กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ตกลงใหสิทธิในการซื้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิ ในราคาหนวยละ 0.27907 บาท บวก
ดอกเบี้ย ซึ่งคํานวณจากตนทุนดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทถัวเฉลี่ยของธนาคาร นับตั้งแตวันที่ 23 กันยายน 
2545 จนถงึวันที่มีการใชสิทธิซื้อคืน 

 ระยะเวลาการใชสิทธิ ตั้งแตวันที่ 23 กันยายน 2545 จนถึงวนัที่ 8 พฤษภาคม 2553  
 กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ตกลงที่จะไมใชสิทธิแปลงสภาพตลอดระยะเวลาการใชสิทธิของธนาคาร หากเมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาการใชสิทธิซื้อคืนแลว ธนาคารไมใชสิทธิซื้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใชสิทธิไมครบ
จํานวน 3,706.80 ลานหนวย กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ สามารถใชสิทธิซื้อหุนบุริมสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีเหลืออยูตามเงื่อนไขการใชสิทธิได 

 

ท้ังนี้ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 คณะกรรมการธนาคารไดมีมติใหสัตยาบันอนุมัติตั้งรายการคางจายสําหรับ
การซื้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิในราคาซื้อคืนจํานวน 1,034.46 ลานบาท บวกดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา
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ฯ โดยดอกเบี้ยท่ีคํานวณจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 มีจํานวน 111.18 ลานบาท รวมเปนมูลคาท้ังสิ้น 1,145.64 ลาน
บาท และธนาคารไดบันทึกเงินคาซื้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิโดยตรงไปยังบัญชีขาดทุนสะสมในงบการเงิน ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2549 แลว  

 

   ตอมา ภายหลังจากไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2550 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 
ธนาคารจึงไดดําเนินการซื้อคืนและยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว  โดยชําระเงินใหกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
จํานวน 1,162  ลานบาท  (รวมดอกเบี้ยตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 จํานวน 16.0 ลาน
บาท) ซึ่งไดบันทึกตรงไปยังบัญชีขาดทุนสะสม  และดําเนินการจดทะเบียนลดทุนโดยการตัดหุนบุริมสิทธิท่ียังไม
เรียกชําระจํานวน 3,706.80 ลานหุน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 เรียบรอยแลว   
 

  ท้ังนี้  เพื่อสรางความแข็งแกรงทางโครงสรางเงินทุน และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันในอนาคตธนาคาร
ไดดําเนินการดังนี้ 

 
3 ตุลาคม 2549 และ 21 พฤศจิกายน 2549   ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครัง้ท่ี 1/2549 และ 2/2549 ตามลําดับมีมติให
เพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจํานวน 940,000,000 หุน โดยออกหุนสามัญใหมเพิ่มทุนเสนอขายแก  Newbridge 
Asia IV,L.P. (TPG Newbridge)  และ/หรือ กลุมบริษัทในเครือ TPG Newbridge และผูลงทุนรายอื่น ๆ 
 

29  ธันวาคม 2549    ธนาคารและ TPG Newbridge ลงนามสัญญาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนใหม 
 

3 มีนาคม 2550   ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งท่ี 5/2550 มีมติเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหมแก  TPG 
Newbridge และ/หรือ กลุมบริษัทในเครือ TPG Newbridge จํานวน 556,225,048 หุน (หรือเทากับรอยละ 24.99 ของ
ทุนชําระแลวของธนาคารภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหม) ในราคาหุนละ 4.17 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
2,319,458,448 บาท และใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหมของธนาคารแกผูลงทุนรายอื่นๆ ซึ่งไดแก Blum Strategic 
III BT Hong Kong Limited, MSOF Hong Kong BT Limited รวมจํานวน 175,225,147 หุน (หรือเทากับรอยละ 7.9 
ของทุนชําระแลวของธนาคารภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหม) ในราคาหุนละ 4.17 บาท รวมเปนเงิน
ท้ังสิ้นจํานวน 730,688,861 บาท  
 

24 เมษายน 2550   ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 13 ประจําป 2550 มีมติอนุมัติการผอนผันการทําคําเสนอซื้อ
หลักทรัพยท้ังหมดของธนาคาร (Whitewash) ใหแก Centerpoint Media Investments Netherlands B.V. (ซึ่งภายหลัง
เปลี่ยนชื่อเปน “Newbridge Sukhothai Netherlands B.V.” เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2550) และผูลงทุนรายอื่นๆ คือ 
Alnery No.114 Limited (ซึ่งเปลี่ยนชื่อเปน “Blum Strategic III BT Hong Kong Limited”) และ Alnery No.113 
Limited (ซึ่งเปลี่ยนชื่อเปน “MSOF Hong Kong BT Limited”) ท่ีจะเขาซื้อหุนของธนาคารพรอมกัน และมีมติใหลด
ทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลคาหุนที่ตราไว (Par Value) จากมูลคาหุนละ 10 บาท เปนมูลคาหุนละ 3.75 บาท 
 

25 เมษายน 2550   ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งท่ี 10/2550 มีมติใหนําเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเพื่อขอ
อนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุนสามัญเพิ่มทุนที่ยังจําหนายไมไดจํานวน 208,549,806 หุน และใหนําเสนอที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุนเพื่อขออนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 2,224,900,194 หุน โดยเสนอขายแกผูถือหุน
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เดิมซึ่งมีช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของธนาคาร ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2550 ตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือ
หุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) ในอัตรา 1 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม ในราคา 3.46 บาทตอหุน 
 

30 พฤษภาคม 2550   ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2550 มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุนบุริมสิทธิท่ี
ออกเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิและตัดหุนสามัญที่จําหนายไมไดหรือยังไมไดจําหนายจํานวน 208,549,806 หุน 
ภายหลังจากการขายหุนแบบเฉพาะเจาะจงใหแก Newbridge Sukhothai Netherlands B.V., Blum Strategic III BT 
Hong Kong Limited และ MSOF Hong Kong BT Limited และมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจํานวน 
8,343,375,727.50 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหมจํานวน 2,224,900,194 หุน มูลคาหุนละ 3.75 บาท โดยการ
จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมซึ่งมีช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของธนาคาร ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2550 ตามสัดสวน
จํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) ในอัตรา 1 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม ในราคา 3.46 บาทตอหุน 
และอนุมัติขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหมต่ํากวามูลคาหุนที่จดทะเบียนไว  นอกจากนี้ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนยังมีมติ
อนุมัติแกไขขอบังคับของธนาคารใหผูลงทุนตางดาวสามารถถือหุนในธนาคารไดไมเกินรอยละ 49 ของหุนที่
จําหนายไดแลวท้ังหมดของธนาคาร 
 

10 กรกฎาคม 2550  ธนาคารจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจากจํานวน 61,402,500,000 บาท เปนจํานวน 
23,025,937,500 บาท โดยลดมูลคาหุนที่จดทะเบียนไวจากมูลคาหุนละ 10 บาท เปนมูลคาหุนละ 3.75 บาท 
 

12 กรกฎาคม 2550  ธนาคารจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจากจํานวน 23,025,937,500 บาท เปนจํานวน 
8,343,375,727.50 บาท โดยตัดหุนบุริมสิทธิ และหุนสามัญที่ยังจําหนายไมไดหรือยังไมไดจําหนาย 
 

13 กรกฎาคม 2550   ธนาคารจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจํานวน 8,343,375,727.50 บาท เปนจํานวน 
16,686,751,455 บาท 
 

16 พฤศจิกายน 2550   ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 2/2550 มีมติอนุมัติยกเลิกมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 
1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2550 ในวาระที่ 7-11 เกี่ยวกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนและหลักเกณฑการ
จัดสรรหุนเพิ่มทุน  และอนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุนสามัญที่ยังไมไดนําออกจําหนายจํานวน 
2,224,900,194 หุน พรอมท้ังมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจํานวน 16,686,751,455 บาท โดยการออก
หุนสามัญเพิ่มทุนใหมจํานวน 4,449,800,388 หุน มูลคาหุนละ 3.75 บาท โดยเสนอขายแกผูถือหุนเดิมซึ่งมีช่ือปรากฏ
ในสมุดทะเบียนผูถือหุนของธนาคาร ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2550 ตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู 
(Rights Offering) ในอัตรา 1 หุนเดิม ตอ 2 หุนใหม ในราคา 1.73 บาทตอหุน และใหสามารถขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ใหมต่ํากวามูลคาหุนที่จดทะเบียนไว (3.75 บาท) ท้ังนี้ราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวจะไมต่ํากวาราคา 1 
บาทตอหุน หากมีหุนเหลือจากการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู 
(Rights Offering) ใหเสนอขายตอผูถือหุนเดิมของธนาคาร และ/หรือ ผูลงทุนรายอื่นแบบเฉพาะเจาะจง (Private 
Placement) ในราคา 1.75 บาทตอหุน และใหขายหุนสามัญเพิ่มทุนต่ํากวามูลคาหุนจดทะเบียนไว ท้ังนี้ท้ังนี้ ราคา
เสนอขายหุนเพิ่มทุนดังกลาวจะไมต่ํากวาราคา 1 บาทตอหุน   
 

