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ที่ 35/2551      วันที่ 16 พฤษภาคม 2551 
 
เรื่อง  ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ของธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)  
 
เรียน  คณะกรรมการและผูถือหุน  
 ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)  
  

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ครั้งที่ 9/2551 ซึ่ง
จัดขึ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2551 ไดมีมติอนุมัติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของธนาคาร เพื่อขออนุมัติการขาย
ลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดบางสวน (“NPL Portfolio”) ของบริษัทบริหารสินทรัพยสาทร จํากัด (“STAMC”) อัน
เปนบริษัทยอยที่ธนาคารถือหุนเต็มจํานวน ใหแก บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (“BAM”) และ
บริษัท บริหารสินทรัพย สุขุมวิท จํากัด (“SAM”) ในราคาไมนอยกวา 3,877 ลานบาท ซึ่งในขณะนี้อยูระหวางการ
เจรจาราคาซื้อขายเพื่อใหเกิดประโยชนตอผูถือหุนสูงสุด โดยธนาคารจะแจงราคาซื้อขายใหผูถือหุนทราบภายใน
เดือนมิถุนายน 2551 อยางไรก็ตาม เนื่องจากกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (“FIDF”) ซึ่ง
เปนผูถือหุนรายใหญของธนาคารในสัดสวนรอยละ 42.13 และเปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 และ 99.99 ใน 
BAM และ SAM ตามลําดับ จึงทําใหการทํารายการดังกลาวกับ BAM และ SAM ถือเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546  

 
ทั้งนี้ เมื่อคํานวณขนาดของรายการขางตนแลว พบวาขนาดของรายการจะมีมูลคาไมนอยกวา 3,877 

ลานบาท หรือคิดเปนไมต่ํากวารอยละ 90.03 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของธนาคาร ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2551 ซึ่งเกินกวารอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ จึงทําใหการทํารายการดังกลาวกับ BAM และ 
SAM ถือเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การ
เปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ซึ่งทําใหธนาคาร
จําเปนจะตองเปดเผยขอมูลการทํารายการของ STAMC ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพยฯ”) และขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน โดยจะตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมหรือผูรับมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียง โดยไมนับรวมสวนของผูถือหุนที่มี
สวนไดเสีย ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารไดมีมติใหเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 ใน
วันที่ 12 มิถุนายน 2551 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทยอยของธนาคารดังกลาว
ขางตน 
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 นอกจากนี้ การทํารายการดังกลาวของ STAMC ยังเขาขายเปนการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท
ยอยของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 แตเมื่อคํานวณขนาดของ
รายการที่ราคา 3,877 ลานบาท ตามประกาศดังกลาว ขนาดของรายการตามมูลคาทางบัญชีเทากับรอยละ 1.26 
และตามมูลคารวมของสิ่งตอบแทนเทากับรอยละ 1.79 ดังนั้นขนาดของรายการสูงสุดเปนไปตามเกณฑมูลคา
รวมของสิ่งตอบแทน โดยมีขนาดรายการรอยละ 1.79 ซึ่งมีขนาดของรายการนอยกวารอยละ 15 จึงไมเขาขาย
เปนรายการที่ตองมีการเปดเผยขอมูลหรือสารสนเทศหรือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนตามประกาศ
ดังกลาวแตอยางใด อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ราคาขายมีมูลคาสูงขึ้นจนทําใหมีขนาดของรายการเทากับหรือสูง
กวารอยละ 15 ธนาคารอาจเขาขายที่จะตองเปดเผยขอมูลหรือสารสนเทศหรือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู
ถอืหุนตอไป 

 
 ธนาคารจึงไดแตงตั้งใหบริษัท เซจแคปปตอล จํากัด (“ที่ปรึกษาทางการเงิน”) เปนที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ เพื่อแสดงความเห็นตอผูถือหุน เกี่ยวกับความสมเหตุสมผล ความเปนธรรมของราคาและเงื่อนไขของการ
ทํารายการ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาการเขาทํารายการดังกลาวจากขอมูลเอกสารที่ไดรับจาก
ธนาคารและ STAMC และขอมูลที่ปรากฏอยูในสาธารณะ ซึ่งรวมถึงมติคณะกรรมการธนาคารที่อนุมัติใหทํา
รายการดังกลาว งบการเงินของธนาคาร รายชื่อผูถือหุนของธนาคาร รายชื่อคณะกรรมการของธนาคาร แบบ
แสดงรายการขอมูลประจําปของธนาคาร (“แบบ 56-1”) การสัมภาษณเจาหนาที่และผูบริหารที่เกี่ยวของ 
ตลอดจนเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

 
อยางไรก็ตาม การใหความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินตั้งอยูบนสมมติฐานที่วา ขอมูลและสมมติฐาน

ที่ไดรับเปนขอมูลที่มีความเชื่อถือได ครบถวนและถูกตองตามความเปนจริง และไมไดมีการเปลี่ยนแปลงหรือ
แกไขจากที่ที่ปรึกษาทางการเงินไดรับ โดยที่ปรึกษาทางการเงินมิไดดําเนินการตรวจสอบตางหาก ดังนั้นที่
ปรึกษาทางการเงินจึงไมสามารถรับรองหรือรับประกันความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลที่ไดรับจาก
ธนาคาร STAMC และเจาหนาที่และผูบริหารที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาสภาวะ
เศรษฐกิจและขอมูลที่สามารถรับรูไดในขณะทําการศึกษาและขอมูล NPL Portfolio ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 
9/2551 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2551 ที่อนุมัติใหเสนอขาย NPL Portfolio ที่ราคาไมนอยกวา 3,877 
ลานบาทเทานั้น ดังนั้น หากปจจัยดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ธนาคารและ STAMC อาจไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และอาจสงผลตอการใหความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินในครั้งนี้ อัน
รวมถึงอาจทําใหมูลคาที่เหมาะสมของ NPL Portfolio ที่ STAMC จะขายใหกับ BAM และ SAM เปล่ียนแปลงไป
ดวย  

 
ในการประเมินมูลคา NPL Portfolio ของ STAMC ที่ปรึกษาทางการเงินพิจารณาราคาขายของ NPL 

Portfolio ตามวิธีการประเมิน 3 วิธี ไดแกวิธีตนทุนการไดมา วิธีมูลคาตามบัญชี และวิธีกระแสเงินสวนลดที่คาด
วาจะไดรับ ซึ่งวิธีที่เหมาะสมที่นํามาใชประเมินมูลคา NPL Portfolio ของ STAMC ไดแกวิธีกระแสเงินสวนลดที่
คาดวาจะไดรับ โดยมีมูลคา NPL Portfolio ที่เหมาะสมอยูระหวาง 2,885.19 – 3,525.10 ลานบาท   
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 ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา ผูถือหุนควรลงมติอนุมัติการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้ 

โดยราคาขายที่ไมนอยกวา 3,877 ลานบาทนั้น สูงกวาชวงมูลคา NPL Portfolio ที่คํานวณไดจากการประเมิน
ของที่ปรึกษาทางการเงินที่ 2,885.19 – 3,525.10 ลานบาท ในขณะที่เงื่อนไขของรายการเปนเงื่อนไขที่เหมาะสม
เนื่องจากทําใหธนาคารไดรับเงินจากการขาย NPL Portfolio ภายในกําหนดเวลาที่วางไว และมีการดําเนินการ
ตามขั้นตอนการประเมินมูลคา NPL Portfolio ที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป นอกจากนี้ เงินที่ไดจากการขาย NPL 
Portfolio ในครั้งนี้ จะชวยใหธนาคารมีเงินทุนเพิ่มเติมสําหรับการขยายธุรกิจและการดําเนินการตามแผนการ
ดําเนินงานของธนาคารที่ไดกําหนดไว  

 
ประเด็นตางๆ ในการใหความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินสามารถสรุปไดดังนี้   
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1. ความเปนมา 
 

ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เกิดจากการควบรวมกิจการของธนาคาร สหธนาคาร 
จํากัด (มหาชน) บริษัทเงินทุน 12 บริษัทที่ถูกทางการเขาแทรกแซง1 และบริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด 
(มหาชน)2 ตามคําส่ังของทางการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2541 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2541 และ
ประกาศของกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2541 เกิดเปนธนาคารพาณิชยแหงใหมและไดจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงชื่อเปน “ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2541 โดยมี FIDF เขามา
เปนผูถือหุนรายใหญ ตอมาตลาดหลักทรัพยฯ ไดพิจารณาอนุญาตใหนําหุนสามัญของธนาคารเขาซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยฯ ไดตั้งแตวันที่ 30 มีนาคม 2544 เปนตนมา โดยใชชื่อยอในการซื้อขายวา “BT” รายละเอียด
ของพัฒนาการที่สําคัญของธนาคาร สรุปไดดังนี้ 

 
ธนาคารแหงประเทศไทย (“BOT”) ไดมีคําส่ังใหธนาคาร สหธนาคาร จํากัด (มหาชน) ลดทุนจดทะเบียน

ดวยการลดมูลคาหุนจากหุนละ 10 บาท เปนมูลคาหุนละ 1 สตางค มีผลทําใหทุนจดทะเบียนของธนาคาร สห
ธนาคาร 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 FIDF ทั้งจํานวน สงผลใหธนาคารมีทุนจดทะเบียน
และชําระแลวทั้งส้ิน 12,334 ลานบาท โดยมี FIDF ถือหุนรอยละ 100 และมีเงินกองทุนเพียงพอสําหรับมาตรการ
ควบรวมกิจการระหวางธนาคาร สหธนาคาร  จํากัด (มหาชน) บริษัทเงินทุน 12 บริษัทที่ทางการเขาแทรกแซง 
และ บงล. กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนแกนในการควบรวมกิจการเพื่อที่จะแปลงสถานะเปนธนาคาร
พาณิชยใหม โดยมี FIDF เปนผูถือหุนรายใหญนับตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา 

 
แนวทางปฏิบัติในการควบรวมกิจการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2541 และประกาศ

กระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2541 คือ 
 

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

 ใหโอนสินทรัพยและหนี้สินทั้งหมดของ บงล. กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) ใหแกธนาคาร
สหธนาคาร จํากัด (มหาชน) 

 

                                                 
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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เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนทั้ง 2 ขอขางตนเสร็จส้ิน 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 ธนาคารไดเปล่ียนมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญจากหุนละ 0.01 บาท เปนหุนละ 10 บาท และ

เพิ่มทุนอีก 40,000 ลานบาท โดยการออกหุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสมเงินปนผล มีสิทธิในการแปลงสภาพเปนหุน
สามัญ และมีสิทธิไดรับการลดทุนภายหลังจากหุนสามัญ จํานวน 4,000 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท จัดสรร
โดยจําหนายแบบเฉพาะเจาะจงใหแก FIDF ทั้งจํานวนในราคาเทากับมูลคาที่ตราไวคือหุนละ 10 บาท แตได
จําหนายใหแก FIDF จํานวน 3,706.80 ลานหุน ในราคาหุนละ 10 บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน 37,068 ลานบาท ทํา
ใหธนาคารมีทุนจดทะเบียน 52,334 ลานบาทและทุนชําระแลว 49,402 ลานบาท โดยมี FIDF ถือหุนรอยละ 100 

 
ตอมาในป 2543 ธนาคารไดลดทุนจดทะเบียนลงจํานวน 2,932 ลานบาท โดยยกเลิกหุนบุริมสิทธิที่ยัง

มิไดจําหนาย และเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุนสามัญจํานวน 260.05 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท 
จัดสรรโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหแกผูถือหุนของบริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) ในราคา
หุนละ 5.6184 บาท การชําระราคาใหชําระดวยหุนสามัญของบริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
ธนาคารตีราคาหุนสามัญของบริษัทในราคาหุนละ 1.3566 บาท คิดเปนอัตราสวนแลกหุนเทากับ 0.2414478 หุน
ธนาคาร ตอ 1 หุนบริษัท ภายหลังจากการแลกหุนดังกลาว ทําใหธนาคารมีทุนจดทะเบียนและชําระแลวจํานวน 
52,002.5 ลานบาท โดยมี FIDF เปนผูถือหุนรายใหญจํานวน 5,145.3 ลานหุน (หุนสามัญจํานวน 1,438.5 ลาน
หุน หุนบุริมสิทธิจํานวน 3,706.8 ลานหุน) คิดเปนรอยละ 98.94 ของทุนชําระแลว 

 
ในชวงปลายป 2543 ธนาคารปฏิบัติตามแนวทางการชดเชยสินทรัพยดอยคุณภาพของธนาคารที่ไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2543 โดยการลดทุน โดยยกเลิกหุนบุริมสิทธิทั้งหมดและ
คืนทุนหุนบุริมสิทธิจํานวน 37,068 ลานบาทใหแก FIDF เพื่อเปนการลดภาระของ FIDF และปรับใหธนาคารมี
จํานวนเงินทุนที่พอเหมาะ โดยธนาคารตั้ง FIDF ไวเปนเจาหนี้ และไดออกตั๋วสัญญาใชเงินใหแก FIDF มีกําหนด
ชําระคืนภายในวันที่ 1 มกราคม 2549 ซึ่งธนาคารไดทยอยชําระคืนตั๋วเงินบางสวนเปนเงินสด จํานวน 15,068 
ลานบาท  สําหรับสวนที่เหลืออีกประมาณ 22,000 ลานบาทนั้น FIDF และธนาคารไดตกลงกันที่จะนํามาหักกลบ
กับรายการคาชดเชยความเสียหายของสินทรัพยดอยคุณภาพ ซึ่งธนาคารไดบันทึก FIDF เปนลูกหนี้ภายใต
สัญญาบริหารและชดเชยสินทรัพยดอยคุณภาพ โดยธนาคารไดดําเนินการหักกลบลบหนี้ทั้งหมดเรียบรอยแลว
เมื่อส้ินป 2548  

 
นอกจากนี้ เนื่องจากในชวงระยะที่ผานมา FIDF เปนผูรับภาระในการแกไขปญหาทางการเงินและการ

เพิ่มทุนของธนาคารเพียงผูเดียวตลอดมา เพื่อให FIDF มีโอกาสไดรับประโยชนชดเชยจากภาระการแกไข
ปรับปรุงฐานะและการบริหารกิจการที่ดีขึ้นของธนาคาร เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 ธนาคารจึงไดออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนบุริมสิทธิของธนาคาร (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ใหแก FIDF จํานวน 3,706.80 
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ลานหนวยโดยไมคิดมูลคา มีอายุการใชสิทธิ 10 ป ครบกําหนดวันที่ 8 พฤษภาคม 2554 มีขอจํากัดการโอน คือ 
ไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย สามารถใชสิทธิซื้อหุนบุริมสิทธิของธนาคารได 1 หุน 
ในราคาหุนละ 10 บาท ซึ่งธนาคารไดเพิ่มทุนจดทะเบียนในสวนของหุนบุริมสิทธิจํานวน 3,706.80 ลานหุน 
มูลคาหุนละ 10 บาท เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไวเต็มจํานวน และจดทะเบียนตอนายทะเบียน
บริษัทมหาชนจํากัดเรียบรอยแลว ทําใหธนาคารมีทุนจดทะเบียนจํานวน 52,002.50 ลานบาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 1,493.45 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท และหุนบุริมสิทธิจํานวน 3,706.80 ลานหุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 10 บาท และมีทุนชําระแลวจํานวน 14,934.50 ลานบาท โดยมี FIDF เปนผูถือหุนรายใหญ ซึ่ง
ถือหุนสามัญที่จําหนายไดแลวทั้งหมดจํานวน 1,438.45 ลานหุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 96.32 ของจํานวนหุน
สามัญทั้งหมดของธนาคาร 

 
ในป 2545 FIDF ไดปรับลดสัดสวนการถือหุนในธนาคารลงตามนโยบายของรัฐบาลในการแปรรูป

รัฐวิสาหกิจ โดยการจําหนายหุนสามัญของธนาคารที่ FIDF ถืออยูจํานวน 707 ลานหุน แกประชาชนทั่วไป ทําให
สัดสวนการถือหุนธนาคารของ FIDF ลดลงจากรอยละ 96.32 เปนรอยละ 48.98 ของจํานวนหุนทั้งหมดของ
ธนาคาร สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิของธนาคารที่ไดออกใหไวแก FIDF นั้น เพื่อมิใหมีผลกระทบตอราคาหุนของ
ธนาคาร และเพื่อให FIDF มีสัดสวนการถือหุนของธนาคารในสัดสวนไมเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่
จําหนายแลวทั้งหมด ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 13/2545 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2545 จึงมีมติ
เห็นชอบกับการดําเนินการซื้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อทําการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว โดยธนาคาร
และ FIDF ไดลงนามในสัญญาใหสิทธิในการซื้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนบุริมสิทธิ (“สัญญาฯ”) เมื่อ
วันที่ 23 กันยายน 2545 พรอมกับไดชําระคาตอบแทนการไดรับสิทธิซื้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิใหแก FIDF 
จํานวน 300 ลานบาท3 เงื่อนไขที่สําคัญในสัญญาฯ ดังกลาว สรุปไดดังนี้ 

 FIDF ตกลงใหสิทธิในการซื้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิ ในราคาหนวยละ 0.27907 บาท บวกดอกเบี้ย ซึ่ง
คํานวณจากตนทุนดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทถัวเฉลี่ยของธนาคาร นับตั้งแตวันที่ 23 กันยายน 2545 
จนถึงวันที่มีการใชสิทธิซื้อคืน 