  ตอมา ภายหลังการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 2/2550  สภาวะตลาดไดมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ   
กลาวคือ 
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 ราคาหุนของธนาคารโดยเฉลีย่ในชวงระหวางวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 ถงึวันที่ 3 ธันวาคม 2550   
      อยูท่ีราคา 1.690 บาทตอหุน   ซึ่งต่ํากวาราคาเสนอขายที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 อยูท่ี 849.07 และในวันที่ 3  

 ธันวาคม 2550 อยูท่ี 831.12 
 นอกจากนี้  ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2550 ธนาคารไดรับหนังสือจากธนาคารแหงประเทศไทย 

 (ธปท.) ท่ี ฝนส. (21)ว 178/2550 เรื่อง การอนุญาตใหธนาคารพาณิชยทําธุรกรรมเงินฝากที่มี
 อนุพันธแฝง และ ท่ี ฝนส.(21)ว.179/2550 เรื่องการอนุญาตใหธนาคารพาณิชยลงทุนในตราสาร 
 Collateralized Debt  Obligation (CDO) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 โดยตามประกาศของ ธปท.  ท้ั ง
 สองฉบับดังกลาว กําหนดใหธนาคารพาณิชย Mark to Market ตราสาร CDO ประเภทที่ถือจนครบ
 กําหนด และ Structured Notes (ประเภทที่ถือจนครบกําหนด) กรณีถาอนุพันธแฝงไมมี ความสัมพันธ
อยางใกลชิดกับตราสารหลัก ซึ่งตองมีการ Marked to Market ใหเปนไปตาม แ น ว ท า ง ข อ ง 
International Accounting Standard No.39 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป  อนึ่ง  สภาวะตลาด 
CDO และ Structured Notes  ในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางลบบาง ดวยอันเปน ผ ล จ า ก ร า ค า
เสนอซื้อของผูจัดจําหนาย (Arranger’s price) ซึ่งตามเกณฑอนุรักษนิยม ถึงแมวายังไม มี ก า ร
ผิดนัดชําระหนี้ (default) ก็ตาม ธนาคารอาจจะตองมีการสํารองเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน  CDO 
จํานวนประมาณ 3,100 ลานบาท และ Structured Notes ประมาณ 150 ลานบาท เพิ่มเติม เพื่อใหเปนไป
ตามเกณฑใหมของ ธปท. ดังกลาว 

 ดวยเหตุผลของสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปในทางลบขางตน ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งท่ี 25/2550 
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 จึงมีมติเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขายเพื่อความเปนธรรมตอผูถือหุนทั้งหมดดังนี้ 

 เสนอขายแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) จาก ร า ค า
 1.73 บาทตอหุน เปนราคา 1.36 บาทตอหุน 
 เสนอขายแกผูถือหุนเดิมของธนาคาร  และ /หรือ  ผูลงทุนรายอื่นแบบเฉพาะเจาะจง  (Private 

 Placement) จากราคา 1.75 บาทตอหุน เปนราคา 1.38 บาทตอหุน 
 

6 ธันวาคม 2550   ธนาคารจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจากจํานวน 16,686,751,455 บาท เปนจํานวน 
8,343,375,727.50 บาท โดยการตัดหุนสามัญที่ยังไมไดจําหนาย 
 

7 ธันวาคม 2550   ธนาคารจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจํานวน 8,343,375,727.50 บาท เปนจํานวน 
25,030,127,182.50 บาท 
 
27 ธันวาคม 2550 ถึง 4 มกราคม 2551  ธนาคารขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน (Rights Offering) 
ผลการขายปรากฏวามีผูถือหุนเดิมจองซื้อจํานวน 3,048,039,603 หุน มีหุนเพิ่มทุนเหลืออยู 1,401,760,785 หุน 
 

10 มกราคม 2551   ธนาคารจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวจากจํานวน 8,343,375,727.50 บาท เปนจํานวน 
19,773,524,238.75 บาท 
 

23 มกราคม 2551   ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งท่ี 3/2551 มีมติอนุมัติใหขายหุนสามัญเพิ่มทุนสวนที่เหลือ
จากการจัดสรรขายแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวน 1,401,760,785 หุน แก กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
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สถาบันการเงิน และ Newbridge Sukhothai Netherlands B.V. แบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในราคา 1.38 
บาทตอหุน 
 

29 มกราคม 2551   กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ Newbridge Sukhothai Netherlands 
B.V. ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนสวนที่เหลือจากการจัดสรรขายแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวน 1,401,760,785 หุนแบบ
เฉพาะเจาะจง  
 

30 มกราคม 2551   ธนาคารจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวจากจํานวน 19,773,524,238.75 บาท เปนจํานวน 
25,030,127,182.50 บาท 
  
ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ 

-   ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และหนวยงานที่

เกี่ยวของ ใหประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย โดยธุรกิจหลักคือ การรับฝากและการใหกูยืมเงิน นอกจากนี้ ธนาคาร
ยังใหความสําคัญกับผลิตภัณฑท่ีเพิ่มคุณคาใหแกลูกคา (Value-added product) โดยเฉพาะธุรกิจที่กอใหเกิดรายได
คาธรรมเนียม เชน บริการ Cash Management ซึ่งเปนบริการท่ีอํานวยความสะดวกในการบริหารเงินสดใหกับลูกคา 
การบริการใหคําปรึกษาทางดานการเงิน และการคาผลิตภัณฑทางการเงิน เปนตน โดยมีลักษณะการประกอบธุรกิจ
โดยสรุปดังนี้ 

1. ธุรกิจการธนาคารพาณิชย ใหบริการดานการธนาคารพาณิชยทุกประเภท ไดแก บริการรับฝากเงิน 
บริการใหกูยืมเงิน บริการรับซื้อลด บริการรับรอง บริการอาวัล บริการคํ้าประกัน บริการซื้อขายเงินตราตางประเทศ 
การออก Letter of Credit  บริการธนาคารทางโทรศัพท (Tele-banking)  บริการบัตรเงินดวน (ATM)  เปนตน 

2. ธุรกิจประกันภัย ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตและนายหนาประกันวินาศภัย จากกรมการ
ประกันภัย กระทรวงพาณิชย 

3. ธุรกิจดานหลักทรัพยและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย ไดแก 
3.1 กิจการที่ปรึกษาทางการเงิน ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยในการใหบริการการเปนที่ปรึกษาทางการเงินประเภทหนึ่ง ตั้งแตวันที่ 26 มิถุนายน 2543 
นอกจากนี้ ธนาคารเปนที่ปรึกษาประเภท A ใหบริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาการเงิน โดยจดทะเบียนตอศูนยขอมูลท่ี
ปรึกษาของกระทรวงการคลัง 

3.2 การเปนนายทะเบียนหลักทรัพย ธนาคารไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยใหบริการการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยไดตั้งแตวันที่ 12 พฤษภาคม 2543  

3.3 การประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการคาหลักทรัพยและการจัดจําหนายหลักทรัพยอันเปน
ตราสารแหงหนี้ ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ตั้งแตวันที่ 8 สิงหาคม 2545 

3.4 การเปนผูแทนผูถือหุนกู ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพย โดยใหบริการ ตั้งแตวันที่ 5 กรกฎาคม 2547  

3.5 การประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย และ
การจัดจําหนายหลักทรัพยท่ีเปนหนวยลงทุน ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม 2548  
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3.6 การเปนผูรับฝากทรัพยสินและผูดูแลผลประโยชน  ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  โดยใหบริการมาตั้งแตวันที่ 29 มีนาคม 2548 

 

นอกจากนี้   ธนาคารไดลงทุนในบริษัทอื่นๆ รวมทั้งท่ีไดรับโอนมาจาก 13 สถาบันการเงินตามโครงการ
ควบรวมกิจการ โดยไดลงทุนในสัดสวนตาง ๆ ตามความเหมาะสม ทําใหธนาคารมีบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัท
ท่ีเกี่ยวของท่ีมีลักษณะความสัมพันธโดยธนาคารเปนผูถือหุน และ/หรือผูบริหารของธนาคารเขาเปนกรรมการใน
บริษัทนั้นๆ ซึ่งแบงตามประเภทธุรกิจได 7 ประเภท ดังนี้ 

1. ธุรกิจหลักทรัพย 
2. ธุรกิจลีสซิ่ง 
3. ธุรกิจที่ปรึกษาทางธุรกิจ 
4. ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต 
5. ธุรกิจหลักทรัพยจัดการกองทุน 
6. ธุรกิจบริหารสินทรัพย  
7. การพาณิชยและอื่นๆ 
 