 ระยะเวลาการใชสิทธิ ตั้งแตวันที่ 23 กันยายน 2545 จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2553  

 FIDF ตกลงที่จะไมใชสิทธิแปลงสภาพตลอดระยะเวลาการใชสิทธิของธนาคาร หากเมื่อส้ินสุด
ระยะเวลาการใชสิทธิซื้อคืนแลว ธนาคารไมใชสิทธิซื้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใชสิทธิไมครบจํานวน 
3,706.80 ลานหนวย FIDF สามารถใชสิทธิซื้อหุนบุริมสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยูตาม
เงื่อนไขการใชสิทธิได 

                                                 
3 ทั้งนี้ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 คณะกรรมการธนาคารไดมีมติใหสัตยาบันอนุมัติต้ังรายการคางจายสําหรับการซ้ือคืนใบสําคัญ
แสดงสิทธิในราคาซื้อคืนจํานวน 1,034.46 ลานบาท บวกดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาฯ โดยดอกเบี้ยที่คํานวณจนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจํานวน 111.18 ลานบาท รวมเปนมูลคาทั้งสิ้น 1,145.64 ลานบาท และธนาคารไดบันทึกเงินคาซ้ือคืน
ใบสําคัญแสดงสิทธิโดยตรงไปยังบัญชีขาดทุนสะสมในงบการเงินประจําป 2549 แลว ตอมา ภายหลังจากที่ไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 ธนาคารจึงไดดําเนินการซื้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจาก FIDF 
เรียบรอยแลว 
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 การใชสิทธิซื้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิ จะตองทําเพื่อยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิเทานั้น ธนาคารจะจาย
โอนใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวใหแกผูอื่นมิได 

 
ทั้งนี้ เพื่อสรางความแข็งแกรงทางโครงสรางเงินทุน และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันในอนาคต ที่

ประชุมวิสามัญผูถือหุนธนาคารเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2549 และวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 จึงมีมติอนุมัติการขาย
หุนเพิ่มทุนของธนาคาร และเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 5/2550 มีมติอนุมัติ
เรื่องการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน และกําหนดราคาในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกกลุมผูลงทุนรายใหม
ไดแก กลุม TPG Newbridge โดย Newbridge Sukhothai Netherlands B.V. และ/หรือ โดยบริษัทการลงทุนอื่น 
(Investment Vehicle) ของกลุม TPG Newbridge (“Newbridge”), Blum Strategic II BT Hong Kong 
Limited (“Blum”) และ MSOF Hong Kong BT Limited (“MSOF”) (รวมเรียกวา “กลุมผูลงทุนรายใหม”) เปน
จํานวนหุนรวมทั้งส้ิน 731.45 ลานหุน ในราคาหุนละ 4.17 บาท ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนใน
วันที่ 24 เมษายน 2550 มีมติอนุมัติใหกลุมผูลงทุนรายใหมดังกลาวไมตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ
กิจการแลว กลุมผูลงทุนรายใหมจึงไดเขาซื้อหุนของธนาคารเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 ทําให
ธนาคารมีทุนจดทะเบียนจํานวน 61,402.50 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 2,433.45 ลานหุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 10 บาท และหุนบุริมสิทธิจํานวน 3,706.80 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท และทุนชําระแลว
จํานวน 22,249.00 ลานบาท โดยมี Newbridge เปนผูถือหุนรายใหญซึ่งถือหุนสามัญจํานวน 556.22 ลานหุน 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 24.99 ของทุนชําระแลว สวน Blum และ MSOF ถือหุนสามัญรายละ 87.61 ลานหุน คิด
เปนสัดสวนรอยละ 3.94 ของทุนชําระแลวของธนาคารตอราย ผลจากการออกหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ทําใหสัดสวน
การถือหุนของ FIDF ลดลงเหลือรอยละ 32.88 ของทุนชําระแลว 

 
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2550 รับทราบการเพิ่มทุนของธนาคาร

เพิ่มเติมอีกจํานวน 2,224.90 ลานหุน โดยเปนหุนสามัญเสนอขายตอผูถือหุนเดิมตามสัดสวน 1:1 รวมทั้งให
ธนาคารดําเนินการลดทุนโดยการลดมูลคาที่ตราไว เพื่อลางขาดทุนสะสมและสวนต่ํามูลคาหุน เพื่อที่จะสามารถ
จายเงินปนผลได ภายหลังจากที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนและจากกระทรวงการคลังแลว ธนาคารจึง
ดําเนินการลดมูลคาที่ตราไวจาก 10 บาทเปน 3.75 บาทตอหุนเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 ผลจากการลดทุน
ทําใหธนาคารมีทุนจดทะเบียนลดลงเหลือ 23,025.94 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 2,433.45 ลาน
หุน และหุนบุริมสิทธิจํานวน 3,706.80 ลานหุน และทุนชําระแลวลดลงเหลือ 8,343.38 ลานบาท 

 
ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 

2550 ธนาคารจึงไดดําเนินการจดทะเบียนลดทุนโดยการตัดหุนบุริมสิทธิที่ออกเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่
ซื้อคืนจาก FIDF ไปแลวจํานวน 3,706.80 ลานหุน และตัดหุนสามัญที่ยังไมเรียกชําระจํานวน 208.55 ลานหุน 
พรอมกับดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจํานวน 2,224.90 ลานหุนในวันถัดมา ผลจากการเปลี่ยนแปลงทุนจด
ทะเบียนขางตน ทําใหธนาคารมีทุนจดทะเบียนเทากับ 16,686.75 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 
4,449.80 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 3.75 บาท และทุนชําระแลวเปนจํานวน 8,343.38 ลานบาท แบง
ออกเปนหุนสามัญจํานวน 2,224.90 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 3.75 บาท 
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อยางไรก็ตาม ตอมา ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 ธนาคารได

ดําเนินการลดทุนจดทะเบียนในสวนที่ยังมิไดเสนอขายขางตนจํานวน 2,224.90 ลานหุน และเพิ่มทุนจดทะเบียน
จํานวน 4,449.80 ลานหุน เพื่อเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิมในอัตราสวน 1 หุนเดิมตอ 2 หุนใหม ที่ราคาเสนอ
ขาย 1.36 บาทตอหุน ผลจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิม ทําใหทุนชําระแลวของธนาคารเพิ่มขึ้น
เปน 19,773.52 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 5,272.94 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 3.75 บาท โดย
หุนเพิ่มทุนสวนที่เหลือจากการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมจํานวน 1,401.76 ลานหุนไดถูกนําไปเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงใหแก FIDF และ Newbridge ที่ราคา 1.38 บาทตอหุน ทําใหปจจุบันธนาคารมีทุนจดทะเบียนและ
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลวเทากับ 25,030.13 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 6,674.70 ลานหุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 3.75 บาท  

 
ผลจากการเพิ่ม/ ลดทุนขางตนของธนาคาร สามารถสรุปไดดังนี้ 

 มูลคาที่ตราไว ทุนจดทะเบียน ทุนชําระแลว 

 (บาท) จํานวนหุน (ลานหุน) มูลคา (ลานบาท) จํานวนหุน (ลานหุน) มูลคา (ลานบาท) 

ป 2541                  0.01                    1,233,400                    12,334                   1,233,400                    12,334  

ป 2542                10.00                           1,233                    12,334                          1,233                    12,334  

                10.00                           5,233                    52,334                          4,940                    49,402  

ป 2543                10.00                           5,200                    52,003                          5,200                    52,003  

                10.00                           1,493                    14,935                          1,493                    14,935  

ป 2544                10.00                           5,200                    52,003                          1,493                    14,935  

ป 2550                10.00                           6,140                    61,403                         2,225                    22,249  

                  3.75                          6,140                    23,026                          2,225                       8,343  

                  3.75                          4,450                    16,687                          2,225                       8,343  

ปจจุบัน                  3.75                          6,675                    25,030                          6,675                    25,030  

 
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 9/2551 มีมติอนุมัติใหเสนอที่ประชุม

ผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการจําหนาย NPL Portfolio ของ STAMC ซึ่งเปนบริษัทยอยของธนาคาร ใหแก BAM 
และ SAM ในราคาไมนอยกวา 3,877 ลานบาท อยางไรก็ตาม เนื่องจาก FIDF ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของ
ธนาคารเปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 และ 99.99  ใน BAM และ SAM ตามลําดับ  และขนาดของรายการ
ดังกลาวมีมูลคาไมนอยกวา 3,877 ลานบาท หรือคิดเปนไมนอยกวารอยละ 90.03 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตน
สุทธิของธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ซึ่งเกินกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของธนาคาร 
รายการดังกลาวจึงถือเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ ดังนั้น ธนาคาร
จะตองขออนุมัติการทํารายการกับคณะกรรมการบริษัท เปดเผยขอมูลการทํารายการดังกลาวตอตลาด
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หลักทรัพยฯ และขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน โดยจะตองไดรับคะแนนเสียงไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับรวมสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย 

 
2. ลักษณะและรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
 

2.1 วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ 
 
ภายหลังจากที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว ธนาคารคาดวา STAMC จะดําเนินการจําหนาย 

NPL Portfolio ใหเสร็จส้ิน โดยคาดวาจะไดรับเงินสดครั้งเดียวเต็มจํานวนภายในไตรมาสที่ 2 ป 2551 
 
2.2 ประเภทและขนาดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 
การจําหนาย NPL Portfolio ของ STAMC ใหกับ BAM และ SAM จัดเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ประเภทสินทรัพยและบริการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546  

 
การเขาทํารายการดังกลาวมีขนาดของรายการตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการเกี่ยวกับสินทรัพย

หรือบริการ โดยเมื่อคํานวณตามมูลคาทางบัญชี ขนาดของรายการมีมูลคารอยละ 63.45 และเมื่อคํานวณจาก
มูลคารวมของสิ่งตอบแทนที่จะไดรับชําระจากการขาย NPL Portfolio คิดเปนมูลคาของรายการไมนอยกวา 
3,877 ลานบาท เปรียบเทียบกับมูลคาของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของธนาคาร ขนาดของรายการมีมูลคารอยละ 
90.03 ดังนั้นขนาดของรายการจึงเปนไปตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทนดังรายละเอียดตอไปนี้  

 
 (หนวย : ลานบาท) 

ขนาดของรายการต่ําสุด = มูลคาของรายการ                              
     มูลคาของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ * 
   =     3,877.00 * 100    
      (4,810.12 – 503.93)  

= 90.03% 
 
* มูลคาของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ คํานวณจากงบการเงินรวมของธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551       

(สอบทานโดยผูสอบบัญชี)  
 
เมื่อคํานวณขนาดของรายการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การเปดเผยขอมูล 

และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 จะเห็นวารายการเกี่ยวกับสินทรัพย
หรือบริการดังกลาวกับ BAM และ SAM ขางตนมีขนาดของรายการมากกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มี
ตัวตนสุทธิ ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ ธนาคารจึงตองขอ
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มติจากที่ประชุมผูถือหุนของธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาว และจะตองไดรับคะแนน
เสียงไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
โดยผูถือหุนที่มีสวนไดเสียในการทํารายการจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติการเขาทํารายการ
ดังกลาว 
 

2.3 คูสัญญาที่เกี่ยวของและความสัมพันธกับธนาคาร 
 

ผูจําหนาย NPL Portfolio : บริษัทบริหารสินทรัพยสาทร จํากัด อันเปนบริษัทยอยถือหุนเต็ม
จํานวนโดยธนาคาร 

ผูซื้อ NPL Portfolio  : BAM และ SAM ซึ่งถือหุนรอยละ 100 และ 99.99 ตามลําดับ โดย 
FIDF 

  ลักษณะความสัมพันธ: 

- การถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออม โดยผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจกระทําการผูกพันของธนาคาร 

FIDF เปนผูถือหุนใหญในธนาคาร คิดเปนรอยละ 42.13 ของ
จํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดภายหลังการซื้อหุน
เพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม ณ วันที่ 30 
มกราคม 2551 

- ความสัมพันธอื่น 

กระทรวงการคลัง4 ไดมอบหมายใหบุคคลเขาดํารงตําแหนง
กรรมการของธนาคารในฐานะเปนผูแทนจากกระทรวงการคลัง
จํานวน 1 ทาน คือ นายพงษภาณุ เศวตรุนทร  

FIDF ไดมอบหมายใหบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการของ
ธนาคารในฐานะเปนผูแทนจาก FIDF จํานวน 1 ทาน คือ นาง
เสาวณี สุวรรณชีพ 

นายเตชะพิทย แสงสิงแกว เปนหนึ่งในคณะกรรมการของ SAM 
ผูมีสวนไดเสียที่ไมมีสิทธิออก
เสียงในที่ประชุมผูถือหุน 

: FIDF โดยตามขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ซึ่งเปนวันปดสมุด
ทะเบียนลาสุด FIDF ถือหุนเปนจํานวน 2,811.86 ลานหุน คิดเปน
สัดสวนรอยละ 42.13 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลว
ทั้งหมดของธนาคาร 

  

                                                 
4 กระทรวงการคลังสงตัวแทนเขาเปนคณะกรรมการบริหารใน FIDF และ FIDF มีหนาท่ีรายงานผลการสอบบัญชีตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังและแจงธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อทราบ 
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ดังนั้น กรรมการที่ไมมีสิทธิเขารวมประชุมสําหรับการจําหนาย NPL Portfolio และไมมีสิทธิออกเสียงใน
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ในวาระที่มีการอนุมัติการจําหนาย NPL Portfolio มี 3 ทาน ไดแก นายพงษ
ภาณุ เศวตรุนทร นางเสาวณี สุวรรณชีพ และนายเตชะพิทย แสงสิงแกว (กรรมการที่เขารวมประชุม
คณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2551 ในวาระดังกลาวประกอบดวยกรรมการ 7 
ทาน ไดแก นายทวี บุตรสุนทร นายพีรศิลป ศุภผลศิริ นายปรีชา อุนจิตติ นายรันเวียร เดวัน นายชิน หยวน หยิน 
นายธาริน ทิวารี และนายชัชวาล เอี่ยมศิริ โดยมีนายธาริน ทิวารี และนายชัชวาล เอี่ยมศิริ เปนกรรมการ
ตรวจสอบ)  
 

2.4 มูลคารวมของส่ิงตอบแทนและเงื่อนไขการชําระเงิน 
 

ในกรณีที่ BAM และ SAM ไดรับอนุมัติใหเขาซื้อ NPL Portfolio จาก STAMC BAM และ SAM จะตอง
จายชําระเงินคา NPL Portfolio เปนเงินสดครั้งเดียวเต็มจํานวน เปนจํานวนเงินไมนอยกวา 3,877 ลานบาท 
ภายในระยะเวลาที่กําหนดซึ่งคาดวาจะเปนภายในไตรมาสที่ 2 ของป 2551 ซึ่งในขณะนี้อยูระหวางการเจรจา
ราคาซื้อขายเพื่อใหเกิดประโยชนตอผูถือหุนสูงสุด โดยธนาคารจะแจงราคาซื้อขายใหผูถือหุนทราบภายในเดือน
มิถุนายน 2551 รายละเอียดของ NPL Portfolio ที่จําหนายใหแก BAM และ SAM สรุปไดดังนี้ 

 หนวย: ลานบาท 
คูสัญญาที่เกี่ยวของ จํานวนราย มูลคาสุทธิตามบัญชี

ของ NPL Portfolio 
ราคาขาย 

 
BAM 1,448 2,593.78 ไมนอยกวา 3,741 
SAM      41    138.57    ไมนอยกวา 136 

รวม 1,489 2,732.35 ไมนอยกวา 3,877 
 

2.5 รายละเอียดของ NPL Portfolio 
 

รายละเอียดของ NPL Portfolio แยกตามประเภทของลูกหนี้ สรุปไดดังนี้ 
ประเภท จํานวน เงินตนคาง

ชําระ* 
ดอกเบี้ยคาง

ชําระ* 
รวมภาระหนี้
คางชําระ* 

มูลคาตามบัญชี
กอนกันสํารอง* 

มูลคาตามบัญชี
หลังกันสํารอง* 

 (ราย) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) 
นิติบุคคล 190 8,318.59 14,697.68 23,016.27 2,336.42 1,855.49 
บุคคลธรรมดา 1,299 2,496.11 4,200.33 6,696.44 969.16 876.86 

รวม 1,489 10,814.70 18,898.01 29,712.71 3,305.58 2,732.35 
* มูลคา ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 อันเปนขอมูลที่ STAMC จัดเตรียมใหแก BAM และ SAM เพื่อประกอบการประเมินมูลคา NPL 
Portfolio 

  
จากตัวเลขขางตน จะเห็นวาดอกเบี้ยคางชําระมีจํานวนสูงกวาเงินตนคางชําระ เนื่องจากหนี้เกือบ

ทั้งหมดใน NPL Portfolio ที่จะขายใหแก BAM และ SAM ในครั้งนี้เปนหนี้ที่เกิดจากการปลอยสินเชื่อที่เกิดขึ้น
กอนการควบรวมกิจการของธนาคาร สหธนาคาร จํากัด (มหาชน) บริษัทเงินทุน 12 บริษัท และบริษัทเงินทุน
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กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) เมื่อป 2541 ซึ่งไดเกิดขึ้นมาเปนเวลา 10 ปแลว กอนที่ STAMC จะไดรับโอน NPL 
Portfolio จากธนาคาร 

 
รายละเอียดหลักประกันของลูกหนี้ NPL Portfolio 

ประเภทหลักประกัน มูลคาหลักประกัน (ลานบาท) 
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง 6,697.98 
เครื่องจักร 39.61 
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 106.79 
หลักทรัพยที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 43.88 
     รวม 6,888.25 