ท้ังนี้   ในภาพรวมของกลุมบริษัทที่ธนาคารเขารวมลงทุน เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่สงเสริมธุรกิจของ
ธนาคารทั้งทางตรงและทางออม แตมีเงินลงทุนสวนหนึ่งท่ีธนาคารรับโอนมาจากการควบรวมกิจการธนาคารจึงมี
นโยบายที่จะสรางมูลคาใหกับเงินลงทุนนั้นโดยจะคงกิจการที่สอดคลองกันในเชิงกลยุทธ มีความแข็งแกรงมั่นคง 
และสามารถพัฒนาตอไปไดในอนาคต และจะลดสัดสวนการลงทุนในธุรกิจที่ไมมีความสําคัญลง  รวมท้ังลดบทบาท
การลงทุนใหเหลือแตในบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการสรางผลตอบแทนใหแกธนาคารตอไป 
  

- ลักษณะของผลติภัณฑและบริการ 
1. บริการดานที่ปรึกษาทางการเงินและคาผลิตภัณฑการเงิน ไดแก การเปนที่ปรึกษาทางการเงินในการ

ระดมทุนในการเสนอขายตราสารหนี้ การเปนที่ปรึกษาในการควบรวมและครอบงํากิจการ การเปนที่ปรึกษาทางการ
เงินในการนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย การเปนผูจัดการการจําหนายและประกันการจําหนายตราสาร
หนี้ การซื้อขายเงินตราตางประเทศ การซื้อขายตราสารหนี้ และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

2. บริการดานสินเชื่อธุรกิจในประเทศ ไดแก เงินเบิกเกินบัญชี เงินใหกู ซื้อลดตั๋วเงิน เลตเตอรออฟเครดิต
ในประเทศ อาวัลตั๋วสัญญาใชเงิน การรับรองตั๋วแลกเงิน ขายชวงตั๋วสัญญาใชเงินกับธนาคารแหงประเทศไทย วงเงิน
ออกหนังสือคํ้าประกัน   สินเชื่อเพื่อการอุตสาหกรรม  สินเชื่อเพื่อการนําเขาและสงออก  สินเชื่อเพื่อการพาณิชย  
สินเชื่อธุรกิจบริการ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SMEs สินเชื่อเพื่อการอนุรักษพลังงาน สินเชื่อเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย   
สินเชื่อเพื่อท่ีอยูอาศัย สินเชื่อบุคคล 

3. บริการดานตางประเทศ ไดแก รับฝากเงินตราตางประเทศ สัญญาทรัสตรีซีท แพ็คกิ้งเครดิต เปดและ
แกไข Letter of Credit หนังสือคํ้าประกันเพื่อการออกสินคา โอนเงินตราตางประเทศขาเขา โอนเงินตราตางประเทศ
ขาออก ขายเช็คเดินทางตางประเทศ และอื่น ๆ 

4. บริการดานสินเชื่อรายยอย ไดแก สินเชื่อสวนบุคคล เชน สินเชื่อเพอรซัลนัลแคช (Personal Cash), 
ผลิตภัณฑสินเชื่อบุคคลโปรเพสชันนัล โอดี (Professional OD), สินเชื่อบุคคล BT NGV เพื่อการติดตั้งอุปกรณใช
เชื้อเพลิง NGV,สินเชื่ออเนกประสงคมอรเกจเพาเวอร (Mortgage Power) ,  สินเชื่อ BT Convenience  เปนตน สินเชื่อ
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สําหรับการประกอบธุรกิจขนาดยอม สินเชื่อท่ีอยูอาศัย  สินเชื่อเพื่อการศึกษา  สินเชื่อเพื่อการใชอุปโภคและบริโภค
สวนบุคคล 

5. บริการดานเงินฝากในประเทศ ไดแก เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากประจํา เงินฝากปลอดภาษี เงินฝาก
ออมทรัพย  เงินฝากออมทรัพยเพื่อธุรกิจ บัตรเงินฝากและใบรับเงินฝากประจํา 

6. บริการดานธุรกิจหลักทรัพยอื่น ๆ  อันไดแก การเปนผูแทนผูถือหุนกู  การเปนนายทะเบียนและ
ตัวแทนชําระเงิน  ผูรับฝากทรัพยสินกองทุนสวนบุคคล  และผูดูแลผลประโยชนกองทุนรวม 

7. บริการดาน Privileged Banking ซึ่งเปนการใหบริการเกี่ยวกับการดูแลจัดการสินทรัพยสวนบุคคล 
พรอมท้ังมอบสิทธิพิเศษสําหรับลูกคาช้ันดีของธนาคารใหมีโอกาสไดรับบริการและผลิตภัณฑทางการเงินของ
ธนาคารระดับมืออาชีพรูปแบบใหมๆ ไมวาจะเปนดานการลงทุนหรือเงินฝากอยางตอเนื่อง 

8. บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส ไดแก บัตร ATM ไทยธนาคาร ไทยธนาคารโฟนแบงกกิ้ง การโอนเงิน
ทางโทรศัพท การโอนเงินเพื่อบุคคลที่สามผานระบบ BAHTNET บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อชําระคาสาธารณูปโภค 
สินคา-บริการ และอื่น ๆ ดวยระบบ ATS  

9. บริการอื่นๆ ไดแก รับชําระคาสินคา-บริการ และอื่น ๆ ผานเคานเตอรธนาคาร การเปนตัวแทน
สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปด และอื่น ๆ 

 

ปจจุบันธนาคารใหบริการผานเครือขายสาขาในประเทศไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2551 ท้ังสาขาเต็ม
รูปแบบและสาขายอยจํานวน 147 สาขา มีศูนยธุรกิจรวมทั้งสิ้น 37 แหง นอกจากนี้ สาขาและสาขายอยของธนาคารมี
บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตางประเทศในสํานักงานทุกแหง และมีเครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) จํานวนกวา 
1,144 เครื่อง นอกจากนี้ไดติดตั้งเครื่องฝากเงินอัตโนมัติท่ีสาขาของธนาคาร จํานวน 19 เครื่อง และเครื่องปรับสมุด
เงินฝาก (Passbook) จํานวน 26 เครื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  ขอมูลรายชือ่ผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก 

2.1    คณะกรรมการธนาคาร  ประกอบดวยบุคคลผูทรงคุณวุฒิ จํานวนรวมทั้งสิ้น 12   ทาน ประกอบดวย 
   

รายช่ือคณะกรรมการ ตําแหนง 
1 นายทวี    บุตรสุนทร ประธานกรรมการ 
2 นายพีรศิลป   ศุภผลศิร ิ กรรมการผูจัดการใหญ 
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รายช่ือคณะกรรมการ ตําแหนง 
3 นายเตชะพิทย    แสงสิงแกว  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
4 นายธาริน    ทิวารี กรรมการตรวจสอบ  /กรรมการอิสระ 
5 นายชัชวาล   เอี่ยมศิริ  กรรมการตรวจสอบ  /กรรมการอิสระ 
6 นายพงษภาณุ   เศวตรุนทร กรรมการ 
7 นายปรีชา    อุนจิตติ กรรมการ 
8 นางเสาวณี    สุวรรณชีพ กรรมการ 
9 นายรันเวียร   เดวัน  กรรมการ 
10 นางวาทนันทน   พีเทอรสิค  กรรมการ 
11 นายดาเนียล  แอชตัน  คารโรล กรรมการ 
12 นายชิน หยวน หยิน กรรมการ 

 

หมายเหตุ  :    ขอมูลเพิ่มเติมท่ีเกี่ยวของกับคณะกรรมการธนาคาร ปรากฏดังนี้ 
ก) ประวัติการกระทําผิดตามกฎหมาย : ไมมี 
ข)  หนี้ท่ีมีอยูกับธนาคาร หรือบริษัทในเครือ : ไมมี 
ค) สวนไดสวนเสยีในธนาคาร : ไมมี 

 
2.2    ผูบริหารธนาคาร  ประกอบดวย  10  ทาน ดังรายชื่อตอไปนี้ 

   

รายช่ือผูบริหาร ตําแหนง 
1 นายพีรศิลป   ศุภผลศิร ิ กรรมการผูจัดการใหญ 
2 นางดวงพร  สุจริตานุวัต  รองกรรมการผูจัดการใหญ  สายบรรษัทธุรกิจ 1 
3 นายสุรินทร  เปรมอมรกิจ  รองกรรมการผูจัดการใหญ  สายบรรษัทธุรกิจ 2 
4 นายมานิต  เจียรดิฐ  รองกรรมการผูจัดการใหญ  สายบริหารความเสี่ยง 
5 นายชํานาญ  วังตาล  รองกรรมการผูจัดการใหญ  สายธุรกิจสถาบัน 
6 นายเอกชัย  ติวุตานนท  รองกรรมการผูจัดการใหญ  สายสนับสนุนธุรกิจ 
7 นายสุรชัย  จิตตรัตนเสนีย  รองกรรมการผูจัดการใหญ  สายธุรกิจรายยอย 
8 นายประเสริฐ  หวังรัตนปราณี ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส  ดานการเงินและควบคุม 
9 นายพงษสุรีย  บุนนาค  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
10 นายพิพัฒน  เอี่ยมชีรางกูร  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  ดานเทคโนโลยี 

 
 
 