          หมายเหตุ : คํานวณมูลคาหลักประกันตามราคาประเมินเฉพาะสวนที่ไมเกินหนี้ตามสิทธิ์ 
 
สัดสวนของ NPL Portfolio ที่จะขายใหแก BAM และ SAM เทียบกับมูลคาเงินลงทุนในลูกหนี้ทั้งหมด

ของ STAMC สรุปไดดังนี้ 
 จํานวน 

 
เงินตน

คางชําระ* 
ดอกเบี้ย
คางชําระ* 

รวมภาระหนี้
คางชําระ* 

มูลคาตาม
บัญชีกอนกนั

สํารอง* 

มูลคาตาม
บัญชีหลังกนั
สํารอง* 

 (ราย) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) 
NPL Portfolio ที่ขายในครั้งนี้ 1,489 10,814.70 18,898.01 29,712.71 3,305.58 2,732.35 
เงินลงทุนในลูกหนี้ทั้งหมด 5,403 18,128.85 28,813.72 46,942.57 3,476.46 2,775.39 
รอยละของ NPL Portfolio ที่
ขายในครั้งนี้ตอเงนิลงทุนใน
ลูกหนี้ทั้งหมด 

27.56% 59.65% 65.59% 63.30% 95.08% 98.45% 

*   มูลคา ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 อันเปนขอมูลที่ STAMC จัดเตรียมใหแก BAM และ SAM เพื่อประกอบการประเมินมูลคา NPL 
Portfolio 

 
ทั้งนี้ เงินลงทุนในลูกหนี้สวนที่เหลือภายหลังจากการขาย NPL Portfolio ใหแก BAM และ SAM จะอยู

ภายใตการบริหารจัดการของ STAMC ตอไป 
 
รายละเอียดของ NPL Portfolio แยกตามประเภทอุตสาหกรรม สรุปไดดังนี้ 

ประเภทอุตสาหกรรม จํานวน 
 

เงินตน
คางชําระ* 

ดอกเบี้ย
คางชําระ* 

รวมภาระ
หนี้คาง
ชําระ* 

มูลคาตาม
บัญชีกอนกนั

สํารอง* 

มูลคาตาม
บัญชีหลังกนั
สํารอง* 

 (ราย) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) 
ธุรกิจกอสรางและ
อสังหาริมทรัพย  110 3,870.36 7,356.17 11,226.53 1,341.76 1,079.66 
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ประเภทอุตสาหกรรม จํานวน 
 

เงินตน
คางชําระ* 

ดอกเบี้ย
คางชําระ* 

รวมภาระ
หนี้คาง
ชําระ* 

มูลคาตาม
บัญชีกอนกนั

สํารอง* 

มูลคาตาม
บัญชีหลังกนั
สํารอง* 

 (ราย) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) 
ธุรกิจอุตสาหกรรม  63 2,391.60 4,238.31 6,629.90 624.77 471.28 
ธุรกิจคาสงและคาปลีก  131 1,608.34 2,471.86 4,080.20 282.28 229.02 
ธุรกิจสงออก-นําเขา   12 361.47 562.73 924.20 61.39 51.62 
ธุรกิจบริการ  41 326.05 575.94 901.99 209.00 186.76 
ธุรกิจธนาคารและการเงิน  4 201.99 227.12 429.11 0.78 0.78 
ธุรกิจเกษตร ประมงและปาไม  26 87.11 185.08 272.19 12.17 12.00 
ธุรกิจสาธารณูปโภค  6 82.21 133.41 215.62 41.37 29.73 
ธุรกิจเหมอืงแรและยอยหิน  4 24.94 68.30 93.24 10.54 10.54 
สินเชื่อเพ่ือทีอ่ยูอาศัย  1,036 1,350.63 2,210.88 3,561.51 510.12 468.68 
อื่น ๆ  56 510.00 868.22 1,378.22 211.40 192.27 
 รวมทั้งส้ิน  1,489 10,814.70 18,898.01 29,712.71 3,305.58 2,732.35 
*   มูลคา ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 อันเปนขอมูลที่ STAMC จัดเตรียมใหแก BAM และ SAM เพื่อประกอบการประเมินมูลคา NPL 

Portfolio 
 

รายละเอียดของ NPL Portfolio แยกตามมูลคาเงินตนคางชําระ สรุปไดดังนี้ 
มูลคาเงินตนคางชําระ จํานวน 

 
เงินตน

คางชําระ* 
ดอกเบี้ย
คางชําระ* 

รวมภาระหนี้
คางชําระ* 

มูลคาตาม
บัญชีกอนกนั

สํารอง* 

มูลคาตาม
บัญชีหลังกนั
สํารอง* 

 (ราย) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) 
มากกวา 100 ลานบาท 21 4,712.33 6,973.72 11,686.06 910.34 750.48 
50 ลานบาทถึง 100 ลานบาท 27 1,936.76 4,906.88 6,843.64 712.35 530.39 
20 ลานบาทถึง 50 ลานบาท 51 1,587.06 2,664.06 4,251.11 544.43 427.03 
นอยกวา 20 ลานบาท 1,390  2,578.55  4,353.35  6,931.90  1,138.46  1,024.45  

รวม 1,489 10,814.70 18,898.01 29,712.71 3,305.58 2,732.35 
*   มูลคา ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 อันเปนขอมูลที่ STAMC จัดเตรียมใหแก BAM และ SAM เพื่อประกอบการประเมินมูลคา NPL 

Portfolio 
 
รายละเอียดของ NPL Portfolio แยกตามการชําระหนี้ของลูกหนี้ สรุปไดดังนี้ 

การชําระหนี้ของลูกหนี ้ จํานวน 
 

เงินตนคาง
ชําระ* 

ดอกเบี้ยคาง
ชําระ* 

รวมภาระหนี้คาง
ชําระ* 

 (ราย) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) 
ชําระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ 123 988.14 1,040.96 2,029.10 
ขายหลักประกัน 1,366 9,826.56 17,857.05 27,683.61 

รวม 1,489 10,814.70 18,898.01 29,712.71 
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*   มูลคา ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 อันเปนขอมูลที่ STAMC จัดเตรียมใหแก BAM และ SAM เพื่อประกอบการประเมินมูลคา NPL 
Portfolio 
 

รายละเอียดของ NPL Portfolio แยกตามสถานะการดําเนินการ สรุปไดดังนี้ 
 สถานะการดําเนินการ จํานวน 

 
(ราย) 

เงินตนคาง
ชําระ* 

(ลานบาท) 

ดอกเบี้ย
คางชําระ*  
(ลานบาท) 

รวมภาระ
หนี้คาง
ชําระ* 

(ลานบาท) 

มูลคาตาม
บัญชีกอน
กันสํารอง* 
(ลานบาท) 

มูลคาตาม
บัญชีหลัง
กันสํารอง* 
(ลานบาท) 

1 ชําระหนี้ตามสัญญาปรับ
โครงสราง 123 988.14 1,040.96 2,029.10 381.22 375.77 

2 บังคับหลักประกนั       
 -  อยูระหวางเตรียม

ดําเนินการฟองรอง 43 99.79 116.36 216.15 48.15 46.54 
 -  อยูระหวางดําเนินการ 

ฟองรอง 81 2,670.61 4,369.62 7,040.23 757.40 600.34 
 -  อยูระหวางบังคับคดี 401 3,506.25 5,157.47 8,663.72 753.79 596.55 
 -  อยูระหวางขายทอดตลาด 588 2,522.59 6,167.98 8,690.57 978.43 778.85 
 -  อยูระหวางรอรบัเงินจาก

การขายทอดตลาด 253 1,027.32 2,045.62 3,072.94 386.59 334.30 
 รวม 1,489 10,814.70 18,898.01 29,712.71 3,305.58 2,732.35 

* มูลคา ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 อันเปนขอมูลที่ STAMC จัดเตรียมใหแก BAM และ SAM เพื่อประกอบการประเมินมูลคา NPL 
Portfolio 

 
2.6 ขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับธนาคาร บริษัทบริหารสินทรัพย สาทร จํากัด กองทุนเพื่อการฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด และ บริษัท บริหาร
สินทรัพย สุขุมวิท จํากัด 

 
ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) 
 
- ลักษณะธุรกิจ : 
 
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมี

ธุรกิจหลัก คือ การรับฝากเงินและการใหกูยืมเงิน รวมถึงธุรกิจที่กอใหเกิดรายไดคาธรรมเนียมและบริการ เชน 
การบริการใหคําปรึกษาทางดานการเงนิ และการใหบริการผลิตภัณฑทางการเงินอื่นๆ เปนตน 

 
- ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว : 
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ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนจํานวน 4,449.80 ลานหุนตอกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 29 มกราคม 
2551 ทําใหปจจุบัน ธนาคารมีทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชําระแลวจํานวน 25,030.13 ลานบาท แบง
ออกเปนหุนสามัญจํานวน 6,674.70 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 3.75 บาท  

 
- โครงสรางผูถือหุน :  
 
รายชื่อผูถือหุน 10 รายแรก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการเขา

รวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2551 มีดังนี้  
 

ลําดับ รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน % 
1 กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 2,811,862,559 42.13 
2 Newbridge Sukhothai Netherlands B.V. 2,452,256,482 36.74 
3 Blum Strategic III BT Hong Kong Limited 263,505,189 3.95 
4 Miss Lee Ooi Kim 223,568,822 3.35 
5 บริษัท ปนทรัพย จํากัด 118,790,100 1.78 
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 102,654,421 1.54 
7 Citigroup Global Markets Inc. - for MSOF Hong Kong BT Limited 87,612,573 1.31 
8 บริษัทหลักทรัพย บีที จํากัด เพื่อการลงทุน และบริษัทหลักทรัพย บีที จํากัด 73,817,638 1.11 
9 สํานักงานประกันสังคม 63,159,300 0.95 

10 บริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) 50,772,000 0.76 
11 ผูถือหุนอื่น 426,701,498 6.38 

 รวม 6,674,700,582 100.00 
 

- กรรมการของธนาคาร  
 
รายชื่อคณะกรรมการของธนาคารลาสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2551 มีดังนี้  

 รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหนง หมายเหต ุ
1 นายทวี บุตรสุนทร ประธานกรรมการ - 
2 นายพีรศิลป ศุภผลศิริ กรรมการผูจัดการใหญ - 
3 นายปรีชา อุนจิตติ กรรมการ - 
4 นายพงษภาณุ เศวตรุนทร กรรมการ ตัวแทนจากกระทรวงการคลัง 
5 นางเสาวณี สุวรรณชีพ กรรมการ ตัวแทนจาก FIDF 
6 นายรันเวียร เดวนั กรรมการ ตัวแทนจาก Newbridge 
7 นายดาเนียล แอชตัน คารโรล กรรมการ ตัวแทนจาก Newbridge 
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 รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหนง หมายเหต ุ
8 นางวาทนันทน พีเทอรสิค กรรมการ ตัวแทนจาก Newbridge 
9 นายชิน หยวน หยิน กรรมการ ตัวแทนจาก Newbridge 
10 นายเตชะพิทย แสงสิงแกว ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ - 
11 นายธาริน ทิวารี กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ - 
12 นายชัชวาล เอี่ยมศิริ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ - 
โดยมี ศาสตราจารยพิเศษ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค Mr. Robert A. Cohen และ Mr. Ashish J. Shastry ดํารง
ตําแหนงที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร และนายฐาภพ คลี่สุวรรณ ดํารงตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร 

  
- สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของธนาคาร 

 
 โครงสรางรายได 

  
- งบการเงินรวม 

 
 ป 2549 

(ปรับปรุงใหม) 
ป 2550 ม.ค.- มี.ค. 2551  

 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล       
เงินใหสินเชื่อ 7,649.89 48.39% 7,526.25 72.71% 1,749.83  123.07% 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 598.35 3.78% 877.02 8.47% 124.14  8.73% 
เงินลงทุน 5,055.03 31.97% 5,456.13 52.71% 1,124.23  79.07% 
การใหเชาซ้ือและสัญญาทางการเงิน 492.50 3.12% 609.97 5.89% 156.28  10.99% 
รายไดจากการชดเชยสินทรัพยดอยคุณภาพ - 0.00% - 0.00% -  0.00% 
รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 13,795.77 87.26% 14,469.37 139.78% 3,154.48  221.86% 
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย        
1. กําไรจากเงินลงทุน 313.76 1.98% (5,497.92) -53.12% (2,052.88) -144.38% 
2. คาธรรมเนียมและบริการ       0.00% 
-  การรับรอง รับอาวัล และค้ําประกัน 133.86 0.85% 124.26 1.20% 34.73  2.44% 
- อื่น ๆ 817.87 5.17% 830.54 8.02% 205.68  14.47% 
3 กําไร (ขาดทุน) จากการปริวรรต/ตราสาร
อนุพันธ 

89.77 0.57% (260.21) -2.51% 3.63  0.26% 

4. กําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย/
รายการโอนกลับสํารอง 

- 0.00% 198.95 1.92% -  0.00% 

5. โอนกลับคาเผื่อการดอยคาของที่ดินและ
อาคาร 

344.21 2.18% - 0.00% -  0.00% 

6. รายไดอื่น/รายการโอนกลับสํารอง 314.39 1.99% 485.61 4.70% 76.18  5.36% 
รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 2,013.86 12.74% (4,118.77) -39.78% (1,732.66) -121.86% 
รวมรายได 15,809.63 100.00% 10,350.60 100.00% 1,421.82  100.00% 
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ที่มา  : งบการเงินรวมของธนาคาร สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2549 และ 2550 ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
          งบการเงินรวมของธนาคาร สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 สอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต   
 

- งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

 ป 2549 
(ปรับปรุงใหม) 

ป 2550 ม.ค.- มี.ค. 2551 

 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล       
เงินใหสินเชื่อ 7,760.96 54.47% 7,819.41 88.00% 1,800.37  169.59% 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 665.34 4.67% 863.59 9.72% 118.57  11.17% 
เงินลงทุน 5,046.02 35.41% 5,252.92 59.11% 1,091.50  102.82% 
การใหเชาซ้ือและสัญญาทางการเงิน - 0.00% - 0.00% -  0.00% 
รายไดจากการชดเชยสินทรัพยดอยคุณภาพ - 0.00% - 0.00% -  0.00% 
รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 13,472.32 94.55% 13,935.92 156.83% 3,010.44  283.58% 
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย       
1. กําไรจากเงินลงทุน (441.97) -3.10% (6,659.66) -74.94% (2,198.01) -207.05% 
2. คาธรรมเนียมและบริการ       
-  การรับรอง รับอาวัล และค้ําประกัน 133.86 0.94% 124.26 1.40% 34.73  3.27% 
- อื่น ๆ 557.19 3.90% 1,331.27 14.98% 198.01  18.65% 
3 กําไร (ขาดทุน) จากการปริวรรต/ตราสาร
อนุพันธ 

89.77 0.63% (260.21) -2.93% 3.63  0.34% 

4. กําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย/
รายการโอนกลับสํารอง 

- 0.00% 185.81 2.09% 5.51  0.52% 

5. โอนกลับคาเผื่อการดอยคาของที่ดินและ
อาคาร 

344.21 2.42% - 0.00% -  0.00% 

6. รายไดอื่น/รายการโอนกลับสํารอง 93.67 0.66% 228.70 2.57% 7.29  0.69% 
รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 776.73 5.46% (5,049.83) -56.83% (1,948.84) -183.58% 
รวมรายได 14,249.05 100.00% 8,886.09 100.00% 1,061.60 100.00% 
ที่มา  : งบการเงินรวมของธนาคาร สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2549 และ 2550 ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
          งบการเงินรวมของธนาคาร สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 สอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต   
 

 สรุปตัวเลขทางการเงิน และอัตราสวนทางการเงิน 
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 

  
31 ธ.ค.49 
(ปรับปรุง
ใหม) 

31 ธ.ค.50 31 มี.ค.51  31 ธ.ค.49 
(ปรับปรุง
ใหม) 

31 ธ.ค.50 31 มี.ค.51 

ขอมูลทางการเงนิที่สําคัญ        
สินทรัพยรวม (ลานบาท) 219,470 205,697 216,333 219,917 204,098 214,660  
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  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 

  
31 ธ.ค.49 
(ปรับปรุง
ใหม) 

31 ธ.ค.50 31 มี.ค.51  31 ธ.ค.49 
(ปรับปรุง
ใหม) 

31 ธ.ค.50 31 มี.ค.51 

เงินลงทุน         
เงินลงทุนช่ัวคราว - สุทธิ   (ลานบาท) 1,861 20,844 8,463  1,563 20,510 8,106  
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ  (ลานบาท) 77,393 55,924 54,140  74,467 53,644 52,004  
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม - สุทธิ (ลานบาท) 154 189 188  1,585 1,373 1,373  
รวมเงินลงทุน - สุทธิ (ลานบาท) 79,408 76,957 62,791  77,615 75,527 61,483  
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ        
เงินใหสินเชื่อ  (ลานบาท) 102,980 98,473 97,859  102,664 95,315 94,540  
ดอกเบี้ยคางรับ  (ลานบาท) 791 735 723  429 441 407  
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ลานบาท) (7,565) (11,061) (11,635) (3,681) (7,333) (7,907) 
คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสราง
หนี้ 

(ลานบาท) (134) (51) (47) (119) (51) (47) 

รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ-สุทธิ (ลานบาท) 96,073 88,097 86,899  99,292 88,372 86,992  
หนี้สินรวม (ลานบาท) 215,186 204,986 211,459  214,426 202,684 209,197  
เงินฝาก (ลานบาท) 181,219 166,029 160,857  181,319 166,183 160,992  
สวนของผูถือหุน (ลานบาท) 4,284 711 4,874  5,491 1,414 5,463  
ทุนที่ออกและชําระแลว (ลานบาท) 14,935 8,343 25,030  14,935 8,343 25,030  
สวนต่ํากวามูลคาหุนสามัญ (ลานบาท) (1,124) - (10,607) (1,124) - (10,607) 
กําไร (ขาดทุน) สะสม         
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย  (ลานบาท) 6 6 6  6 6 6  
ขาดทุนสะสม (ลานบาท) (8,524) (7,727) (9,817) (8,524) (7,431) (9,612) 
รวมกําไร(ขาดทุน) สะสม (ลานบาท) (8,518) (7,721) (9,811) (8,518) (7,425) (9,606) 
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล (ลานบาท) 13,796 14,469 3,154  13,472 13,936 3,010  
รายไดรวม (ลานบาท) 15,810 10,351 1,422  14,249 8,886 1,062  
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (ลานบาท) (4,423) (6,929) (2,086) (4,479) (7,427) (2,186) 
เงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (ลานบาท) 8,178 13,854 14,771  3,913 9,568 10,809  
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) (3.32) (3.70) (0.36) (3.07) (3.72) (0.37) 
มูลคาหุนตามบัญชีตอหุน * (บาท) 3.21 0.38 1.11  3.77 0.71 1.26  

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ        
อัตราดอกเบี้ยรับ (รอยละ) 6.76 8.43 6.81  6.60 8.27 7.19  
อัตราดอกเบี้ยจาย (รอยละ) 3.59 3.86 2.88  3.59 3.86 2.87  
สวนตางอัตราดอกเบี้ย (รอยละ) 3.18 4.57 3.93  3.02 4.41 4.33  
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) (รอยละ) (1.81) (3.26) (3.95) (1.83) (3.50) (4.18) 
อัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน  (ROE) (รอยละ) (68.85) (277.45) (298.71) (64.09) (215.13) (254.37) 
อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (รอยละ) (27.98) (66.94) (146.68) (31.43) (83.58) (205.96) 
อัตราสวนเงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเสี่ยง  (รอยละ) 5.95 1.48 10.13  5.95 1.48 10.13  
อัตราสวนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง (รอยละ) 4.12 0.81 6.47  4.12 0.81 6.47  
ที่มา  :          งบการเงินรวมของธนาคาร สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2549 และ 2550 ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
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                     งบการเงินรวมของธนาคาร สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 สอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต   
หมายเหตุ :    ต้ังแตไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 ธนาคารไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอย

และบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ จากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 เร่ือง งบ
การเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย (แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) ทั้งนี้ ธนาคารไดปรับยอนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เพื่อนํามาเปรียบเทียบเสมือนวาธนาคารไดถือปฏิบัติวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัท
รวมและบริษัทยอยตามวิธีราคาทุนมาโดยตลอด 

    *   คํานวณจากสวนของผูถือหุนของธนาคารหารดวยจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของธนาคารหักดวยจํานวนหุนที่ถือโดยธนาคาร
และ/หรือบริษัทยอย 
 

ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผานมา 
 

รายไดหลักของธนาคารและบริษัทยอยประกอบดวยสองสวน คือ รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล คิดเปน
มากกวารอยละ 80 ของรายไดรวม และรายไดที่มิใชดอกเบี้ย โดยในป 2549 – 2550 ธนาคารและบริษัทยอยมี
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลเทากับ 13,796 ลานบาทในป 2549 และ 14,469 ลานบาทในป 2550 ทั้งนี้ ในป 
2550 ธนาคารและบริษัทยอยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลเพิ่มขึ้นจากป 2549 คิดเปน
รอยละ 5 รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลเพิ่มขึ้นโดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่ธนาคารมีรายไดจากรายการ
ระหวางธนาคารและตลาดการเงิน รายไดจากเงินลงทุน และรายไดจากการใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารและบริษัทยอยยังมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ย สวนใหญแลวเกิดจากกําไร (ขาดทุน) จาก
เงินลงทุน คาธรรมเนียมและบริการ เชน การรับรอง รับอาวัล และการค้ําประกัน เปนตน รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
ของธนาคารและบริษัทยอยในป 2549 – 2550 เทากับ 2,014 ลานบาทและขาดทุน 4,119 ลานบาท ตามลําดับ 
โดยในป 2550 รายไดที่มิใชดอกเบี้ยขาดทุน ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจากการ
ปรับมูลคาเงินลงทุน ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารเปลี่ยนการจัดประเภทและวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนใน 
Collateralized Debt Obligation (“CDO”) และ Structured Notes ตามประกาศของ BOT โดยธนาคารได
เปล่ียนการจัดประเภทเงินลงทุนที่ถือจนครบกําหนดที่แสดงราคาทุน มาเปนเงินลงทุนเพื่อคาที่แสดงตามมูลคา
ยุติธรรม ทําใหธนาคารตองรับรูกําไรขาดทุนจากการปรับมูลคายุติธรรมดังกลาวในงบกําไรขาดทุน 

 
สําหรับงบการเงินเฉพาะของธนาคาร ในป 2549-2550 ธนาคารมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล จํานวน 

13,472 ลานบาทในป 2549 และ 13,936 ลานบาทในป 2550 โดยในป 2550 ธนาคารมีรายไดดอกเบี้ยและเงิน
ปนผลเพิ่มขึ้นจากป 2549 คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 3 จากการที่ธนาคารมีธุรกรรมระหวางธนาคารกับธนาคารอื่น
และตลาดการเงินและรายไดจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารมีรายไดมิใชดอกเบี้ยในป 2549-2550 
เทากับ 777 ลานบาท และขาดทุน 5,050 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งในป 2550 รายไดมิใชดอกเบี้ยขาดทุน
เนื่องมาจากการเปลี่ยนวิธีการจัดประเภทและวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนดังที่กลาวไปแลวขางตน  

 
สําหรับป 2550 ธนาคารและบริษัทยอยมีผลขาดทุนสุทธิ 6,929 ลานบาท คิดเปนขาดทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 

57 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในงวดเดียวกันของป 2549 ซึ่งขาดทุนสุทธิ 4,423 ลานบาท สําหรับผล
การดําเนินงานของธนาคาร ในป 2550 ธนาคารมีผลขาดทุนสุทธิ 7,427 ลานบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากผลจาก
ดําเนินงานป 2549 ซึ่งขาดทุนสุทธิ 4,479 ลาน คิดเปนรอยละ 66 อยางไรก็ตาม ธนาคารมีกําไรกอนรายการ
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พิเศษ จํานวน 2,683 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 133 จากงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งเทากับ 1,150 ลานบาท เปน
ผลมาจากการที่ธนาคารมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลเพิ่มขึ้น 464 ลานบาท และคาใชจายดอกเบี้ยลดลง 440 
ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 5 ทําใหธนาคารมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล-สุทธิเพิ่มขึ้นเทากับ 904 ลานบาท 
หรือคิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 17 อยางไรก็ตาม ธนาคารมีรายการพิเศษ ทําใหตองตั้งสํารองและรับรูผลขาดทุน 
จํานวน 10,110 ลานบาท ประกอบดวย  

1. การตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินเชื่อและเงินลงทุนในลูกหนี้ตามหลักเกณฑของ BOT 
จํานวน 1,376 ลานบาท 

2. ลูกหนี้กลุมเพรสซิเดนท อะกริ เทรดดิ้ง กรุป ซึ่งเปนผูสงออกขาวรายใหญของประเทศ มีภาระหนี้ 
ณ 31 ธันวาคม 2550 รวม 1,729 ลานบาท โดยแบงเปนสินเชื่อเงินใหกูยืม 1,360 ลานบาท และสินเชื่อภาระค้ํา
ประกัน 369 ลานบาท ภายหลังจากที่ลูกหนี้กลุมดังกลาวคางชําระหนี้ ธนาคารไดดําเนินการติดตามหนี้และฟอง
ดําเนินคดีแลว เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นจากการไมไดรับชําระหนี้ 
ธนาคารจึงไดตั้งสํารองในสวนของสินเชื่อเงินใหกูยืมของลูกหนี้กลุมนี้ไวรอยละ 100 ของมูลคาหนี้เงินใหกูยืมหลัง
หักกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากหลักประกัน จํานวนประมาณ 1,419 ลานบาท    

3. จากการที่ธนาคารมีการลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ ธนาคารไดบันทึกผลขาดทุนจากการเงิน
ลงทุนใน CDO ประกอบดวยผลขาดทุนจากการตีราคาเงินลงทุน CDO ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง จํานวน 5,806 ลาน
บาท และผลขาดทุนที่เกิดขึ้นแลว จํานวน 1,509 ลานบาท รวมเปนจํานวน 7,315 ลานบาท  

 
จากการตั้งสํารองและบันทึกผลขาดทุนดังกลาวขางตน ทําใหในป 2550 ธนาคารขาดทุนสุทธิ 7,427 

ลานบาท ในขณะที่ธนาคารและบริษัทยอยขาดทุนสุทธิ 6,929 ลานบาท  
 
สําหรับงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทยอย ส้ินสุดไตรมาสที่ 1 ของป 2551 ธนาคารและบริษัท

ยอยมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล จํานวน 3,154 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกับงวด
เดียวกันของปกอน ซึ่งเทากับ 3,727 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายไดจากเงินใหสินเชื่อ
และรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน นอกจากนี้ ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ยใน 3 เดือน
แรกของป 2551 เทากับขาดทุน 1,732 ลานบาท ลดลงจากรายไดมิใชดอกเบี้ยในงวดเดียวกันของปกอน ซึ่ง
เทากับ 891 ลานบาท คิดเปนรอยละ 294 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับรูผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการ
ปรับมูลคาการลงทุน 

 
ผลการดําเนินงานใน 3 เดือนแรกของป 2551 ธนาคารและบริษัทยอยมีผลขาดทุนสุทธิ 2,086 ลานบาท 

ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งเทากับ 558 ลานบาท คิดเปนรอยละ 474 สําหรับงบการเงินเฉพาะของ
ธนาคาร  ธนาคารมีผลขาดทุนสุทธิ 2,186 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 678 จากงวดเดียวกันของปกอน ซึ่ง
เทากับ 378 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลเมื่อเปรียบเทียบกับ
งวดเดียวกันของปกอนจํานวน 573 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 15 และธนาคารมีการรับรูผลขาดทุนจากการตี
ราคาเงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ ประเภท CDO ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง จํานวน 2,053 ลานบาท เพื่อให



 

 21

เปนไปตามหลักเกณฑของ BOT อยางไรก็ตาม ธนาคารมีคาใชจายดอกเบี้ยลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 
จํานวน 1,094 ลานบาท หรือคิดเปนลดลงรอยละ 45.58  

 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน 
 
สําหรับป 2549 – 2550 ธนาคารยังไมมีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน เนื่องจากธนาคารและบริษัท

ยอยยังคงมียอดรวมขาดทุนสะสมจํานวน 8,518 ลานบาท และ 7,721 ลานบาท ตามลําดับ เนื่องจากในป 2550 
ธนาคารตองตั้งสํารองและรับรูผลขาดทุนเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 10,110 ลานบาท ทั้งนี้ ธนาคารและบริษัทยอยมี
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน รอยละ (277.45) ลดลงจากป 2549 ที่มีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือ
หุน เทากับรอยละ (68.85)  

   
สําหรับไตรมาสแรกของป 2551 ธนาคารและบริษัทยอยมีอัตราผลตอบแทนจากผูถือหุน รอยละ 

(298.71) ซึ่งลดลงจาก ณ ส้ินป 2550 เนื่องจากธนาคารมีผลขาดทุนสุทธิใน 3 เดือนแรกของป 2551  
 

ฐานะการเงิน 
 
ธนาคารและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม ณ 31 ธันวาคม 2550 เทากับ 205,697 ลานบาท ลดลงจาก ณ 

ส้ินป 2549 ซึ่งเทากับ 219,470 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 6 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินให
สินเชื่อและดอกเบี้ยรับ-สุทธิ รวมทั้งการมีธุรกรรมระหวางธนาคารและตลาดการเงินลดลง 
 

สําหรับเงินใหสินเชื่อของธนาคารเปนการใหกูยืมแกธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชยเปน
สวนใหญ รองลงมาเปนธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการ ธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคล และธุรกิจอสังหาริมทรัพยและ
กอสราง ธนาคารยังคงปรับสัดสวนการปลอยกูใหมีการกระจายในภาคธุรกิจตางๆ ไมใหกระจุกตัวในภาคธุรกิจ
ใดธุรกิจหนึ่ง รวมทั้งมีการกระจายสินเชื่อใหแกลูกคาทั้งขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็กและรายยอย โดยยังให
ความสําคัญกับลูกคากลุมอุตสาหกรรมการผลิตที่อยูในภาคเศรษฐกิจสําคัญ โดย ณ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคาร
และบริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อสุทธิจํานวน 88,097 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2549 ซึ่งมีเงินใหสินเชื่อสุทธิจํานวน 
96,073 ลานบาท อันเนื่องมาจากการลดลงของการขยายตัวของสินเชื่อและตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น  

 
หนี้สินรวมตามงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2550 มีจํานวน 204,986 ลานบาท ลดลงจาก ณ 31 

ธันวาคม 2549  ซึ่งมีจํานวน 215,186 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 5 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของ
เงินฝาก สวนของผูถือหุนตามงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2550 เทากับ 711 ลานบาท ลดลงจาก ณ ส้ินป 
2549 ซึ่งเทากับ 4,284 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 83 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากธนาคารมีผลการดําเนินงาน
ขาดทุนสุทธิ จํานวน 6,929 ลานบาท จากการตั้งสํารองและบันทึกผลขาดทุนตามที่กลาวไปแลวขางตน ทั้งนี้ ใน
ป 2550 ธนาคารไดมีการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกกลุม Newbridge จํานวน 3,050 ลานบาท ทําใหทุนที่ออก
และชําระแลวเพิ่มขึ้นเปน 8,343 ลานบาท   
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สําหรับสินทรัพยรวมของธนาคารและบริษัทยอย ณ 31 มีนาคม 2551 เทากับ 216,333 ลานบาท  
เพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินป 2550 คิดเปนรอยละ 5 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงิน ขณะที่หนี้สินรวม ณ 31 มีนาคม 2551 เทากับ  211,459 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินป 2550 คิดเปน
รอยละ 3 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมและเจาหนี้คาซื้อเงินลงทุน สําหรับสวนของผูถือหุน
ของธนาคารและบริษัทยอย ณ 31 มีนาคม 2551 เทากับ 4,874 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2550 คิด
เปนรอยละ 585 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่ธนาคารไดเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมและการเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงใหแก FIDF และกลุม Newbridge ในเดือนมกราคม 2551 อยางไรก็ตาม ธนาคารและบริษัทยอย
มีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นเปน 9,811 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 27 จากการรับรูผลขาดทุนสุทธิ 

 
เงินลงทุน 
 
ณ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินลงทุน-สุทธิ เทากับ 76,957 ลานบาท คิดเปนรอย

ละ 37 ของสินทรัพยรวม ประกอบดวย เงินลงทุนชั่วคราว – สุทธิ จํานวน 20,844 ลานบาท เงินลงทุนระยะยาว – 
สุทธิ จํานวน 55,924 ลานบาท และเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม–สุทธิ จํานวน 189 ลานบาท 

 
ณ 31 มีนาคม 2551 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินลงทุน – สุทธิ เทากับ 62,791 ลานบาท คิดเปนรอย

ละ 29 ของสินทรัพยรวม ประกอบดวยเงินลงทุนชั่วคราว – สุทธิ จํานวน 8,463 ลานบาท เงินลงทุนระยะยาว– 
สุทธิ จํานวน 54,140 ลานบาท และเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม–สุทธิ จํานวน 188 ลานบาท สําหรับ
เงินลงทุนชั่วคราว–สุทธิที่สําคัญ ไดแก เงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศประเภท CDO จํานวน 8,192 ลาน
บาท โดยเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารไดเปล่ียนการจัดประเภทเงินลงทุนใน CDO เปนเงินลงทุนเพื่อคา 
ทําใหธนาคารตองบันทึกผลกําไรขาดทุนจากการปรับมูลคายุติธรรมในบัญชีกําไรขาดทุน อยางไรก็ตาม ธนาคาร
ปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนประเภท CDO โดยอางอิงมูลคาที่ไดรับจากผูจัดหาตราสาร (arranger) ซึ่ง
เทากับ 1,960 ลานบาท โดยธนาคารไดตั้งสํารองคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนประเภท CDO ไปแลวจํานวน 
6,232 ลานบาท สําหรับเงินลงทุนระยะยาว-สุทธิที่สําคัญ ไดแก เงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภท Structured 
Notes ซึ่งถือเปนตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนดอายุ แสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน จํานวน 21,664 ลานบาท  

 
เงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได 
 
ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดเทากับ 8,178 ลานบาท และ 13,854 ลาน