หมายเหตุ  :    1.  “ผูบริหาร” ในหัวขอนี้  หมายถึง   กรรมการ   กรรมการผูจัดการใหญ  หรือผูดํารงตําแหนง

ระดับบริหารสี่รายแรกนับตอจากกรรมการผูจัดการใหญลงมา  และผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทากับผูดํารง
ตําแหนงระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย 

2. ขอมูลเพิ่มเติมท่ีเกี่ยวของกับผูบริหารธนาคาร ปรากฏดังนี้ 
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ก) ประวัติการกระทําผิดตามกฎหมาย : ไมมี 
ข) หนี้ท่ีมีอยูกับธนาคาร หรือบรษิัทในเครือ : ไมมี 
ค) สวนไดสวนเสยีในธนาคาร : ไมมี 

 
2.3    ผูถือหุนรายใหญ  10  อันดับแรก 
 

รายชื่อผูถือหุน 10 อันดับแรก  ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2551 ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการ
เขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 (เอกสารรายชื่อผูถือหุนดังกลาว  ธนาคารจะนําแจกในวันประชุมผู
ถือหุนตอไป) 
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3.  รายการระหวางกันในปที่ผานมา 
 

1. ในระหวางป 2551  ธนาคารมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 
(เกี่ยวของกันโดยการมีผูถือหุนและ/หรือมีกรรมการบางสวนรวมกัน) และบุคคลที่เกี่ยวของกัน (กรรมการและ
พนักงานระดับผูอํานวยการฝายข้ึนไป) รายการดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไข  และเกณฑท่ีตกลงรวมกันระหวาง
ธนาคารและกิจการหรือบุคคลเหลานั้น  ซึ่งสรุปรายการที่มีสาระสําคัญไดดังนี้:-  (ตามที่เปดเผยไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหวางกาล สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 (หมายเหตุ ขอ 21  ) 

1) สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551  ธนาคารมีเงินใหสินเชื่อและจํานวนเงินที่กอภาระผูกพัน
แกพนักงานระดับผูอํานวยการฝายข้ึนไป จํานวน 1 ราย รวมเงินทั้งสิ้นจํานวน 1 ลานบาท 

2) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551  ธนาคารมีเงินใหสินเชื่อและจํานวนเงินที่กอภาระผูกพัน  
และเงินฝากของกิจการที่ธนาคารและบริษัทยอย กรรมการหรือพนักงานระดับผูอํานวยการฝายข้ึนไป ถือหุนรวมกัน
ตั้งแตรอยละ 10 ข้ึนไปของทุนที่ชําระแลวของกิจการนั้น ดังนี้ 

                (หนวย : ลานบาท) 

ลักษณะความสัมพันธ รายชื่อบริษัท ภาระ
ผูกพัน 

เงินใหสินเชื่อ 
คงคาง/ เงิน

ลงทุนในลกูหนี้  

อัตรา 
ดอกเบี้ย 

เงินฝาก 
ธนาคาร 

ถือหุนอยู (%) 
ผูบริหารรวมกัน 

บริษัทยอย 
บล.บีที  จํากัด  

 
- 

 
  85 

 
MLR-1.5%, 3.75% 

 
38 

 
99.99 

 
นางดวงพร  สุจริตานุวัต 
นางปนทุ  ณ  เชียงใหม 
นายสุรินทร  เปรมอมรกิจ 
เปนกรรมการมีอาํนาจลงนาม 

บจ.บีที ลีสซ่ิง  - 2,257 3.55% 26 99.99 นายสุรชัย   จิตตรตันเสนีย 
นายธาดา   จารุกิจไพศาล 
เปนกรรมการมีอาํนาจลงนาม 

บลจ.บีที จํากัด     - - - 15 99.99 นายมานิต   เจียรดิฐ 
นายประเสิรฐ  หวงัรัตนปราณ ี
เปนกรรมการมีอาํนาจลงนาม 

บจ.บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ
  

- 6 MOR-2% 3 99.99 นายพงษสุรีย  บนุนาค 
นายประเสริฐ  หวงัรัตนปราณ ี
เปนกรรมการมีอาํนาจลงนาม 

บจ. บีที ประกันภัย   - - - 34 99.99 นายปรีชา   อุนจิตติ 
นายพีรศลิป   ศภุผลศิริ 
นายเอกชัย   ติวุตานนท 
นายสุรชัย   จิตตรตันเสนีย 
เปนกรรมการมีอาํนาจลงนาม 

บจ.บริหารสินทรัพย   
      สาทร     

- 2,946 3.53%,4.05% 34 99.99 นายเอกชัย  ตวิุตานนท 
นายประเสริฐ  หวงัรัตนปราณ ี
นายทรงวุฒิ  บัวเข็ม 
นายฐาภพ   คลี่สุวรรณ 
เปนกรรมการมีอาํนาจลงนาม 
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ลักษณะความสัมพันธ รายชื่อบริษัท ภาระ
ผูกพัน 

เงินใหสินเชื่อ 
คงคาง/ เงิน

ลงทุนในลกูหนี้  

อัตรา 
ดอกเบี้ย 

เงินฝาก 
ธนาคาร 

ถือหุนอยู (%) 
ผูบริหารรวมกัน 

บง. กรุงไทยธนกจิ      
      จํากัด (มหาชน) * 

- - - 143 99.10 - 
 

บจ.บทีี เวิลดลีส  413 - MLR+2%,MOR+2%, 
2% ของภาระ 
คํ้าประกัน 

28 75.04 นายสุรชัย   จิตตรตันเสนีย 
นายธาดา   จารุกิจไพศาล 
เปนกรรมการมีอาํนาจลงนาม 

บริษัทยอยที่ถือหุนโดย
บริษัทยอยของธนาคาร 

(บจ.บีที เวิลดลีส) 
บจ. แอสเซ็ท ไลอะบิล  
       ลิตี้ แมเนจเมนท  

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

2 
 

 
 
 
- 

 
 
 

- 

บริษัทรวม 
บมจ. มิลเลียไลฟ   
         อินชัวรรันส  
         (ประเทศไทย) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
38 

 
30.00 

 
นายชํานาญ  วังตาล 
นายธาดา  จารุกิจไพศาล 
เปนกรรมการ 

บจ.เวิลดคลาส เรนท  
      อะ คาร 

4 2 MLR, 2% ของภาระ 
คํ้าประกัน 

- 20.00 - 

บริษัทที่เก่ียวของกัน 
บจ. ซ่ือตรงคอน 
       สตรัคชั่น  

 
9 

 
471 

 
MLR -3.075%,2.5% 
ของภาระค้ําประกัน 

 
1 

 
50.00 

 
นายทรงวุฒิ  บัวเข็ม 
เปนกรรมการ 

บมจ. วงศไพฑูรย กรุป  - 89 0.1% - 16.26 - 
บจ.เซ็นจุเมทัล  
 (ประเทศไทย) 

- - - 62 10.00 - 

บจ.ไทยบาโรดา  
      อินดัสตรี้ส 

59 275 ไมคิดดอกเบี้ย,0.5% 
และ 2% ของภาระค้ํา

ประกัน 

1 9.51 นายทรงวุฒิ บัวเข็ม 
เปนกรรมการ 

บจ.แมกซวินบิลเดอรล - 133 6.875% - - - 
บมจ. ยูเนียน ปโตรเคมี   
         คอล  

4 30 4.65%, 0.4% และ 
1.5% ของภาระ 
คํ้าประกัน 

3 - - 

บจ.บริหารสินทรัพย   
      สุขุมวิท 

2 - 1.25% ของภาระค้ํา
ประกัน 

11 - นายเตชะพทิย แสงสิงแกว 
เปนกรรมการ 

บรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย 

- - - 1,669 - - 

บจ.เอ็นเนอรย่ี คอม
เพล็กซ 

- - - 9 - - 

* อยูระหวางการดําเนินการเพื่อชําระบญัช ี
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ธนาคารคิดดอกเบี้ยสําหรับเงินรับฝากจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกันในอัตราปกติท่ีคิดกับผูฝาก
ท่ัวไป 
 นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ธนาคารฯมีภาระจากการออกหนังสือคํ้าประกันใหบริษัทรวมจํานวน 
4 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 4 ลานบาท) และภาระจากการรับอาวัลตั๋วเงินแกบริษัทยอยจํานวน 413 ลานบาท (31 
ธันวาคม 2550: 442 ลานบาท) 

3) ธนาคารไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงถือหุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมของธนาคารรวมกันเกิน
กวารอยละ 5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทยอย หรือบริษัทรวมของธนาคาร 

 