บาท ณ ส้ินป 2549 และป 2550 ตามลําดับ สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ธนาคารมีเงินใหสินเชื่อที่ไม
กอใหเกิดรายไดเทากับ 3,913 ลานบาท และ 9,568 ลานบาท ณ ส้ินป 2549 และป 2550 ตามลําดับ ธนาคาร
และบริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดคิดเปนรอยละ 14 ของเงินใหสินเชื่อ-สุทธิ ณ 31 ธันวาคม 
2550 เพิ่มขึ้นจาก ณ ป 2549 ที่มีเงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดคิดเปนรอยละ 8 ของเงินใหสินเชื่อ สําหรับ
ธนาคารมีเงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดคิดเปนรอยละ 10 ของเงินใหสินเชื่อ ณ 31 ธันวาคม 2550 เพิ่มขึ้น
จาก ณ ส้ินป 2549 ที่มีเงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดคิดเปนรอยละ 4 ของเงินใหสินเชื่อ 
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ณ 31 มีนาคม 2551 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดเทากับ 14,771 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 16 ของเงินใหสินเชื่อ-สุทธิ ณ 31 มีนาคม 2551 สําหรับธนาคารมีเงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิด
รายไดเทากับ 10,809 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12 ของเงินใหสินเชื่อ-สุทธิ ณ 31 มีนาคม 2551 

 
อัตราสวนเงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเส่ียง 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารดํารงอัตราสวนเงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเส่ียงเทากับรอยละ 

5.95 ซึ่งต่ํากวาเกณฑที่กฎหมายกําหนด เนื่องจากธนาคารตองรับรูผลขาดทุนจากการที่ไดรับเงินชดเชยรายได
จากสินทรัพยภายใตสัญญาการบริหารและชดเชยสินทรัพยดอยคุณภาพต่ํากวาที่เคยบันทึกไว 1,691 ลานบาท 
ผลขาดทุนจากการปดสัญญาการบริหารและชดเชยสินทรัพยดอยคุณภาพกับ FIDF จํานวน 2,213 ลานบาท 
การรับรูคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากเกณฑการกันสํารองสําหรับลูกหนี้
ดอยคุณภาพของ BOT ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหมในเดือนธันวาคม 2549 ซึ่ง ณ ส้ินป 2549 ธนาคารไดตั้งสํารอง
สําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพเพิ่มขึ้นใหเพียงพอกับลูกหนี้ ณ ขณะนั้นแลว และการรับรูรายการซื้อคืนใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ออกโดยธนาคารคืนจาก FIDF จํานวน 1,146 ลานบาท ในขาดทุนสะสม ณ วันส้ินป 2549 และ ณ 
ส้ินป 2550 ธนาคารมีอัตราสวนเงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเส่ียงเทากับรอยละ 1.48 อยางไรก็ตาม ในเดือน
มกราคม 2551 ธนาคารไดรับเงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมและการ
เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหแก FIDF และกลุม Newbridge ทั้งนี้ ณ 31 มีนาคม 2551 ธนาคารดํารง
อัตราสวนเงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเส่ียงเทากับรอยละ 10.13 ทําใหธนาคารมีอัตราเงินกองทุนทั้งหมดตอ
สินทรัพยเส่ียงเปนไปตามที่เกณฑที่กฎหมายกําหนด  

 
บริษัท บริหารสินทรัพย สาทร จํากัด  
 
- ลักษณะธุรกิจ: 
 
STAMC จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 และไดรับใบอนุญาตจาก BOT เพื่อประกอบธุรกิจ

บริหารสินทรัพยจากการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบันการเงิน ตลอดจนหลักประกันของ
สินทรัพยนั้น เพื่อนํามาบริหารหรือจําหนายจายโอนตอไป  

 
- ทุนจดทะเบียนและทนุชําระแลว : 
 
ปจจุบัน STAMC มีทุนจดทะเบียนและชําระแลว จํานวน 25 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 

2.50 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท  
 
- โครงสรางผูถือหุน :  
 
รายชื่อผูถือหุน 10 รายแรก ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2550 มีดังนี้  



 

 24

 
ลําดับ รายชื่อผูถือหุน  จํานวนหุนที่ถือ  รอยละ 

1. ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)  2,499,993.00 100.00 
2. นายวิศาลท บูรณสันติกูล 1.00 0.00 
3. นายพัฒนศักดิ์ เจิมจันทรโสภณ 1.00 0.00 
4. นายธนิต ออนนุช  1.00 0.00
5. นางสาวอาระยา นาวิไล   1.00 0.00
6. นางวาณี  สรรพพิบูลย 1.00 0.00
7. นางณัฐธยาน กรรณลวน 1.00 0.00
8. นายฐาภพ คล่ีสุวรรณ 1.00 0.00

 รวม 2,500,000.00  100.00 
 

- กรรมการบริษัท  
 
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทลาสุด ณ วันที่ 23 มกราคม 2551 มีดังนี้  

1 นายเอกชัย ติวุตานนท 
2 นายประเสริฐ  หวังรัตนปราณี 
3 นายทรงวุฒิ  บัวเข็ม 
4 นายฐาภพ  คล่ีสุวรรณ 
หมายเหตุ : STAMC ไดวาจางใหธนาคารเปนผูดําเนินการดานการบริหารจัดการ   

 
- สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ STAMC 

 
 โครงสรางรายได 

 
 ป 2548  ป 2549 ป 2550 
 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
รายไดดอกเบี้ย       
    เงินลงทุนในลกูหนี้ - 0.00% 37.30 64.84% 205.33 16.58% 
    เงินลงทุนในหลักทรัพย 0.10 42.46% - 0.00% 0.61 0.05% 
    เงินฝากธนาคาร 0.14 57.54% 0.36 0.63% 0.62 0.05% 
    รวมรายไดดอกเบี้ย 0.24 100.00% 37.66 65.47% 206.56 16.68% 
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย       
     กําไรจากการรบัชําระหนี ้ - 0.00% 18.32 31.86% 848.79 68.53% 
     กําไรจากทรัพยสินรอการขาย - 0.00% - 0.00% 176.91 14.28% 
    รายไดอื่น - 0.00% 1.54 2.68% 6.38 0.52% 
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 ป 2548  ป 2549 ป 2550 
 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
    รวมรายไดที่มิใชรายไดดอกเบี้ย  - 0.00% 19.86 34.53% 1,032.09 83.32% 
รวมรายได 0.24 100.00% 57.52 100.00% 1,238.65 100.00% 

 
 สรุปตัวเลขทางการเงิน และอัตราสวนทางการเงิน 

 
  31 ธ.ค.48 31 ธ.ค.49 31 ธ.ค.50 

ขอมูลทางการเงนิ     
สินทรัพยรวม (ลานบาท) 292.87 4,356.09 3,116.09 
เงินลงทุนในลูกหนี้ - สุทธ ิ (ลานบาท) - 4,010.92 2,842.94 
ทรัพยสินรอการขาย - สุทธ ิ (ลานบาท) 267.97 307.85 191.97 
หนี้สินรวม (ลานบาท) 268.57 5,067.36 3,685.37 
เงินกูยืมจากบริษัทใหญ (ลานบาท) 267.97 4,914.53 2,924.75 
สวนของผูถอืหุนรวม (ลานบาท) 24.31 (711.27) (569.28) 
ทุนที่ออกและชําระแลว (ลานบาท) 25.00 25.00 25.00 
ขาดทุนสะสม (ลานบาท) (0.69) (736.27) (594.28) 
รายไดดอกเบี้ย (ลานบาท) 0.24 37.66 206.56 
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย (ลานบาท) - 19.86 1,032.09 
รายไดรวม (ลานบาท) 0.24 57.52 1,238.65 
กําไร (ขาดทุน) สทุธิ (ลานบาท) (0.69) (735.58) 141.99 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.28) (294.23) 56.80 
มูลคาหุนตามบัญชีตอหุน (บาท) 9.72 (284.51) (227.71) 

อัตราสวนทางการเงินที่สําคญั     
อัตราดอกเบีย้รับ (รอยละ) 0.00% 1.58% 4.97% 
อัตราดอกเบีย้จาย (รอยละ) 0.20% 2.92% 4.72% 
สวนตางอัตราดอกเบี้ย (รอยละ) -0.20% -1.34% 0.25% 
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย  (รอยละ) -0.24% -31.64% 3.80% 
อัตราผลตอบแทนตอสวนผูถอืหุน   (รอยละ) -2.85% 214.15% -22.18% 
อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (รอยละ) -291.33% -1278.73% 11.46% 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถอืหุน (รอยละ) 11.05 (7.12) (6.47) 
 

- สรุปสาระสําคัญของสัญญาแตงตั้งตัวแทนเรียกเก็บ รับชําระหนี้ และวาจางบริหาร
สินทรัพยดอยคุณภาพ 

 
คูสัญญา : STAMC (ผูวาจาง) และธนาคาร (ผูรับจาง)   
วันที่จัดทําสัญญา : 9 พฤศจิกายน 2549 และตอมาคูสัญญาไดจัดทําสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญา
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แตงตั้งตัวแทนเรียกเก็บ รับชําระหนี้ และวาจางบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ 
(“สัญญาวาจางการบริหารจัดการฯ”) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 
สิงหาคม 2550 และ 27 ธันวาคม 2550 ตามลําดับ 

สาระสําคัญของสัญญา  : - STAMC ไดวาจางใหธนาคารเปนตัวแทนบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพที่ 
STAMC รับโอนมาจากธนาคาร ซึ่งรวมถึงการเรียกเก็บและรับชําระหนี้ที่
เกิดขึ้น การดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีอัตราคาธรรมเนียมบริการ
ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2551 – 31 ธันวาคม 2551 ในอัตรารอยละ 30 ของ
จํานวนเงินที่ไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้ และจากเงินที่ไดรับจากการขาย
สินทรัพยรอการขาย กอนหักตนทุนและคาใชจายใดๆ โดยชําระภายในวันที่ 
31 ธันวาคม 2551  

- คาอากรแสตมป  คาภาษีธุรกิจเฉพาะ  และคาภาษีอื่นใด  (ถามี) อัน
เนื่องมาจากการใหบริการตามสัญญานี้ ให STAMC เปนผูรับผิดชอบ  

- คูสัญญาจะเจรจาและทําความตกลงในการกําหนดคาธรรมเนียมภายหลัง
ระยะเวลาตามที่กลาวขางตนอีกครั้งหนึ่งตอไป โดยจะทําเปนสัญญา
เพิ่มเติมแนบทายสัญญาเดิม และใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาเดิม 

 
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
 
FIDF จัดตั้งขึ้นตามพระราชกําหนดแกไขพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 

พฤศจิกายน 2528 โดยมีเจตนารมณเพื่อดําเนินมาตรการใหความชวยเหลือทางการเงินเพื่อฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินใหมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยเฉพาะเมื่อมีวิกฤตการณรายแรงเกิดขึ้นในระบบ
สถาบันการเงินภายใตกรอบนโยบายของ BOT และรัฐบาล รวมถึงการประกันความเสียหายและการใหความ
ชวยเหลือทางการเงินตามสมควรแกกรณีสําหรับผูฝากเงินของสถาบันการเงินอันเนื่องจากสถาบันการเงินประสบ
วิกฤตการณทางการเงินอยางรายแรง การบริหารจัดการทรัพยสิน หนี้สิน การออกพันธบัตรกองทุน การกํากับ
ดูแลการจัดการดานนโยบายบริหารสินทรัพยและสถาบันการเงินที่ FIDF เขาถือหุน ตลอดจนดําเนินการเพื่อเรียก
เก็บหนี้ บังคับชําระหนี้และหลักประกันในสวนที่บุคคลภายนอกเปนหนี้ FIDF ศึกษาและเตรียมการจัดตั้งสถาบัน
ประกันเงินฝาก 

 
FIDF มีฐานะทั้งเปนสวนหนึ่งและเปนนิติบุคคลแยกตางหากจาก BOT ในสวนของการบริหารงาน 

FIDF จัดเปนฝายงานหนึ่งของ BOT โดยสายจัดการกองทุนทําหนาที่บริหารภายใตกรอบของคณะกรรมการ
จัดการกองทุน มีการจัดทําบัญชีและงบประมาณเปนของตนเอง และมีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผู
ตรวจสอบบัญชี โดยตองรายงานผลการสอบบัญชีนั้นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและแจง BOT เพื่อ
ทราบ 

 
FIDF บริหารงานโดยคณะกรรมการจัดการกองทุน ซึ่งประกอบดวยผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย

เปนประธาน ปลัดกระทรวงการคลังเปนรองประธานโดยตําแหนง และมีกรรมการอื่นที่แตงตั้งโดยรัฐมนตรีวาการ
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กระทรวงการคลังอีกไมนอยกวา 5 คน แตทั้งหมดตองไมเกิน 9 คน ปจจุบันคณะกรรมการจัดการกองทุนมี
กรรมการทั้งส้ิน 9 คน ประกอบดวย ผูแทนจาก BOT 4 คน กระทรวงการคลัง 3 คน สํานักงานอัยการสูงสุดและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แหงละ 1 คน โดยมีผูชวยผูวาการสายจัดการกองทุนและหนี้  ธนาคารแหง
ประเทศไทย ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการและดํารงตําแหนงเปนผูจัดการกองทุนดวย 

 
- คณะกรรมการจัดการกองทุน 
 

ช่ือ ตําแหนงที่ดํารงในปจจุบัน  สถานะในคณะกรรมการ  
1.  นางธาริษา วัฒนเกส ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย  ประธานกรรมการ  
2.  นายศุภรัตน  ควัฒนกุล  ปลัดกระทรวงการคลัง  รองประธานกรรมการ  
3.  นายสรร  วิเทศพงษ  รองผูอํานวยการ 

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
กรรมการ  

4.  รอยโทนพดล พันธุกระวี รองผูอํานวยการ 
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

กรรมการ  

5. นายประสาน  หัตถกรรม  อัยการอาวุโส 
สํานักงานอัยการสูงสุด 

กรรมการ 

6.  นายบัณฑิต  นิจถาวร  รองผูวาการ 
ธนาคารแหงประเทศไทย  

กรรมการ  

7.  นายสรสิทธิ์  สุนทรเกศ  ผูชวยผูวาการ 
ธนาคารแหงประเทศไทย  

กรรมการ  

8.  นายอัชพร  จารุจินดา  รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

กรรมการ   
  

9. นางทองอุไร ล้ิมปติ ผูอํานวยการอาวุโส                        
ธนาคารแหงประเทศไทย 

กรรมการ  / เลขานุการ
คณะกรรมการ  

10.  นายชัยยุทธ สุทธิธนากร ผูอํานวยการ สํานักนโยบายระบบการเงิน 
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

ผูชวยเลขานุการ 
คณะกรรมการ  

หมายเหตุ :  ขอมูลปรับปรุงลาสุด ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2551 
 

- งบการเงิน 
 

ณ 30 กันยายน  2548 2549 2550 
(หนวย : ลานบาท)    

สินทรัพย    
สินทรัพยหมุนเวียน    
     เงินฝากธนาคารแหงประเทศไทย 282.09 367.49 152.15 
     เงินฝากธนาคารพาณิชย 0.83 5.41 1,068.35 
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ณ 30 กันยายน  2548 2549 2550 
(หนวย : ลานบาท)    

     ลูกหนี้เงินทดรองจาย 0.29 15,277.85 14,692.70 
     สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 181.21 112.80 1,061.56 
    รวมสินทรัพยหมุนเวียน 464.42 15,763.55 16,974.76 
เงินลงทุนในบริษัทรวม 87,138.00 91,934.45 97,039.66 
เงินลงทุนระยะยาว 7,098.55 6,741.85 339.16 
สิทธิรับชําระหนี้ตามโครงการชวยเหลือ 168,432.46 187,329.43 119,467.18 
ลูกหนี้ต๋ัวสัญญาใชเงิน 31,205.87 8,807.73 7,550.73 
สินทรัพยรอการขายสุทธ ิ 2,270.24 1,760.55 859.61 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธ ิ 6.14 4.19 4.13 

รวมสินทรัพย 296,615.68 312,341.75 242,235.23 
หนี้สินและสวนของทุน     

หนี้สินหมุนเวียน    
     คาใชจายรอธนาคารแหงประเทศไทยเรียกเก็บ 10.92 10.75 10.36 
     คาใชจายคางจาย 100,362.01 19,539.94 100.05 
     เจาหนี้สถาบนัการเงิน  3,023.34 - - 
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,017.69 930.58 796.14 
    รวมหนี้สินหมุนเวียน 104,413.96 20,481.27 906.55 
พันธบัตรที่ขายโดยมีสัญญาจะซื้อคืน 292,135.00 252,988.00 134,202.00 
พันธบัตรกองทุนที่กระทรวงการคลังคํ้าประกัน  40,000.00 - - 
เงินกูยืมพันธบัตร - - 50,000.00 
ภาระตามโครงการชวยเหลือ 62.56 45.90 45.90 

รวมหนี้สิน 436,611.52 273,515.17 185,154.45 
เงินกองทุน    
      เงินที่สถาบันการเงินนําสง 194,906.33 218,712.56 243,970.16 
      เงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยสงสมทบ 3,900.00 3,900.00 3,900.00 
      เงินชดเชยความเสียหายจากรฐับาล 17,844.93 174,249.17 162,238.59 

เงินรับจาก ธ.ไทยธนาคาร ตามสัญญา LMA 1,616.08 1,873.58 1,883.70 
      สวนเกิน (สวนขาด) จากการปรับมูลคาหุน (65.82) (11.44) (6.67) 
รายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายสะสม (340,968.63) (358,197.36) (359,897.30) 
รายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายงวดนี้ (17,228.73) (1,699.94) 4,992.30 