2. ความเปนมาของรายการระหวางกันและความสมเหตุสมผลของรายการ 
  รายการระหวางกันซึ่งธนาคารมีเงินใหสินเชื่อและจํานวนเงินการกอภาระผูกพันแกพนักงานระดับ
ผูอํานวยการฝายข้ึนไปนั้น  เปนการใหกูยืมซึ่งเปนสวัสดิการของธนาคาร อัตราดอกเบี้ยท่ีใชเปนอัตราดอกเบี้ย
สวัสดิการสําหรับพนักงานของธนาคาร  นอกจากนี้เงินกูบางสวนเปนเงินกูท่ีโอนมาจากการควบรวมกิจการ ซึ่งอัตรา
ดอกเบี้ยท่ีใชเปนอัตราตลาดทั่วไป 
 รายการระหวางกันซึ่งธนาคารมีเงินใหสินเชื่อ จํานวนเงินการกอภาระผูกพัน  และเงินฝากแกกิจการที่
ธนาคารและบริษัทยอย กรรมการหรือพนักงานระดับผูอํานวยการฝายข้ึนไป ถือหุนรวมกันตั้งแตรอยละ 10 ข้ึนไป
ของทุนที่ชําระแลวของกิจการ  บางสวนเปนเงินกูท่ีโอนมาจากการควบรวมกิจการกับธนาคาร  บางสวนเปนการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี้และบางสวนเปนเงินใหสินเชื่อใหม อัตราดอกเบี้ยท่ีใชเปนอัตราตลาดทั่วไปโดย
เปนเงื่อนไขปกติของการทําธุรกิจ 
 

 3. ขั้นตอนการอนุมัติและมาตรการคุมครองผูลงทุน 
 ในการอนุมัติรายการระหวางกันของธนาคารจะตองผานขั้นตอนในการพิจารณาสินเชื่อตามระเบียบ
ปฏิบัติของธนาคาร และตองผานคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับตางๆ เพื่ออนุมัติในขั้นสุดทาย โดยผูบริหาร
หรือกรรมการที่มีสวนไดสวนเสียในเรื่องนั้นจะไมเขารวมพิจารณาอนุมัติในเรื่องนั้น 
 
 4. แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
 การทํารายการระหวางกันของธนาคาร เปนรายการซึ่งเปนการดําเนินธุรกิจทั่วไป  โดยทุกรายการได
ดําเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติท่ีกําหนด  สําหรับการทํารายการระหวางกันในอนาคตของธนาคาร  
มีความเปนไปไดวาจะเกิดข้ึนตามการดําเนินธุรกิจทั่วไป  ซึ่งธนาคารไดกําหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติท่ี
ชัดเจนอยูแลว 
 

1.  ป 2550  ธนาคารมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน (เกี่ยวของกัน
โดยการมีผูถือหุนและ/หรือมีกรรมการบางสวนรวมกัน) และบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน (กรรมการและพนักงานระดับ
ผูอํานวยการฝายข้ึนไป) รายการดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไข  และเกณฑท่ีตกลงรวมกันระหวางธนาคารและกิจการ
หรือบุคคลเหลานั้น  ซึ่งสรุปรายการที่มีสาระสําคัญไดดังนี้:-  (ตามที่เปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 
35) 

1) สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550  ธนาคารมีเงินใหสินเชื่อและจํานวนเงินที่กอภาระ
ผูกพันแกพนักงานระดับผูอํานวยการฝายข้ึนไป จํานวน 1 ราย รวมเงินทั้งสิ้นจํานวน 1 ลานบาท 
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2) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550  ธนาคารมีเงินใหสินเชื่อและจํานวนเงินที่กอภาระผูกพัน  
และเงินฝากของกิจการที่ธนาคารและบริษัทยอย กรรมการหรือพนักงานระดับผูอํานวยการฝายข้ึนไป ถือหุนรวมกัน
ตั้งแตรอยละ 10 ข้ึนไปของทุนที่ชําระแลวของกิจการนั้น ดังนี้ 

                       (หนวย : ลานบาท) 

ลักษณะความสัมพันธ รายชื่อบริษัท ภาระ
ผูกพัน 

เงินใหสินเชื่อ 
คงคาง/ เงิน

ลงทุนในลกูหนี้  

อัตรา 
ดอกเบี้ย 

เงินฝาก 
ธนาคาร 

ถือหุนอยู (%) 
ผูบริหารรวมกัน 

บริษัทยอย 
บล.บีที  จํากัด  

 
- 

 
  86 

 
MLR-1.5%,  

MOR-2%, 1% 

 
31 

 
99.99 

 
นางดวงพร  สุจริตานุวัต 
นางปนทุ  ณ  เชียงใหม 
นายสุรินทร  เปรมอมรกิจ 
เปนกรรมการมีอาํนาจลงนาม

บจ.บีที ลีสซ่ิง  - 2,258 MOR-2%, 4.07% 28 99.99 นายสุรชัย   จิตตรตันเสนีย 
นายธาดา   จารุกิจไพศาล 
นายปฐม  อมรเดชาวัฒน 
เปนกรรมการมีอาํนาจลงนาม

บลจ.บีที จํากัด     - - - 8 99.99 นายมานิต   เจียรดิฐ 
นายประเสิรฐ  หวงัรัตนปราณี
เปนกรรมการมีอาํนาจลงนาม

บจ.บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ
  

- 6 MOR-2% 2 99.99 นายพงษสุรีย  บนุนาค 
นายประเสริฐ  หวงัรัตนปราณี
เปนกรรมการมีอาํนาจลงนาม

บจ. บีที ประกันภัย   - - - 39 99.99 นายปรีชา   อุนจิตติ 
นายพีรศลิป   ศภุผลศิริ 
นายเอกชัย   ติวุตานนท 
นายสุรชัย   จิตตรตันเสนีย 
เปนกรรมการมีอาํนาจลงนาม

บจ.บริหารสินทรัพย   
      สาทร     

- 2,969 MOR-2%, 4.05% 61 99.99 นายเอกชัย  ตวิุตานนท 
นายสุรชัย  จิตตรตันเสนีย 
นายทรงวุฒิ  บัวเข็ม 
นายฐาภพ   คลี่สุวรรณ 
เปนกรรมการมีอาํนาจลงนาม

บง. กรุงไทยธนกจิ      
      จํากัด (มหาชน) * 

- - - 143 99.10 - 
 

บจ.บทีี เวิลดลีส  442 - MLR+2%,MOR+2%, 
2% ของภาระ 
คํ้าประกัน 

18 75.04 นายสุรชัย   จิตตรตันเสนีย 
นายธาดา   จารุกิจไพศาล 
นายปฐม  อมรเดชาวัฒน 
เปนกรรมการมีอาํนาจลงนาม

บริษัทยอยที่ถือหุนโดย
บริษัทยอยของธนาคาร 

(บจ.บีที เวิลดลีส) 
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ลักษณะความสัมพันธ รายชื่อบริษัท ภาระ
ผูกพัน 

เงินใหสินเชื่อ 
คงคาง/ เงิน

ลงทุนในลกูหนี้  

อัตรา 
ดอกเบี้ย 

เงินฝาก 
ธนาคาร 

ถือหุนอยู (%) 
ผูบริหารรวมกัน 

บจ. แอสเซ็ท ไลอะบิล  
       ลิตี้ แมเนจเมนท  

- - - 1 
 

- - 

บริษัทรวม 
บมจ. มิลเลียไลฟ   
         อินชัวรรันส  
         (ประเทศไทย) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
68 

 
30.00 

 
นายชํานาญ  วังตาล 
นายธาดา  จารุกิจไพศาล 
เปนกรรมการ 

บจ.เวิลดคลาส เรนท  
      อะ คาร 

4 3 MLR, 2% ของภาระ 
คํ้าประกัน 

- 20.00 - 

บริษัทที่เก่ียวของกัน 
บจ. ซ่ือตรงคอน 
       สตรัคชั่น  

 
34 

 
473 

 
MLR 2.5% ของภาระ

คํ้าประกัน 

 
1 

 
50.00 

 
นายทรงวุฒิ  บัวเข็ม 
เปนกรรมการ 

บจ.ศรีเทพไทย  
 พลาสเคม 

- - 15% - 37.48 - 

บมจ. วงศไพฑูรย กรุป  - 89 0.1% - 16.26 - 
บมจ.สามชัย *  - - 15%  10.00 - 
บจ.เซ็นจุเมทัล  
 (ประเทศไทย) 
 
 

- - - 53 10.00 - 

บจ.ไทยบาโรดา  
      อินดัสตรี้ส 

70 262 ไมคิดดอกเบี้ย, 
9.15%, 0.5% และ 2% 
ของภาระค้ําประกัน 

- 9.51 นายทรงวุฒิ บัวเข็ม 
เปนกรรมการ 
 
 

บจ.เหล็กบูรพา  
 อุตสาหกรรม 

- - 15%, 0.1% - - - 

บจ.เอส แคปปตอล  - - 15% - - - 
บจ. พี.ที.เค.เมททัล  - - 15% - - - 
บจ.แมกซวินบิลเดอรล - 134 5%, ไมคิดดอกเบีย้ - - - 
บมจ. ยูเนียน ปโตรเคมี   
         คอล  