รวมสวนของทนุ (139,995.84) (38,826.57) 57,080.78 
รวมหนี้สินและสวนของทุน 296,615.68 312,341.75 242,235.23 

ที่มา: www.bot.or.th 
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บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด  
 

BAM จัดตั้งขึ้นตามแผนฟนฟูระบบสถาบันการเงินของกระทรวงการคลัง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
14 สิงหาคม 2541 โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งเพื่อบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพของธนาคารกรุงเทพ
พาณิชยการ จํากัด (มหาชน) (“BBC”) ซึ่ง BAM ไดจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย และไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยใหประกอบกิจการเปนบริษัทบริหารสินทรัพย ตามพระ
ราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย พ.ศ. 2541 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2542 มีสถานภาพเปนรัฐวิสาหกิจที่มี FIDF 
เปนผูถือหุนโดยตรงของบริษัท  

 
นอกจากภารกิจในการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพของ BBC แลว BAM ยังไดจดทะเบียนเพิ่ม

ขอบเขตในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินอื่น การเปนตัวแทนเรียกเก็บและชําระหนี้ตาม
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 และรับฝากดูแลบริหารจัดการเก็บรักษาทรัพยสินเอกสาร
การโอนสินทรัพย หรือเอกสารอื่นใดในสวนที่เกี่ยวของทั้งหมด นอกจากนั้น BAM ยังมีนโยบายในการเพิ่มขนาด
สินทรัพยโดยการรับซื้อ/รับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบันการเงินอื่นเพิ่มเติม  

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 BAM มีทุนจดทะเบียนจํานวน 13,675 ลานบาท อีกทั้งยังมีสํานักงานใน

ตางจังหวัดจํานวน 24 แหงทั่วประเทศ ซึ่งจะเปนเครือขายในการรองรับลูกคาทั้งดานการปรับโครงสรางหนี้และ
การจําหนายทรัพยสินรอการขายอยางครบวงจร 

 
- คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  
 
 ช่ือ ตําแหนง 

1.  ดร. โชคชัย อักษรนันท ประธานกรรมการ 
2.  นายสิน เอกวิศาล กรรมการ 
3.  รศ. นิพัทธ จิตรประสงค กรรมการ 
4.  นางสวางจิตต จัยวัฒน กรรมการ 
5.  นายสุวรรณ ดําเนินทอง กรรมการ 
6.  นายวิชัย จึงรักเกียรติ กรรมการ 
7.  ดร. สมชัย สัจจพงษ กรรมการ 
8.  นายอนันต สิริแสงทักษิณ กรรมการ 
9.  รศ. พรชัย สุนทรพันธุ กรรมการ 
10.  นส. กรประณม วงษมงคล กรรมการ 
11.  นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการ 

โดยมี นายเกษม ศิวกุล เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
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- งบการเงิน 
  

ณ 31 ธันวาคม 2547 2548 2549 
(หนวย : ลานบาท)    

สินทรัพย    
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน      2,033.63        2,577.80        2,794.29  
เงินลงทุน    
 เงินลงทุนในลูกหนี้ - สุทธิ     31,019.38      30,346.99      45,711.16  
 เงินลงทุนในหลักทรัพย - สุทธิ        2,004.06        1,547.35        3,455.38  
 เงินลงทุนในบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย     10,807.61        9,640.20        9,024.34  
รวมเงินลงทุน     43,831.05      41,534.54      58,190.87  
ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ        8,272.38        8,955.51      15,698.96  
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ             74.12             98.06        1,164.18  
ลูกหนี้ BBC - สุทธิ             13.20             13.20             13.20  
สวนตางจากการปรับปรุงราคาสินทรัพยที่รับโอน        1,118.80           258.55                     -  
สินทรัพยอื่น           248.61           377.23        1,183.48  
รวมสินทรัพย   55,591.79    53,814.89    79,044.98  

หนี้สินและสวนของผูถือหุน    
หนี้สิน    
เงินกูยืมระยะสั้น           260.00        1,846.40        3,350.00  
เงินกูยืมระยะยาว     24,597.18      26,440.72      47,439.64  
เงินลดทุนคางจาย        7,568.97        2,494.18                     -  
ดอกเบี้ยคางจาย           236.93           432.75        1,232.72  
เจาหนี้ FIDF                    -                     -           950.00  
หนี้สินอื่น        1,075.80           928.61        1,759.42  
รวมหนี้สิน   33,738.88    32,142.66    54,731.78  
สวนของผูถือหุน    
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว     13,675.00      13,675.00      13,675.00  
สวนเกินทุนจากการปรับมูลคาทรัพยสินรอการขาย        3,154.77        1,555.54        2,068.57  
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน           144.68             13.53           261.72  
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร        4,878.46        6,428.16        8,307.91  
รวมสวนของผูถือหุน   21,852.91    21,672.23    24,313.20  
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ณ 31 ธันวาคม 2547 2548 2549 
(หนวย : ลานบาท)    

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน   55,591.79    53,814.89    79,044.98  

ที่มา: www.bam-amc.com  
 

บริษัท บริหารสินทรัพย สุขุมวิท จํากัด  
 
SAM จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2543 โดยไดจดทะเบียนเปนบริษัทบริหาร

สินทรัพย ตามพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย พ.ศ.2541 ปจจุบัน SAM มีทุนจดทะเบียนจํานวน 25 ลาน
บาท แบงเปนหุนสามัญ จํานวน 2,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยมี FIDF เปนผูถือหุนใหญของ
บริษัท ในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชําระแลวทั้งหมด 

 
               SAM มีนโยบายในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพที่รับโอนจากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
รวมถึงลูกหนี้ที่รับโอนมาจากธนาคารมหานคร จํากัด (มหาชน) บริษัท บริหารสินทรัพยเพชรบุรี จํากัด ธนาคาร
นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารศรีนคร จํากัด โดยไมมีนโยบายที่จะขายลูกหนี้ดังกลาวออกไปใหแก
บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด นอกจากนี้ SAM ยังมีนโยบายการประมูลซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอ
การขายจากสถาบันการเงินอื่น เพื่อมาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 
                วัตถุประสงคของ SAM คือ บริหารสินทรัพยดอยคุณภาพใหเปนหนี้ที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งเปนสวนหนึ่งใน
มาตรการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อจํากัดความสูญเสียทางการเงินตอ FIDF ใหเกิดขึ้นนอยที่สุดเทาที่จะทํา
ได อีกทั้งยังเพื่อชวยใหลูกหนี้ที่มีศักยภาพมีความตั้งใจจริงในการชําระหนี้สามารถดําเนินธุรกิจตอไปได และ
ขยายโอกาสในการสรางกําไรจากการบริหารทรัพยสินที่ประมูลซื้อและนําสง FIDF เพื่อเปนการชวยฟนฟูระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยบริษัทจะทําการแกไขหนี้และปรบัปรุงโครงสรางหนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนด
โดยเร็ว 

 
- คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 เมษายน 2551 
 
 ช่ือ ตําแหนง 

1.  นายเตชะพิทย แสงสิงแกว ประธานกรรมการ 
2.  นายอุทิศ ธรรมวาทิน กรรมการ 
3.  นายเข็มชัย ชุติวงศ กรรมการ 
4.  นางสาวประไพ สุวรรณรัฐ กรรมการ 
5.  นายอัชพร จารุจินดา  กรรมการ 
6.  นางสุเนตร รัตนวานิช กรรมการ 
7.  นางน้ําผ้ึง วงศสมิทธิ์ กรรมการ 



 

 32

โดยมี นายรองพล เจริญพันธุ และนายวีระชัย ตันติกุล เปนที่ปรึกษากรรมการ และมีนายสุวิทย กอปรวิริยะกิจ 
เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
 

- งบการเงิน 
  

ณ 31 ธันวาคม 2547 2548 2549 
(หนวย : ลานบาท)    

สินทรัพย    
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 5,234.03 9,476.62 5,231.26 
เงินลงทุน – สุทธิ 109,662.30 91,615.46 82,585.79 
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ 98,787.81 53,234.09 30,914.03 
ลูกหนี้จากการรับโอนกิจการ 1,893.99 2,346.27 - 
ทรัพยสินรอการขาย 6,184.26 7,248.58 7,414.64 
อุปกรณ - สุทธิ 23.20 27.67 86.41 
ดอกเบี้ยคางรับ 1,114.20 452.10 1,748.69 
สินทรัพยอื่น 354.98 760.90 387.36 
รวมสินทรัพย 223,254.77 165,161.69 128,368.18 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน    
ดอกเบี้ยคางจาย 3,422.36 688.48 - 
ตั๋วเงินจาย 481,074.47 459,994.46 428,855.05 
เจาหนี้ธนาคาร 6,926.95 309.57 287.15 
คาดําเนินการคางจาย 5,217.69 5,627.28 7,815.91 
หนี้สินอื่น 6,394.28 8,198.93 2,935.25 
รวมหนี้สิน 503,035.75 474,818.72 439,893.36 
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว  25.00 25.00 25.00 
สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน  375.88 98.03 (157.69) 
กําไร(ขาดทุน)สะสม    
ยังไมไดจัดสรร (280,181.86) (309,780.06) (311,412.49) 
รวมสวนของผูถือหุน (279,780.98) (309,657.03) (311,545.18) 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 223,254.77 165,161.69 128,348.18 
ที่มา: www.sam.or.th และ www.bol.co.th 
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3. ความสมเหตุสมผลและประโยชนของรายการเกี่ยวโยงตอธนาคาร 
 

3.1 วัตถุประสงคในการทํารายการ 
 
วัตถุประสงคในการขาย NPL Portfolio ของ STAMC ซึ่งเปนบริษัทยอยของธนาคารใหแก BAM และ 

SAM ในครั้งนี้ เพื่อให STAMC ไดรับเงินจากการขายหนี้ในสวนนี้มาชําระคืนภาระเงินกูที่ STAMC มีตอธนาคาร 
อันเปนผลใหธนาคารมีแหลงเงินที่จะสามารถปลอยสินเชื่อไดเพิ่มขึ้น ประกอบกับทําใหธนาคารมีรายไดจากการ
ขาย NPL Portfolio ของ STAMC ในครั้งนี้ และสินทรัพยเส่ียงของธนาคารลดลง อันจะเปนการชวยเสริมฐาน
เงินกองทุนของธนาคารใหดีขึ้น และจะทําใหอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงของธนาคารปรับตัวสูงขึ้นสงผล
ดีตอการขยายธุรกิจของธนาคาร  

 
3.2 ความจําเปนในการทํารายการ 

 
จากผลกระทบของวิกฤต Subprime ในตลาดโลก ไดสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของธนาคารใน

รอบปที่ผานมาอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากธนาคารมีสัดสวนการลงทุนใน CDO คอนขางสูงเมื่อเทียบกับฐาน
เงินกองทุนของธนาคาร ซึ่งทําใหธนาคารตองตั้งสํารองเผื่อการดอยคาของตราสารดังกลาวจํานวนมากใหเปนไป
ตามเกณฑของ BOT จึงทําใหฐานเงินกองทุนของธนาคารลดลงอยางรวดเร็ว ถึงแมธนาคารไดดําเนินการเพิ่มทุน
แลวเสร็จไปเมื่อเดือนมกราคม 2551 แตฐานเงินกองทุนของธนาคารก็ยังนับวาคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับแผนการ
ขยายธุรกิจของธนาคารในอนาคต ดังนั้น เพื่อใหธนาคารสามารถขยายธุรกิจสินเชื่อของธนาคารตอไปได ธนาคาร
จึงมีความจําเปนตองเพิ่มฐานเงินกองทุนภายในไตรมาส 2 ป 2551 ซึ่งธนาคารเล็งเห็นวาการที่ STAMC ขาย NPL 
Portfolio ออกไปจะสามารถชวยเพิ่มฐานเงินกองทุนของธนาคารไดทางหนึ่ง ประกอบกับ BAM ไดแสดงความ
จํานงที่จะซื้อ NPL Portfolio จาก STAMC โดยมีเงื่อนไขวาตองเขามาตรวจสอบขอมูล (Due Diligence) ของ 
STAMC กอน ดวยเหตุนี้คณะกรรมการของธนาคารจึงมีความเห็นวาเพื่อใหมีการเปรียบเทียบขอเสนอจากผูซื้อราย
อื่นอีกเพื่อใหเกิดการแขงขันกันขึ้นโดยที่ไมตองใชเวลามากจนเกินไป จึงเห็นควรเชิญ SAM ใหเขารวมในการเสนอ
ซื้อ NPL Portfolio ในครั้งนี้ดวย เนื่องจาก BAM และ SAM มีขอมูลลูกหนี้บางสวนที่ BAM และ SAM เปนเจาหนี้
อยูแลว จึงชวยลดระยะเวลาในการดําเนินการไปได ซึ่งทั้งสองบริษัทเปนบริษัทที่ถือหุนโดย FIDF ในสัดสวนรอยละ 
100 และรอยละ 99.99 ตามลําดับ จึงเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของธนาคาร ภายหลังจากที่ทั้ง BAM และ SAM เขา
มาตรวจสอบขอมูลของ STAMC แลว และเสนอราคาซื้อมายังธนาคารเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551 STAMC ไดมี
การเจรจาตอรองกับทั้งสองบริษัทเพิ่มเติม จนไดราคาอันเปนที่นาพอใจที่ราคาไมนอยกวา 3,877 ลานบาท โดย
คาดวาจะไดรับชําระเงินสดจากการจําหนาย NPL Portfolio ใหแก BAM และ SAM ภายในไตรมาสที่ 2 ป 2551 
ซึ่งเปนไปตามกําหนดเวลาดังที่ระบุไวขางตน 

 
3.3 ขอดีและขอดอยที่ธนาคารจะไดรับจากการทํารายการ 

 
3.3.1 ขอดีที่ธนาคารจะไดรับจากการทํารายการ 
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การที่ STAMC ตัดสินใจ ขาย NPL Portfolio ออกไป กอใหเกิดประโยชนตอธนาคารดังนี้ 
 
(1) ชวยเพิ่มสภาพคลองทางการเงินใหแกธนาคาร 
 
เนื่องจาก STAMC จะนําเงินที่ไดจากการขาย NPL Portfolio ในครั้งนี้มาจายชําระคืนภาระหนี้คงคางที่ 

STAMC มีกับธนาคารจํานวนประมาณ 3,505 ลานบาท5 (ภาระหนี้ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2551) โดยจะชําระ
ในทันทีภายหลังจากการขาย NPL Portfolio ใหแก BAM และ SAM แลว ซึ่งเปนการเพิ่มสภาพคลองใหแกธนาคาร 
โดยธนาคารจะสามารถนําเงินจํานวนนี้มาอํานวยสินเชื่อใหกับบุคคลภายนอกตอไป ซึ่งคาดวาจะไดผลตอบแทนสูง
กวาการใหกูยืมแก STAMC ซึ่งเปนบริษัทยอย 

 
(2) เกิดผลกําไรจากการขาย อันจะสงผลดีตอผลประกอบการของธนาคาร 
 
จากการที่ธนาคารจะขาย NPL Portfolio ใหแก BAM และ SAM ในราคาไมนอยกวา 3,877 ลานบาท 

เมื่อเทียบราคาขายขั้นต่ําดังกลาวกับมูลคาสุทธิทางบัญชีหลังกันสํารองของ NPL Portfolio ที่ประมาณ 2,732 ลาน
บาทแลว จะเห็นไดวาราคาขายขั้นต่ํามีจํานวนสูงกวามูลคาสุทธิทางบัญชีหลังกันสํารอง ดังนั้น STAMC จะมีผล
กําไรจากการขาย NPL Portfolio ในครั้งนี้เปนจํานวนประมาณ 1,145 ลานบาท อันนาจะสงผลดีตอผล
ประกอบการของ STAMC และธนาคารตามไปดวย 

 
(3) ชวยรองรับการขยายธุรกิจของธนาคาร 
 
จากภาวะที่ธนาคารตองตั้งสํารองเผื่อการดอยคาของตราสารหนี้ตางประเทศที่ธนาคารลงทุนไปจํานวน

มากในปที่ผานมา ทําใหเงินกองทุนของธนาคารไมเพียงพอที่จะปลอยสินเชื่อตอไป และถึงแมธนาคารได
ดําเนินการเพิ่มทุนแลวก็อาจมีความจําเปนตองเพิ่มทุนอีกเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจของธนาคารในอนาคต 
แตการที่ STAMC ขาย NPL Portfolio ออกไป จะทําให STAMC สามารถรับรูกําไรจากการขาย NPL Portfolio 
ทันที ทําให STAMC มีเงินชําระหนี้ธนาคารไดทั้งหมดและสามารถชําระคาธรรมเนียมใหธนาคารตามสัญญา
วาจางการบริหารจัดการฯ ได อันจะสงผลในแงบวกตอผลการดําเนินงานของธนาคาร ซึ่งสงผลตอการเพิ่มขึ้นของ
ฐานเงินกองทุนของธนาคารและรองรับการขยายตัวของธุรกิจของธนาคารตอไป  

 
(4) ชวยลดความเสี่ยงตอการเกิดผลขาดทุนจากการบริหาร NPL Portfolio ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

 
เนื่องจาก NPL Portfolio ที่ STAMC จะขายนี้เปนหนี้ที่ไดรับโอนมาจากธนาคารอีกตอหนึ่ง ซึ่งเปนหนี้ที่

ไมกอใหเกิดรายไดที่สะสมมาเปนเวลานาน รวมถึงยังมีความเปนไปไดที่หลักประกันที่มีอยูจะมีมูลคาลดลงใน
อนาคต ซึ่งกอใหเกิดความเสี่ยงที่จะไมสามารถรับผลตอบแทนคืนจากการบริหารหนี้ตอไปของ STAMC และทําให 

                                                 
5 ประกอบดวยเงินกูยืมจํานวน 2,929 ลานบาท ดอกเบี้ยคางจายจํานวน 13 ลานบาท เจาหนี้คางจายจํานวน 545 ลานบาท คาใชจายคางจาย
จํานวน 7 ลานบาท และหนี้สินอื่นจํานวน 11 ลานบาท 
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STAMC ตองตั้งสํารองเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะกระทบตอผลการดําเนินงานของธนาคารในอนาคต ดังนั้นการขายหนี้
ดังกลาวออกไปจะชวยทําใหธนาคารลดความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอผลการดําเนินงานดังกลาวได 

 
3.3.2 ขอดอยที่ธนาคารจะไดรับจากการทํารายการ 
 
(1) STAMC สูญเสียโอกาสที่จะไดผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการบริหาร NPL Portfolio ตอไป 
 
การขาย NPL Portfolio ที่ราคาไมนอยกวา 3,877 ลานบาท ใหแก BAM และ SAM ณ ตอนนี้ ยอม

แสดงวา BAM และ SAM ไดประเมินแลววาหากซื้อหนี้ดังกลาวไปบริหารแลว มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่จะ
ไดรับในอนาคตจากการบริหารหนี้ดังกลาวนาจะสูงกวามูลคาที่ BAM และ SAM ซื้อจาก STAMC เพื่อใหได
ผลตอบแทนตามที่ BAM และ SAM กําหนด ดังนั้นหาก STAMC บริหารหนี้ตอไป STAMC ก็นาจะไดผลตอบแทน
มากกวาที่ขาย NPL Portfolio ไป ณ ตอนนี้ กลาวคือการทํารายการนี้ เปนผลให STAMC อาจสูญเสียผลตอบแทน
เพิ่มขึ้นที่อาจไดรับจากการบริหาร NPL Portfolio ตอไป อยางไรก็ตาม ผลตอบแทนที่อาจเพิ่มขึ้นดังกลาวก็มีความ
ไมแนนอน ขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจ และการเงินของประเทศตอไปในอนาคต วาจะเอื้ออํานวยใหสามารถขาย
หลักประกันไดในระดับราคาที่ตองการตอไปหรือไม หรือลูกหนี้ที่ปจจุบันสามารถผอนชําระหนี้ไดตามแผนปรับ
โครงสรางหนี้จะสามารถดําเนินธุรกิจตอไปและมีกําลังผอนชําระหนี้ตามแผนตอเนื่องหรือไม 

 
3.4 ขอดีและขอดอยจากการทํารายการกับ BAM และ SAM ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเปรียบเทียบกับการ

ทํารายการกับบุคคลภายนอก 
 

3.4.1 ขอดีจากการขาย NPL Portfolio ให BAM และ SAM แทนที่จะขายใหกับสถาบันการเงินหรือ
บริษัทบริหารสินทรัพยรายอื่น 

 
(1) ชวยลดเวลาและขั้นตอนในการขาย NPL Portfolio ทําใหสามารถดําเนินการขาย 

NPL Portfolio ไดภายในเวลาที่กําหนด 
 
เนื่องจากโดยปกติการจําหนายหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดหรือสินทรัพยดอยคุณภาพ

เปนการทั่วไปของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย จะตองเปดใหมีการประมูล โดยจะมีการ
วาจางบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญดานการประมูลเปนผูดําเนินการจัดการประมูล กลาวคือ
บริษัทผูดําเนินการจัดการประมูลจะตองเขามารวบรวมเอกสารเกี่ยวกับลูกหนี้หรือสินทรัพย
ทั้งหมดที่จะนําออกขาย และจัดขอมูลใหเปนระบบเพื่อใหบริษัทที่เขารวมประมูลเขามา
ตรวจสอบขอมูลไดอยางสะดวก โดยคาดวาการเปดประมูลแบบเปนการทั่วไปอาจตองใช
เวลาในการดําเนินการจัดการประมูลเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 3 – 6 เดือน ซึ่งขั้นตอนการ
ดําเนินการตางๆ เหลานี้จะกอใหเกิดคาใชจายและขั้นตอนการดําเนินงานเพิ่มขึ้นแก STAMC 
การที่ STAMC ขายหนี้ NPL Portfolio ใหกับ BAM และ SAM ในครั้งนี้ ไดจัดใหมีการแขงขัน
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กันระหวาง BAM กับ SAM เทานั้น โดย STAMC ลดขั้นตอนการวาจางผูดําเนินการประมูล
ออกไป แตจัดการขาย NPL Portfolio เอง และใชเจาหนาที่ที่มีอยูดําเนินการจัดเตรียมขอมูล
ของลูกหนี้เพื่อให BAM และ SAM เขามาตรวจสอบขอมูล อีกทั้ง BAM และ SAM มีขอมูล
ลูกหนี้บางสวนที่ BAM และ SAM เปนเจาหนี้อยูแลวซึ่งทําใหลดขั้นตอนในการดําเนินงานไป
ได จึงใชเวลาประมาณ 2 – 3 เดือนนับตั้งแตวันที่เริ่มเตรียมขอมูลของ NPL Portfolio จนถึง
วันที่มีมติคณะกรรมการธนาคารใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการขาย NPL 
Portfolio ในครั้งนี้ และสามารถดําเนินการขาย NPL Portfolio ใหแลวเสร็จภายในไตรมาส 2 
ตามกําหนดเวลาที่วางแผนไว และสามารถประหยัดคาใชจายในการจางผูดําเนินการจัดการ
ประมูลไปไดอีกหลายลานบาท การที่ STAMC จําเปนตองขาย NPL Portfolio ใหแลวเสร็จ
ภายในไตรมาส 2 ของป 2551 ก็เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบตอเนื่องจาก
การดอยคาของ CDO ที่อาจมีโอกาสทําใหอัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงของธนาคาร
ลดลงต่ํากวาเกณฑได ทั้งนี้ ณ 31 มีนาคม 2551 ธนาคารมีอัตราสวนเงินกองทุนทั้งหมดตอ
สินทรัพยเส่ียงรอยละ 10.13 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กฎหมายกําหนดที่ไมต่ํากวารอยละ 8.50 
ดังนั้น การขาย NPL Portfolio ใหเสร็จโดยเร็วจะชวยใหอัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง
ของธนาคารอยูในระดับที่ธนาคารสามารถขยายสินเชื่อและการดําเนินธุรกิจไดตามที่วางแผน
ไวไดตอไป  

 
3.4.2 ขอดอยจากการขาย NPL Portfolio ให BAM และ SAM แทนที่จะขายใหกับสถาบันการเงิน

หรือบริษัทบริหารสินทรัพยรายอื่น 
 

(1) ขอดอยในแงของราคาขาย NPL Portfolio ที่ไดจากการขายให BAM และ SAM 
อาจจะไมไดขอเสนอที่ดีที่สุดซึ่งอาจไดรับจากการเปดประมูลขายเปนการทั่วไป 

 
หาก STAMC เปดใหมีการประมูลขาย NPL Portfolio เปนการทั่วไป ก็อาจทําใหมี

สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยอื่นๆ ใหความสนใจและเสนอราคาซื้อเขามา
เปรียบเทียบกันหลายราย อันจะทําให STAMC อาจไดรับขอเสนอที่ดีกวาที่ไดรับจาก BAM 
และ SAM ทั้งในแงของราคาซื้อและเงื่อนไขตางๆ อยางไรก็ตาม ธนาคารก็ควรตองพิจารณา
ถึงความจําเปนในการเพิ่มเงินกองทุนภายในเวลาที่กําหนด รวมถึงการประหยัดคาใชจาย
ตางๆ ควบคูกันไปดวย 

 
4. ความเปนธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ 
 

 ความเหมาะสมของราคา 
 

ที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาความเหมาะสมของราคาเสนอซื้อ โดยการประเมินมูลคา NPL Portfolio 
ดวยวิธีการตางๆ ดังตอไปนี้  
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4.1 วิธีตนทุนการไดมา (Acquisition Cost) 
4.2 วิธีมูลคาเงินลงทุนตามบัญชี (Book Value) 
4.5 วิธีกระแสเงินสดสวนลดที่คาดวาจะไดรับ (Expected Realizable Value) 
     

4.1. วิธีตนทุนการไดมา (Acquisition Cost) 
 

ในการประเมินมูลคา NPL Portfolio ตามวิธีนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินใชตนทุนการไดมาของ NPL 
Portfolio ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 อันเปนวันที่อางอิงของขอมูล NPL Portfolio ที่ BAM และ SAM ใชเพื่อ
ประกอบการประเมินมูลคา NPL Portfolio โดยตนทุนการไดมาคงเหลือ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 ซึ่งประเมิน
จากตนทุนการไดมาของ NPL Portfolio ของ STAMC ณ วันที่มีการโอนเขามาในบัญชีของ STAMC หักดวยเงินที่
ไดรับจากการผอนชําระของลูกหนี้หรือการขายหลักประกันของลูกหนี้ที่ผานมานับแตวันรับโอนจนถึงวันที่ 29 
กุมภาพันธ 2551 มีจํานวน 3,305.58 ลานบาท 

 
4.2. วิธีมูลคาเงินลงทุนตามบัญชี (Book Value) 

 
การประเมินมูลคา NPL Portfolio ตามวิธีนี้ แสดงใหเห็นถึงมูลคา NPL Portfolio ที่จะถูกจําหนายไป

ของ STAMC ซึ่งปรากฏตามบัญชี ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยในที่นี้ เปนการประเมินจากมูลคาตามบัญชีของ NPL 
Portfolio ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 ซึ่งยังมิไดสอบทานโดยผูสอบบัญชี โดยมูลคาตามบัญชีของ NPL 
Portfolio สามารถคํานวณไดดังนี้  

 จํานวน (ลานบาท) 
เงินลงทุนใน NPL Portfolio 3,305.58 
หัก: คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน1 (573.23) 
เงินลงทุนใน NPL Portfolio – สุทธิ 2,732.35 

1 เปนไปตามเกณฑการตั้งสํารองของ BOT ตามเกณฑ IAS 39 ซ่ึงสามารถสรุปได ดังนี้ 
ลูกหนี้ที่ไมมีหลักประกัน                 อัตราการตั้งสํารองรอยละ 100 ของราคาทุน 
ลูกหนี้ที่มีหลักประกันประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสราง      อัตราการตั้งสํารองรอยละ 62 ของราคาประเมิน 
ลูกหนี้ที่มีหลักประกันประเภทเครื่องจักร                      อัตราการตั้งสํารองรอยละ 100 ของราคาทุน 
ลูกหนี้ที่มีหลักประกันประเภทหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ อัตราการตั้งสํารองตามมูลคาราคาตลาด 
ลูกหนี้ที่หลักประกันประเภทหลักทรัพยที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ อัตราการตั้งสํารองตามมูลคาตามบัญชี 
 
มูลคา NPL Portfolio จากการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้ เทากับ 2,732.35 ลานบาท  
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4.3. วิธีกระแสเงินสดสวนลดที่คาดวาจะไดรับ (Expected Realizable Value) 
 
 การประเมินมูลคาโดยวิธีกระแสเงินสดสวนลดที่คาดวาจะไดรับ เปนการหามูลคาปจจุบันของกระแส
เงินสดที่ STAMC จะไดรับจาก NPL Portfolio ในอนาคตบนสมมติฐานทั้งปจจุบันและอนาคต ในกรณีที่ STAMC 
ยังคงบริหาร NPL Porfolio ดวยตนเองตอไป ที่ปรึกษาทางการเงินไดทําการประเมินมูลคาของ NPL Portfolio 
โดยใชมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่ไดจากประมาณการทางการเงินภายใตสมมติฐานตางๆ ที่ปรึกษา
ทางการเงินไดสอบถามขอมูลและตรวจสอบเอกสารเพื่อประกอบการจัดทําประมาณการทางการเงินจาก
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของของ STAMC และ/หรือ ธนาคาร และไดปรับแกไขขอมูลบางสวน ในการประเมินมูลคา NPL 
Portfolio ในครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินประเมินบนสมมติฐานการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องในอนาคตของ 
STAMC และไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญเกิดขึ้น รวมทั้งเปนไปตามสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน โดยมี
วัตถุประสงคในการพิจารณาหามูลคา NPL Portfolio ที่เหมาะสมในการเสนอขายในครั้งนี้เทานั้น หากภาวะ
เศรษฐกิจและปจจัยภาวะภายนอกอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งสถานะของกิจการและของ
ลูกหนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญจากสมมติฐานที่กลาวขางตน มูลคา NPL Portfolio ที่ประเมินไดตาม
วิธีนี้จะเปลี่ยนแปลงไปดวยเชนกัน และมูลคาดังกลาวจะไมสามารถใชเปนมูลคาอางอิงนอกเหนือจาก
วัตถุประสงคที่กลาวมาขางตน 
 
สมมติฐานที่สําคัญที่ใชในการจัดทําประมาณการทางการเงิน 
  

ที่มาของสมมติฐานในการจัดทําประมาณการทางการเงินประกอบดวยขอมูลทางการเงินจาก STAMC 
และ/หรือ ธนาคาร ขอมูลภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันและอนาคต รวมถึงการสัมภาษณเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการ
บริหาร NPL Portfolio และไดปรับปรุงแกไขขอมูลบางสวนเพื่อใหการประเมินมูลคา NPL Portfolio เกิดความ
เหมาะสมโดยที่ปรึกษาทางการเงิน ทั้งนี้ ในการจัดทําประมาณการทางการเงินนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินไดจัดทํา
ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้แตละรายภายหลังหักคาใชจายที่เกี่ยวของตางๆ แลว และ
คํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดโดยใชอัตราสวนลดที่เหมาะสม 
 

• ที่มาของกระแสเงินสดจาก NPL Portfolio  

กระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจาก NPL Portfolio มีที่มาดังตอไปนี้ 

- ในกรณีที่ลูกหนี้ยังชําระหนี้ไดตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ กระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจะ
เปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขที่อยูในสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ กระแสเงินสดที่คาดวาจะ
ไดรับในสวนนี้คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 12 ของจํานวนเงินลงทุนรวมของ NPL Portfolio 

- ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ กระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจะมาจากการจําหนายหลักประกัน 
โดยอางอิงจากราคาประเมินลาสุดของหลักประกัน ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่หลักประกันเปนที่ดินและ
ส่ิงปลูกสรางที่จดจํานองไวเปนหลักประกันลําดับ 1 กับธนาคาร และหลักทรัพยที่จดทะเบียนอยูใน
ตลาดหลักทรัพยฯ ที่มีราคาตลาดอางอิง กระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในสวนนี้คิดเปนสัดสวน
ประมาณรอยละ 88 ของจํานวนเงินลงทุนรวมของ NPL Portfolio 
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• ประมาณการอัตราสวนลดจากราคาประเมินมูลคาหลักประกัน 

ในกรณีที่คาดวาจะไดรับกระแสเงินสดจากการจําหนายหลักประกัน ที่ปรึกษาทางการเงินกําหนด
สมมติฐานใหจําหนายหลักประกันไดในราคาเทากับรอยละ 70 ของราคาประเมินมูลคาหลักประกันตาม 
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูบริหารที่เกี่ยวของของธนาคารและ STAMC ซึ่งพบวา ราคาขายทรัพยสินที่ 
STAMC ไดรับจากการขายหลักประกันในอดีตที่ผานมา มีมูลคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 70 ของราคาประเมิน
มูลคาหลักประกัน ที่ปรึกษาทางการเงินจึงกําหนดใหมูลคาหลักประกันที่คาดวาจะไดรับเทากับรอยละ 70 
ของราคาประเมินมูลคาหลักประกัน     
 
• ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับกระแสเงินสด 

- ในกรณีที่คาดวาจะไดรับกระแสเงินสดจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับ
กระแสเงินสดจะเปนไปตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ 

- ในกรณีที่คาดวาจะไดรับกระแสเงินสดจากการจําหนายหลักประกัน ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับ
กระแสเงินสดจะขึ้นอยูกับขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 

ขั้นตอนการดําเนินการ ประมาณการระยะเวลา (ป) 

อยูระหวางเตรียมดําเนินการฟองรอง 6.0 
อยูระหวางดําเนินการฟองรอง 5.5 
อยูระหวางบังคับคดี 4.5 
อยูระหวางขายทอดตลาด 3.5 
อยูระหวางรอรับเงินจากการขายทอดตลาด 1.0 

 
• คาใชจายที่เกี่ยวของ ไดประมาณการไวใหสอดคลองกับแนวทางการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการ

ปฏิบัติตาม IAS 39 ของ BOT ตามที่ไดจากการรวบรวมขอมูลจากบริษัทบริหารสินทรัพยตางๆ ดังนี้ 

- คาใชจายในการดําเนินคดี ประมาณการไวที่ประมาณรอยละ 2.0 ของราคาประเมินหลักประกัน  

- คาใชจายกรมบังคับคดี ประมาณการไวที่ประมาณรอยละ 5.5 ของราคาประเมินหลักประกัน  

- คาใชจายในการขาย ประมาณการไวที่ประมาณรอยละ 2.5 ของราคาหลักประกันที่คาดวาจะขาย
ได  