2 40 MOR, 5.05%, 0.4%, 
1.5% ของภาระ 
คํ้าประกัน 

4 - - 

บจ.บริหารสินทรัพย   
      สุขุมวิท 

2 - 1.25% ของภาระค้ํา
ประกัน 

50 - - 

บรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย 

- - - 1,669 - - 

บจ.โกลเบลิ ลีสซ่ิง - - 15% - - - 
* อยูระหวางการดําเนินการเพื่อชําระบญัช ี
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ธนาคารคิดดอกเบี้ยสําหรับเงินรับฝากจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกันในอัตราปกติท่ีคิดกับผูฝาก
ท่ัวไป 

ธนาคารมีรายการกับกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ  ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของธนาคาร อันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาการ
บริหารและชดเชยสินทรัพยดอยคุณภาพ และรายการซื้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดท่ีไดกลาวไวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวของ ท้ังนี้ยอดคงคางและรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดแยกแสดงใน  งบดุลและ
งบกําไรขาดทุน 

3) ธนาคารไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงถือหุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมของธนาคารรวมกันเกิน
กวารอยละ 5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทยอย หรือบริษัทรวมของธนาคาร 

 
2. ความเปนมาของรายการระหวางกันและความสมเหตุสมผลของรายการ 

  รายการระหวางกันซึ่งธนาคารมีเงินใหสินเชื่อและจํานวนเงินการกอภาระผูกพันแกพนักงานระดับ
ผูอํานวยการฝายข้ึนไปนั้น  เปนการใหกูยืมซึ่งเปนสวัสดิการของธนาคาร อัตราดอกเบี้ยท่ีใชเปนอัตราดอกเบี้ย
สวัสดิการสําหรับพนักงานของธนาคาร  นอกจากนี้เงินกูบางสวนเปนเงินกูท่ีโอนมาจากการควบรวมกิจการ ซึ่งอัตรา
ดอกเบี้ยท่ีใชเปนอัตราตลาดทั่วไป 
 รายการระหวางกันซึ่งธนาคารมีเงินใหสินเชื่อ จํานวนเงินการกอภาระผูกพัน  และเงินฝากแกกิจการที่
ธนาคารและบริษัทยอย กรรมการหรือพนักงานระดับผูอํานวยการฝายข้ึนไป ถือหุนรวมกันตั้งแตรอยละ 10 ข้ึนไป
ของทุนที่ชําระแลวของกิจการ  บางสวนเปนเงินกูท่ีโอนมาจากการควบรวมกิจการกับธนาคาร  บางสวนเปนการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี้และบางสวนเปนเงินใหสินเชื่อใหม อัตราดอกเบี้ยท่ีใชเปนอัตราตลาดทั่วไปโดย
เปนเงื่อนไขปกติของการทําธุรกิจ 
 
 3. ขั้นตอนการอนุมัติและมาตรการคุมครองผูลงทุน 
 ในการอนุมัติรายการระหวางกันของธนาคารจะตองผานขั้นตอนในการพิจารณาสินเชื่อตามระเบียบ
ปฏิบัติของธนาคาร และตองผานคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับตางๆ เพื่ออนุมัติในขั้นสุดทาย โดยผูบริหาร
หรือกรรมการที่มีสวนไดสวนเสียในเรื่องนั้นจะไมเขารวมพิจารณาอนุมัติในเรื่องนั้น 
 
 4. แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
 การทํารายการระหวางกันของธนาคาร เปนรายการซึ่งเปนการดําเนินธุรกิจทั่วไป  โดยทุกรายการได
ดําเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติท่ีกําหนด  สําหรับการทํารายการระหวางกันในอนาคตของธนาคาร  
มีความเปนไปไดวาจะเกิดข้ึนตามการดําเนินธุรกิจทั่วไป  ซึ่งธนาคารไดกําหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติท่ี
ชัดเจนอยูแลว 
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4. ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของธนาคาร 
     ตารางแสดงรายการงบดุลและอตัรารอยละตอยอดรวม             
     ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากดั (มหาชน) 

                 หนวย : ลานบาท 

   สอบทานแลว  ตรวจสอบแลว 

 31 มีนาคม 2551 2550 2549 (ปรับปรุงใหม) 2548 

   จํานวนเงิน    %   จํานวนเงิน    %   จํานวนเงิน    %   จํานวนเงิน    %  

สินทรัพย                 
เงินสด 3,665.07 1.71 3,872.92 1.90 3,779.66 1.72 1,905.50 0.71 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 24,845.20 11.57 8,474.01 4.15 13,176.85 5.99 12,726.36 4.73 
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน                   -            -   2,250.00 1.10 -  -   2,200.00 0.82 
เงินลงทุนสุทธิ 61,482.79 28.64 75,527.07 37.01 77,614.99 35.30 65,178.93 24.21 
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 86,992.30 40.53 88,372.44 43.30 99,292.42 45.15 119,219.03 44.29 
ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 2,366.17 1.10 2,372.42 1.16 2,353.38 1.07 5,778.84 2.15 
ภาระของลูกคาจากการรับรอง 274.08 0.13 367.73 0.18 468.21 0.21 402.86 0.15 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณสุทธ ิ 3,987.43 1.86 3,988.41 1.95 4,117.21 1.87 2,959.21 1.10 
ลูกหนี้คาขายเงินลงทุน 22,818.49 10.63 11,071.75 5.43 813.00 0.37    -              -   
ลูกหนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูฯภายใตสัญญาบริหาร                 
   และชดเชยสินทรัพยดอยคุณภาพ   -              -    -              -   11,156.15 5.07 47,824.74 17.77 
รายไดชดเชยสินทรัพยดอยคุณภาพคางรับสุทธิ       -              -     -              -     -              -   8,386.89 3.11 
สินทรัพยไมมีตัวตน 481.03 0.22 610.80 0.30 682.84 0.31 660.00 0.25 
สินทรัพยอ่ืน 7,747.11 3.61 7,190.21 3.52 6,462.30 2.94 1,933.07 0.71 

รวมสินทรัพย 214,659.67 100.00 204,097.76 100.00 219,917.01 100.00 269,175.43 100.00 

                  
หนี้สินและสวนของผูถือหุน                 

หนี้สิน                 
เงินฝาก 160,991.81 75.00 166,183.23 81.42 181,318.66 82.45 194,573.32 72.28 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 6,941.12 3.23 7,736.62 3.79 10,857.15 4.94 50,824.83 18.88 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 277.75 0.13 276.25 0.14 274.97 0.13 514.60 0.19 
หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน  -              -      -              -        -              -   7,000.00 2.60 
เงินกูยืม 9,881.79 4.60 8,088.75 3.96 7,018.50 3.19 3,414.16 1.27 
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 274.08 0.13 367.73 0.18 468.21 0.21 402.85 0.15 
ดอกเบี้ยคางจาย 876.85 0.41 1,024.68 0.50 1,326.76 0.60 731.60 0.27 
เจาหนี้คาซื้อเงินลงทุน 24,942.51 11.62 14,518.93 7.11 6,044.50 2.75      -              -   
เจาหนี้กองทุนฟนฟูฯ เพื่อการซื้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธ ิ      -              -     -              -   1,145.65 0.52      -              -   
หนี้สินอื่น 5,011.25 2.33 4,487.53 2.20 5,972.06 2.72 3,228.81 1.20 

รวมหนี้สิน 209,197.16 97.45 202,683.72 99.30 214,426.46 97.51 260,690.17 96.84 

                  
สวนของผูถือหุน                 

   ทุนที่ออกและชําระแลว 25,030.13 11.66 8,343.38 4.09 14,934.50 6.79 14,934.50 5.55 
   สวนตํ่ากวามูลคาหุนสามัญ (10,606.99) (4.94)      -               -   (1,123.61) (0.51) (1,123.61) (0.42) 
   ขาดทุนสะสม และสํารองอื่น  (8,960.63) (4.17) (6,929.34) (3.39) (8,320.34) (3.79) (3,274.50) (1.21) 
   หุนสามัญซื้อคืน      -              -        -              -         -              -   (2,051.13) (0.76) 

รวมสวนของผูถือหุน 5,462.51 2.55 1,414.04 0.70 5,490.55 2.49 8,485.26 3.16 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 214,659.67 100.00 204,097.76 100.00 219,917.01 100.00 269,175.43 100.00 
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ตารางแสดงรายการงบดุลและอัตรารอยละตอยอดรวม  
ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)  และ บริษทัยอย  
                                หนวย : ลานบาท 

   สอบทานแลว  ตรวจสอบแลว 

 31 มีนาคม 2551 2550 2549 (ปรับปรุงใหม) 2548 

   จํานวนเงิน    %   จํานวนเงิน    %   จํานวนเงิน    %   จํานวนเงิน    %  

สินทรัพย                 
เงินสด 3,666.93 1.70 3,875.06 1.88 3,781.21 1.73 1,907.20 0.71 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 25,091.24 11.60 8,741.49 4.25 13,326.86 6.07 12,829.51 4.75 
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน      -               -   2,250.00 1.09       -              -    2,200.00 0.82 
เงินลงทุนสุทธิ 62,791.13 29.02 76,957.44 37.41 79,407.25 36.18 64,328.89 23.84 
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 86,899.48 40.17 88,096.75 42.83 96,072.87 43.78 119,657.03 44.34 
ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 2,565.76 1.19 2,600.84 1.27 2,719.45 1.24 6,063.48 2.25 
ภาระของลูกคาจากการรับรอง 274.08 0.13 367.73 0.18 468.21 0.21 402.85 0.15 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณสุทธ ิ 4,074.73 1.88 4,078.77 1.98 4,212.44 1.92 3,055.31 1.13 
ลูกหนี้คาขายเงินลงทุน 22,818.49 10.55 11,072.42 5.38 813.00 0.37 -              -   
ลูกหนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูฯภายใตสัญญาบริหาร             
   และชดเชยสินทรัพยดอยคุณภาพ -              -           -              -   11,156.15 5.08 47,860.80 17.74 
รายไดชดเชยสินทรัพยดอยคุณภาพคางรับสุทธิ      -              -          -              -        -              -   8,385.50 3.11 
สินทรัพยไมมีตัวตน 503.93 0.23 635.06 0.31 708.10 0.32 677.18 0.25 
สินทรัพยอ่ืน 7,647.28 3.53 7,021.42 3.42 6,804.08 3.10 2,470.02 0.91 

รวมสินทรัพย 216,333.05 100.00 205,696.98 100.00 219,469.62 100.00 269,837.77 100.00 

              
หนี้สินและสวนของผูถือหุน             

หนี้สิน                 
เงินฝาก 160,857.38 74.35 166,028.94 80.72 181,219.39 82.57 194,446.90 72.06 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 6,893.64 3.19 7,698.81 3.74 10,781.28 4.92 50,762.70 18.81 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 277.75 0.13 276.25 0.13 274.97 0.13 514.60 0.19 
หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน      -              -          -              -        -              -   7,000.00 2.59 
เงินกูยืม 11,595.31 5.36 9,715.09 4.72 7,298.64 3.33 3,414.16 1.27 
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 274.08 0.13 367.73 0.18 468.21 0.21 402.85 0.15 
ดอกเบี้ยคางจาย 883.86 0.41 1,030.39 0.50 1,326.54 0.60 730.83 0.27 
เจาหนี้คาซื้อเงินลงทุน 24,942.52 11.53 14,518.93 7.06 6,044.50 2.75       -              -   
เจาหนี้กองทุนฟนฟูฯ เพื่อการซื้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธ ิ      -              -          -              -   1,145.65 0.52      -              -   
หนี้สินอื่น 5,734.12 2.65 5,349.82 2.60 6,626.90 3.02 4,000.71 1.48 

รวมหนี้สิน 211,458.66 97.75 204,985.96 99.65 215,186.08 98.05 261,272.75 96.82 

          
สวนของผูถือหุน             
              

ทุนที่ออกและชําระแลว 25,030.13 11.57 8,343.38 4.06 14,934.50 6.80 14,934.50 5.53 
สวนตํ่ากวามูลคาหุนสามัญ (10,606.99) (4.90)       -              -   (1,123.61) (0.51) (1,123.61) (0.41) 
ขาดทุนสะสม และสํารองอื่น (9,088.37) (4.21) (7,165.15) (3.48) (8,265.88) (3.76) (3,194.74) (1.18) 
หุนสามัญซื้อคืน (460.38) (0.21) (467.21) (0.23) (1,261.47) (0.58) (2,051.13) (0.76) 

รวมสวนของผูถือหุน 4,874.39 2.25 711.02 0.35 4,283.54 1.95 8,565.02 3.18 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 216,333.05 100.00 205,696.98 100.00 219,469.62 100.00 269,837.77 100.00 
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ตารางแสดงรายการงบกําไรขาดทนุและอัตรารอยละตอยอดรวม                                             
ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) 

                                  หนวย : ลานบาท 

  สอบทานแลว ตรวจสอบแลว 

สรุปงบกําไรขาดทุน 31 มีนาคม 2551 2550 2549 (ปรับปรุงใหม) 2548 

   จํานวนเงิน   %   จํานวนเงิน   %   จํานวนเงิน    %   จํานวนเงิน   %  

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 3,010.44 283.58 13,935.92 156.83 13,472.33 94.55 8,724.59 87.90 
รายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย (1,948.84) (183.58) (5,049.83) (56.83) 776.73 5.45 1,200.76 12.10 

          รายไดรวม 1,061.60 100.00 8,886.09 100.00 14,249.06 100.00 9,925.35 100.00 

คาใชจายดอกเบี้ย 1,290.02 39.72 7,651.84 46.91 8,092.14 43.21 5,021.73 53.91 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 571.00 17.58 3,563.00 21.84 1,622.00 8.66 215.00 2.31 
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 1,387.06 42.70 5,098.12 31.25 9,013.63 48.13 4,077.37 43.78 

           คาใชจายรวม 3,248.08 100.00 16,312.96 100.00 18,727.77 100.00 9,314.10 100.00 

              
              

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด                                                            (2,186.48)   (7,426.87)   (4,478.71)   611.25   

              
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนสวนที่เปนของผูถือหุนของธนาคารฯ (บาท) (0.37)   (3.72)   (3.07)   0.48   

 

ตารางแสดงรายการงบกําไรขาดทนุและอัตรารอยละตอยอดรวม 
ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)  และ บริษทัยอย 

หนวย : ลานบาท 

   สอบทานแลว   ตรวจสอบแลว  

  31 มีนาคม 2551 2550 2549 (ปรับปรุงใหม) 2548 

   จํานวนเงิน   %   จํานวนเงิน   %   จํานวนเงิน    %   จํานวนเงิน   %  

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 3,154.48 221.86 14,469.38 139.79 13,795.77 87.26 8,839.33 84.83 
รายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย (1,732.66) (121.86) (4,118.78) (39.79) 2,013.86 12.74 1,581.07 15.17 

รายไดรวม 1,421.82 100.00 10,350.60 100.00 15,809.63 100.00 10,420.40 100.00 

              
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 573.66 16.36 3,478.26 20.13 2,115.53 10.44 238.01 2.42 
คาใชจายดอกเบี้ย 1,305.98 37.23 7,704.80 44.59 8,092.29 39.96 5,022.11 51.18 
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 1,624.61 46.32 6,084.62 35.22 10,028.75 49.52 4,528.31 46.15 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 3.10 0.09 9.88 0.06 16.48 0.08 24.20 0.25 

คาใชจายรวม 3,507.35 100.00 17,277.56 100.00 20,253.05 100.00 9,812.63 100.00 

                  
                  

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด                                                            (2,085.53)   (6,926.96)   (4,443.42)   607.77   

                  
การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิ                 
        สวนท่ีเปนของผูถือหุนของธนาคารฯ (2,088.27)   (6,928.73)   (4,423.03)   611.25   

สวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 2.74   1.77   (20.39)   (3.48)   

  (2,085.53)   (6,926.96)   (4,443.42)   607.77   

                  
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนสวนที่เปนของผูถือหุนของธนาคารฯ (บาท) (0.36)   (3.70)   (3.32)   0.48   
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ตารางสรุปอัตราสวนทางการเงิน 
ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)  
 

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ  31 มีนาคม 2551 2550 
2549 

(ปรับปรุงใหม) 
2548 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร (PROFIT ABILITY RATIO)      

 อัตรากําไรขั้นตน % 32.29 18.39 1.46 20.78 

  อัตรากําไรสุทธิ % (205.96) (83.58) (31.43) 6.16 

  อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % (63.59) (215.13) (64.09) 7.57 

  อัตราดอกเบี้ยรับ % 1.80 8.27 6.60 4.60 

  อัตราดอกเบี้ยจาย % 0.71 3.86 3.59 2.14 

  สวนตางอัตราดอกเบี้ย % 1.09 4.41 3.02 2.46 

  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน % (1.62) (1.84) 6.45 4.78 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)           

  อัตรารายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพย % 0.31 0.62 0.16 0.60 

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย % (1.04) (3.50) (1.83) 0.24 

  อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 0.01 0.04 0.06 0.04 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL RATIO)            

  อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน เทา 38.30 143.34 39.05 30.72 

  อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกูยืม % 55.24 54.61 54.43 69.24 

  อัตราสวนเงินใหกูตอเงินฝาก % 58.72 57.36 56.62 70.64 

 อัตราสวนเงินฝากตอหนี้สินรวม % 76.96 81.99 84.56 74.64 
  อัตราการจายเงินปนผล  %                         -                    -                          -                     -   

อัตราสวนคุณภาพสินทรัพย (ASSET QUALITY RATIO)             

  อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อรวม % 8.33 7.66 3.57 15.81 

  อัตราสวนหน้ีสูญตอสินเชื่อรวม % 0.00 0.02 0.26 1.15 

  อัตราสวนเงินใหสินเชื่อท่ีหยุดรับรูรายไดตอสินเชื่อรวม % 11.38 9.99 3.80 4.94 

  อัตราสวนดอกเบี้ยคางรับตอสินเชื่อรวม % 0.43 0.46 0.42 3.09 

อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (CAPITAL ADEQUACY RATIO)           

  เงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยถวงน้ําหนักตามความเสี่ยง % 10.13 1.48 5.95 8.56 
  เงินกองทุนขั้นที่ 1 ตอสินทรัพยถวงน้ําหนักตามความเสี่ยง % 6.47 0.81 4.12 8.45 
       
หมายเหตุ  :เงินใหสินเชื่อไมรวมสถาบันการเงิน      
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ตารางสรุปอัตราสวนทางการเงิน 
ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)  และ บริษัทยอย 

 
อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

  31 มีนาคม 2551 2550 
2549  

(ปรับปรุงใหม) 2548 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร (PROFIT ABILITY RATIO)         
  อัตรากําไรขั้นตน % 34.05 14.71 6.55 24.18 
  อัตรากําไรสุทธิ % (146.68) (66.92) (28.11) 5.83 
  อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % (74.68) (277.38) (69.17) 7.49 
  อัตราดอกเบี้ยรับ % 1.84 8.43 6.76 4.58 
  อัตราดอกเบี้ยจาย % 0.71 3.86 3.59 2.14 
  สวนตางอัตราดอกเบี้ย % 1.14 4.57 3.18 2.44 
  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน % (1.33) (0.05) 7.47 4.89 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)         
  อัตรารายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพย % 0.35 0.76 0.29 0.64 
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย % (0.99) (3.26) (1.82) 0.24 
  อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 0.01 0.05 0.06 0.04 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL RATIO)           
  อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน เทา 43.38 288.30 50.24 30.50 
  อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกูยืม % 56.65 55.94 54.55 70.66 
  อัตราสวนเงินใหกูตอเงินฝาก % 60.84 59.31 56.83 72.08 
  อัตราสวนเงินฝากตอหนี้สินรวม % 76.07 81.00 84.22 74.42 
  อัตราการจายเงินปนผล %                             -   -   -     -   

อัตราสวนคุณภาพสินทรัพย (ASSET QUALITY RATIO)           
  อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อรวม % 11.80 11.15 7.29 17.14 
  อัตราสวนหน้ีสูญตอสินเชื่อรวม % 0.00 0.09 0.62 1.18 
  อัตราสวนเงินใหสินเชื่อท่ีหยุดรับรูรายไดตอสินเชื่อรวม % 14.98 13.96 7.88 4.97 
  อัตราสวนดอกเบี้ยคางรับตอสินเชื่อรวม % 0.73 0.74 0.76 3.09 

อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (CAPITAL ADEQUACY RATIO)           
  เงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยถวงน้ําหนักตามความเสี่ยง % 10.13 1.48 5.95 8.56 
  เงินกองทุนขั้นที่ 1 ตอสินทรัพยถวงน้ําหนักตามความเสี่ยง % 6.47 0.81 4.12 8.45 
       
หมายเหตุ : เงินใหสินเชื่อไมรวมสถาบันการเงิน      
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คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของธนาคารและบริษัทยอยสําหรับงวดสามเดือน 
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 
 

1. ผลการดําเนินงานโดยรวม 
 ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผานมา 

 สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551  ธนาคารและบริษัทยอยมีผลขาดทุนสุทธิ จํานวน 
2,088ลานบาท หรือขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.36 บาทตอหุน  เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในงวดเดียวกันของ
ป 2550 ซึ่งมีผลกําไรสุทธิจํานวน 559 ลานบาท  หรือกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.41 บาทตอหุน  มีผลขาดทุนจากการ
ดําเนินงานเพิ่มข้ึนรอยละ 473.52  สาเหตุหลักจากการขาดทุนจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ 
ประเภท CDO   
 
(ก) รายไดของธนาคารและบริษัทยอย 

รายไดรวมตามงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551  มีจาํนวนทั้งสิ้น 1,422 
ลานบาท  ลดลงจากงวดเดียวกนัของป 2550  จํานวน 3,196 ลานบาท  หรือรอยละ 69.21   โดยมีรายละเอยีดดังนี ้
 โครงสรางรายไดมาจากรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล  และรายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย  โดยธนาคารและบริษัท
ยอยมรีายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลเปนรายไดหลัก  ตามงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2551  มีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลคิดเปนสัดสวนรอยละ  221.86  ของยอดรายไดรวม    สําหรับงวดสามเดือน 
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551  และ 2550  มีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลจํานวน 3,154 ลานบาท และ 3,727 ลานบาท 
ตามลําดับ  นั่นคือ รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลในงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551  ลดลงจากงวด
เดียวกันของป 2550 จํานวน 573 ลานบาท หรือรอยละ 15.37 
 รายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย ของธนาคารและบรษิัทยอยตามงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 
มีนาคม 2551  คิดเปนสัดสวนรอยละ (121.86) ของยอดรายไดรวม  ในงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551  
และ 2550     มีรายไดท่ีมิใชดอกเบี้ยจํานวน (1,733) ลานบาท และ 890 ลานบาท ตามลําดับ  นั่นคือ รายไดท่ีมิใช
ดอกเบี้ยในงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มนีาคม 2551  ลดลงจากงวดเดยีวกันของป 2550  จํานวน 2,623 ลานบาท 
หรือรอยละ 294.72  เนื่องจากขาดทุนจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ ประเภท CDO 
 
(ข) ตนทุนและคาใชจายดําเนินงาน 
 ตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงาน (รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  และภาษีเงินไดนิติบุคคล) ของ
ธนาคารและบริษัทยอย   ตามงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551  มีจาํนวนทั้งสิ้น 
3,507 ลานบาท  ลดลงจากงวดเดียวกันของป 2550 จํานวน 553 ลานบาท หรือรอยละ 13.62 
 โครงสรางตนทนุและคาใชจายในการดําเนินงาน ประกอบดวยตนทุนคาใชจายดอกเบี้ยและตนทุนคาใชจาย
ท่ีมิใชดอกเบี้ย  โดยมีคาใชจายดอกเบี้ยเปนตนทุนหลัก  ตามงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือน สิน้สุดวันที่ 31 
มีนาคม 2551  มีคาใชจายดอกเบี้ยคิดเปนสัดสวนรอยละ 37.23 ของยอดคาใชจายรวม ในงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 
31 มีนาคม 2551  และ 2550  มีคาใชจายดอกเบี้ยจํานวน 1,306 ลานบาท และ 2,400 ลานบาท ตามลําดับ  นั่นคือ
คาใชจายดอกเบี้ยในงวดสามเดือน สิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2551  ลดลงจากงวดเดียวกนัของป 2550 จํานวน 1,094 
ลานบาท  หรือลดลงรอยละ 45.58 
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 คาใชจายท่ีมิใชดอกเบี้ย (รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ   และภาษีเงินไดนิติบุคคล)  ตามงบการเงินรวม 
สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551  คิดเปนสัดสวนรอยละ 62.77 ของยอดคาใชจายรวม  ในงวดสาม
เดือน สิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2551  และ 2550 มีคาใชจายท่ีมิใชดอกเบี้ยจํานวน 2,201 ลานบาท และ 1,660 ลานบาท 
ตามลําดับ  นั่นคือมีคาใชจายท่ีมิใชดอกเบี้ยในงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551  เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกัน
ของป 2550 จํานวน 541 ลานบาท หรือรอยละ 32.59 
  
(ค) กําไร(ขาดทุน) สุทธ ิ
 ผลประกอบการที่ผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 
มีนาคม 2551  และ 2550 ธนาคารและบริษัทยอยมีผลกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากการดําเนินงาน จํานวน (2,088) ลานบาท 
และ จํานวน 559 ลานบาท ตามลําดับ   
 
2. ฐานะการเงิน 
สินทรัพย 
 สินทรัพยท่ีเปนองคประกอบหลักในการดําเนินธุรกิจ  คือ เงนิใหสินเชื่อ รายการระหวางธนาคารและตลาด
เงิน  และเงินลงทุน  ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 เปรียบเทียบกับป 2550   มีเงินใหสินเชื่อ 97,859 
ลานบาท  ลดลง 614 ลานบาท หรือรอยละ 0.62   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 25,091 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 
16,350 ลานบาท หรือรอยละ 187.05 และเงินลงทุน 62,791 ลานบาท ลดลง 14,166 ลานบาท หรือรอยละ 18.41  โดย
มีสินทรัพยรวม 216,333 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 10,636  ลานบาท หรือรอยละ 5.17 
 
หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
 หนี้สินรวมตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551  มจีาํนวน 211,459 ลานบาท  เพิ่มข้ึนจากป 2550  
จํานวน 6,473 ลานบาท หรือรอยละ 3.16  และ  สวนของผูถือหุนตามงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2551  มี
จํานวน 4,874 ลานบาท  เพิ่มข้ึนจากป 2550 จํานวน 4,163 ลานบาท หรือรอยละ 585.55   

 
ขอมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 

- ไมมี – 
 
การประเมินราคาสินทรัพยโดยผูประเมินราคาอิสระ ในกรณีเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่มี 
ความสําคัญขั้นพื้นฐานในรูปของมูลคาของตวัสินทรัพย 

- ไมมี – 