- คาใชจายในการบริหารจัดการ ประมาณการไวที่รอยละ 30 ของกระแสเงินสดสุทธิที่ไดรับจากการ
ชําระหนี้ตามเงื่อนไขสัญญาปรับโครงสรางหนี้และการจําหนายหลักประกัน ซึ่งเปนไปตามสัญญา
วาจางการบริหารจัดการฯ ดังที่ไดกลาวไวกอนหนานี้ 
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• อัตราสวนลด (Discount Rate) 

ในการคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับ ที่ปรึกษาทางการเงินกําหนดให
อัตราสวนลดเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูสําหรับลูกคารายใหญชั้นดี (Minimum Loan Rate: MLR) ใน
ปจจุบันธนาคาร โดยมีอัตรารอยละ 7.125 ตอป ซึ่งเปนผลตอบแทนขั้นต่ําที่ธนาคารคาดวาจะไดรับการ
ปลอยสินเชื่อใหแกลูกหนี้ชั้นดี 

สําหรับธุรกิจธนาคาร การใช Weighted Average Cost of Capital (“WACC”) เปนอัตราสวนลดเพื่อ
คํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดอาจไมเหมาะสม เนื่องจากการคํานวณ WACC ประกอบดวย 
ตนทุนของเงินกูยืม (Cost of Debt) และตนทุนของสวนของผูถือหุน (Cost of Equity) ซึ่งจากลักษณะของ
ธุรกิจธนาคารจะมีแหลงเงินกูมาจากเงินฝาก โดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารอยูระหวางรอยละ 
1.00 – 3.25  ซึ่งเปนตนทุนที่ต่ํากวาตนทุนจากการกูยืมจากแหลงอื่น จึงทําใหตนทุนเงินกูยืมของธุรกิจ
ธนาคารต่ํากวาธุรกิจอื่น ประกอบกับหนี้สินของธุรกิจธนาคารมีสัดสวนที่คอนขางสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
สวนของผูถือหุน สงผลให WACC ของธุรกิจธนาคารมักจะอยูในระดับต่ํา ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินได
คํานวณ WACC ของธนาคาร ตามโครงสรางทางการเงิน ณ 31 มีนาคม 2551 เทากับรอยละ 3.81 ดังนั้น 
การนํา WACC มาใชเปนอัตราสวนลดเพื่อคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดอาจไมเหมาะสม ซึ่ง
โดยทั่วไปอัตราสวนลดมักจะใชอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากการลงทุน 

 
มูลคา NPL Portfolio จากการคํานวณภายใตสมมติฐานขางตนอยูที่ 3,300.34 ลานบาท  
 
การวิเคราะหคาความไว (Sensitivity Analysis)  
 
เพื่อเปนการตรวจสอบผลกระทบของอัตราสวนลด (Discount Rate) และอัตราสวนลดจากราคา

ประเมินมูลคาหลักประกันที่มีตอการคํานวณมูลคา NPL Portfolio ที่ปรึกษาทางการเงินไดวิเคราะหคาความไว
โดยกําหนดใหอัตราสวนลดและอัตราสวนลดจากราคาประเมินมูลคาหลักประกัน เปล่ียนแปลงไปในการคิดลด
มูลคาปจจุบัน โดยกําหนดใหอัตราสวนลดอยูในชวงตั้งแตรอยละ 7.00 – รอยละ 12.00 ตอป และใหจําหนาย
หลักประกันไดในชวงราคาคิดเปนอัตรารอยละ 50 – รอยละ 100 ของราคาประเมินมูลคาหลักประกัน มูลคา 
NPL Portfolio ที่ไดจากการวิเคราะหคาความไวในแตละกรณี แสดงไดดังนี้ 

หนวย: ลานบาท 
อัตราสวนลด รอยละของราคาประเมินมูลคาหลักประกัน 

(รอยละ) 50 60 70 80 90 100 
7.000  2,869.40   3,087.67   3,306.28   3,525.10   3,744.06   3,963.13  
7.125  2,864.60   3,082.30   3,300.34   3,518.59   3,736.99   3,955.48  
8.000  2,831.43   3,045.20   3,259.30   3,473.60   3,688.05   3,902.59  
9.000  2,794.36   3,003.74   3,213.45   3,423.36   3,633.41   3,843.54  

10.000  2,758.16   2,963.28   3,168.71   3,374.34   3,580.10   3,785.95  
11.000  2,722.81   2,923.77   3,125.04   3,326.49   3,528.08   3,729.75  
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อัตราสวนลด รอยละของราคาประเมินมูลคาหลักประกัน 
(รอยละ) 50 60 70 80 90 100 
12.000  2,688.28   2,885.19   3,082.40   3,279.79   3,477.31   3,674.91  

 
จากการวิเคราะหคาความไวขางตน มูลคา NPL Portfolio จะอยูในชวง 2,688.28 – 3,963.13 ลาน

บาท แตเนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวาโอกาสในการขายหลักประกันไดในอัตรารอยละ 90 และ
รอยละ 100 ของราคาประเมินมูลคาหลักประกันมีความเปนไปไดคอนขางนอย เนื่องจากราคาขายหลักประกัน
ภายใตการบังคับขายไมนาจะมีราคาสูงเทียบเทาราคาประเมินภายใตราคาตลาดตามปกติ ในขณะเดียวกัน 
โอกาสในการขายหลักประกันไดในอัตรารอยละ 50 ของราคาประเมินมูลคาหลักประกันก็นาจะมีความเปนไปได
คอนขางนอยเชนกัน เนื่องจากการขายหลักประกันโดยเฉลี่ยทั้ง NPL Portfolio ไดในราคาดังกลาวอาจมีมูลคา
นอยเกินไป ดังนั้นมูลคา NPL Portfolio ที่เหมาะสมจากการวิเคราะหคาความไวขางตนจึงอยูในชวง 2,885.19 – 
3,525.10 ลานบาท  

 
สรุปความเห็นเกี่ยวกับมูลคาสินทรัพย 
 
ตารางสรุปเปรียบเทียบมูลคา NPL Portfolio ประเมินดวยวิธีตางๆ ไดดังนี้  
  

มูลคา NPL 
Portfolio 

ราคาเสนอ
ซื้อต่ําสุด 

มูลคา NPL Portfolio สูง (ต่ํา)
กวาราคาเสนอซื้อต่ําสุด 

วิธีการประเมินมูลคาสินทรัพย 

(ลานบาท) (ลานบาท) ลานบาท รอยละ 
1.วิธีตนทุนการไดมา  
    (Acquisition Cost) 

3,305.58 3,877 (571.42) (14.74%) 

2.วิธีมูลคาเงินลงทุนตามบัญชี  
    (Book Value) 

2,732.35 3,877 (1,144.65) (29.52%) 

3.วิธีกระแสเงินสดสวนลดที่คาดวาจะ
ไดรับ (Expected Realizable Value) 

2,885.19 – 
3,525.10 

3,877 (351.90) – 
(991.81) 

(9.08) – 
(25.58%) 

 
 จากตารางสรุปขางตนจะเห็นวา มูลคา NPL Portfolio อยูระหวาง 2,732.35 – 3,525.10 ลานบาท ที่
ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา การประเมินมูลคา NPL Portfolio ดวยวิธีตนทุนการไดมาไมเหมาะสม 
เนื่องจากวิธีดังกลาวมิไดคํานึงถึงการเปล่ียนแปลงของ NPL Portfolio ที่เกิดขึ้นภายหลังการไดมาซึ่ง NPL 
Portfolio ของ STAMC และวิธีมูลคาเงินลงทุนตามบัญชีไมเหมาะสมสําหรับการประเมินมูลคา NPL Portfolio 
เนื่องจากวิธีดังกลาวไดมีการตั้งสํารองไวมากที่สุดเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ประกาศโดย BOT จึงอาจทําให
มูลคาสินทรัพยที่ไดจากวิธีดังกลาวต่ําเกินกวาความเปนจริง จึงไมนาที่จะสะทอนใหเห็นถึงมูลคา NPL Portfolio 
ที่แทจริง  
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ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา วิธีที่ควรนํามาใชประเมินมูลคา NPL Portfolio คือ วิธีกระแสเงินสด
สวนลดที่คาดวาจะไดรับ เนื่องจากวิธีดังกลาวคํานึงถึงจํานวนเงินสดที่ STAMC นาจะไดรับจากลูกหนี้แตละราย
ใน NPL Portfolio ภายใตสถานการณปจจุบัน ซึ่งนาจะสะทอนมูลคา NPL Portfolio ไดอยางแทจริง ดังนั้น จาก
การประเมินมูลคาสินทรัพยตามวิธีกระแสเงินสดสวนลดที่คาดวาจะไดรับ สามารถสรุปมูลคาที่เหมาะสมอยู
ระหวาง 2,885.19 – 3,525.10 ลานบาท  

 
 ความเหมาะสมของเงื่อนไขของรายการ  

 
จากความจําเปนที่ธนาคารจะตองดําเนินการจําหนาย NPL Portfolio ใหเสร็จส้ินภายในไตรมาสที่ 2 ป 

2551 เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปอยางรวดเร็ว STAMC จึงไดเชิญให BAM และ SAM เขารวมในการ
เสนอซื้อ NPL Portfolio ในครั้งนี้ เนื่องจาก BAM และ SAM มีขอมูลลูกหนี้บางสวนที่ BAM และ SAM เปน
เจาหนี้อยูแลว จึงชวยลดระยะเวลาในการดําเนินการไปได โดย BAM และ SAM ไดดําเนินการตามขั้นตอนที่เปน
ที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไปในการทําการประเมินมูลคา NPL Portfolio คือไดเขามาทําการตรวจสอบขอมูลลูกหนี้
กอนที่จะกําหนดราคาเสนอซื้อ โดยภายหลังจากที่เสนอราคาซื้อมายังธนาคารแลว STAMC ยังไดมีการเจรจา
ตอรองกับทั้ง BAM และ SAM เพิ่มเติมจนไดราคาอันเปนที่นาพอใจ ดังนั้น STAMC จึงคาดวาจะไดรับชําระเงิน
สดจากการจําหนาย NPL Portfolio ใหแก BAM และ SAM ครั้งเดียวเต็มจํานวนภายในไตรมาสที่ 2 ป 2551 ซึ่ง
เปนไปตามกําหนดเวลาดังที่ระบุไวขางตน ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินเห็นวา เงื่อนไขของรายการดังกลาวเปน
เงื่อนไขที่เหมาะสมเนื่องจากมีการดําเนินการตามขั้นตอนการประเมินมูลคา NPL Portfolio ที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป 
และราคาที่ขายไดมีมูลคาสูงกวามูลคา NPL Portfolio ที่ไดจากการประเมิน    

 
5. สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน  
 

จากการที่คณะกรรมการธนาคารมีมติที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อขออนุมัติการขาย NPL 
Portfolio ของ STAMC ซึ่งเปนบริษัทยอยของธนาคาร ใหแก BAM และ SAM ในราคาไมนอยกวา 3,877 ลานบาท 
โดย BAM และ SAM เปนบริษัทที่มี FIDF เปนผูถือหุนรายใหญที่ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 และ 99.99 
ตามลําดับ จึงทําใหการขาย NPL Portfolio ในครั้งนี้ถือเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ การขาย NPL Portfolio ของ STAMC จะชวยใหเกิดขอดีตอธนาคาร ดังนี้  

 
 ชวยใหธนาคารไดรับเงินจากการชําระคืนหนี้ของ STAMC ในทันทีภายหลังจากการขาย NPL Portfolio 
ใหแก BAM และ SAM แลว ซึ่งจะชวยใหธนาคารสามารถนําเงินจํานวนดังกลาวไปปลอยสินเชื่อ
เพิ่มขึ้น อันจะสงผลในแงบวกตอผลการดําเนินงานของธนาคาร 

 เกิดผลกําไรจากการขาย NPL Portfolio ออกไป เนื่องจากราคาขายขั้นต่ําที่ 3,877 ลานบาทมีจํานวน
สูงกวามูลคาสุทธิทางบัญชีหลังกันสํารอง ดังนั้น STAMC จะมีผลกําไรจากการขาย NPL Portfolio ใน
ครั้งนี้ อันนาจะสงผลดีตอผลประกอบการของ STAMC และธนาคารตามไปดวย 

 การที่ STAMC ขาย NPL Portfolio ออกไป จะทําให STAMC สามารถรับรูกําไรจากการขาย NPL 
Portfolio ไดทันที อันจะสงผลในแงบวกตอผลการดําเนินงานและกําไรสะสมของธนาคาร ทั้งจากการ
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ไดรับชําระหนี้จาก STAMC และจากการรับรูผลการดําเนินงานในฐานะที่ STAMC เปนบริษัทยอยของ
ธนาคาร ซึ่งจะชวยเสริมฐานเงินกองทุนของธนาคารใหมีความแข็งแกรงยิ่งขึ้น และยังอาจสงผลตอการ
เพิ่มขึ้นของอัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงของธนาคารเพื่อสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
ของธนาคารในระยะสั้นได 

 ชวยลดความเสี่ยงตอการเกิดผลขาดทุนจากการบริหาร NPL Portfolio ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งหาก
การบริหาร NPL Portfolio เกิดผลขาดทุนจะทําให STAMC ตองตั้งสํารองเพิ่มขึ้น อันจะกระทบตอผล
การดําเนินงานของธนาคารในอนาคต  

 
อยางไรก็ตาม ธนาคารและ STAMC อาจสูญเสียโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการที่ 

STAMC บริหาร NPL Portfolio ตอไปเอง  
 
สําหรับการขาย NPL Portfoilo ในครั้งนี้ ธนาคารวางแผนการขายวาจะตองดําเนินการใหเสร็จส้ิน

ภายในไตรมาสที่ 2 ของป 2551 จึงทําให STAMC ตองรีบดําเนินการจัดการขายและไดเชิญ BAM กับ SAM เขา
รวมในการเสนอซื้อ NPL Portfolio โดย STAMC ไดจัดการขาย NPL Portfolio เอง ซึ่งจะชวยลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนการจัดการใหส้ันลง เพื่อใหการขาย NPL Portfolio สําเร็จเสร็จส้ินตามแผนที่ไดวางไว อยางไรก็ตาม การ
เชิญเฉพาะ BAM และ SAM เขารวมในการเสนอซื้ออาจกอใหเกิดผลเสียตอธนาคาร ในกรณีที่หาก STAMC เปด
ใหมีการประมูลขาย NPL Portfolio เปนการทั่วไป และมีสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยอื่นๆ ใหความ
สนใจและเสนอราคาซื้อเขามาเปรียบเทียบกันหลายราย อาจจะทําให STAMC ไดรับขอเสนอที่ดีกวาที่ไดรับจาก 
BAM และ SAM ทั้งในแงของราคาซื้อและเงื่อนไขตางๆ 

 
ที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาราคาขายของ NPL Portfolio ของ STAMC ตามวิธีการประเมินมูลคา 

3 วิธี ไดแก วิธีตนทุนการไดมา วิธีมูลคาตามบัญชี และวิธีกระแสเงินสวนลดที่คาดวาจะไดรับ ซึ่งวิธีที่เหมาะสมที่
นํามาใชประเมินมูลคา NPL Portfolio ของ STAMC ไดแก วิธีกระแสเงินสวนลดที่คาดวาจะไดรับ โดยมีมูลคา 
NPL Portfolio ที่เหมาะสมอยูระหวาง 2,885.19 – 3,525.10 ลานบาท   

 
 ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา ผูถือหุนควรลงมติอนุมัติการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้ 

โดยราคาขายที่ไมนอยกวา 3,877 ลานบาทนั้น สูงกวาชวงมูลคา NPL Portfolio ที่คํานวณไดจากการประเมิน
ของที่ปรึกษาทางการเงินที่ 2,885.19 – 3,525.10 ลานบาท ในขณะที่เงื่อนไขของรายการเปนเงื่อนไขที่เหมาะสม
เนื่องจากทําใหธนาคารไดรับเงินจากการขาย NPL Portfolio ภายในกําหนดเวลาที่วางไว และมีการดําเนินการ
ตามขั้นตอนการประเมินมูลคา NPL Portfolio ที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป นอกจากนี้ เงินที่ไดจากการขาย NPL 
Portfolio ในครั้งนี้ จะชวยใหธนาคารมีเงินทุนเพิ่มเติมสําหรับการขยายธุรกิจและการดําเนินการตามแผนการ
ดําเนินงานของธนาคารที่ไดกําหนดไว  

 
ทั้งนี้ การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติในการเขาทํารายการในครั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูถือหุน

ของธนาคาร ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินไดเปดเผยขอมูลของธนาคาร และ/หรือ STAMC ที่เกี่ยวของ และให
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ความเห็นบนพื้นฐานของขอมูลที่ไดรับจากธนาคาร และ/หรือ STAMC รวมทั้งจากการสัมภาษณผูบริหารและ
เจาหนาที่ของธนาคาร และ/หรือ STAMC ซึ่งตั้งอยูบนสมมติฐานที่วา ขอมูลและสมมติฐานที่ไดรับเปนขอมูลที่มี
ความเชื่อถือได ครบถวนและถูกตองตามความเปนจริง  

 
ทั้งนี้ ผูถือหุนควรศึกษาขอมูลในเอกสารตางๆ ที่แนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนในครั้งนี้

ดวย เพื่อใชวิจารณญาณ และดุลยพินิจประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจเพื่อลงมติไดอยางเหมาะสม  
 
ที่ปรึกษาทางการเงินขอรับรองวา ไดพิจารณาใหความเห็นดวยความรอบคอบตามหลักมาตรฐาน

วิชาชีพ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

  (นายธนาธิป  วิทยะสิรินันท) 
กรรมการผูจัดการ 

บริษัท เซจแคปปตอล จํากัด 

 
 


