
 
 
 
 
 
 

 
ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

รายงาน และ งบการเงิน 
31 ธันวาคม 2549 และ 2548 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของ 
ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) 

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2549 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของธนาคาร ทิสโก 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) ดวย
เชนกัน ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ 
สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา     
งบการเงินรวมของธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะของธนาคาร ทิสโก 
จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันที่แสดงเปรียบเทียบไว ณ ที่นี้ 
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีทานอื่นในสํานักงานเดียวกันกับขาพเจาซ่ึงไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตาม
รายงานลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2549   

 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงิน
และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการ
เกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสม
ของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปน
เกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ผลการดําเนินงาน และ
กระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของ
ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 
 
 ณรงค พันตาวงษ 
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ  : 16 กุมภาพันธ 2550 



ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
(หนวย : บาท)

งบการเงิ ิ พนรวม งบการเงนเฉ าะของธนาคารฯ
หมายเหตุ 2549 2548 2549 2548

               สินทรัพย
เงินสด 210,224,762              203,952,651              209,087,846              202,324,961              
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 3.2
     ในประเทศ
        มีดอกเบี้ย 201,922,475              338,991,696              - 125,449                     
        ไมมีดอกเบี้ย 502,547,476              618,458,009              480,066,266              490,008,800              
     ตางประเทศ
        มีดอกเบี้ย 187,328,700              547,963,075              - -
        ไมมีดอกเบี้ย 132,436,705              - 102,154,800              -
     รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ 1,024,235,356           1,505,412,780           582,221,066              490,134,249              
หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน 3.3 1,718,000,000           2,000,000,000           1,718,000,000           2,000,000,000           
เงินลงทุน 3.4,3.5,3.8
     เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ 774,660,668              826,593,131              723,292,076              715,779,356              
     เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ  3,618,540,549           4,378,779,842           3,007,622,036           4,145,861,821           
     เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ - - 3,986,406,393           3,566,055,931           
     รวมเงินลงทุน -สุทธิ 4,393,201,217           5,205,372,973           7,717,320,505           8,427,697,108           
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี 256,710,155              61,191,433                - -
เงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ 3.6,3.8
     เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 74,641,231,101         63,948,411,845         68,880,667,472         57,799,317,430         
     ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา  667,250,225              1,275,269,335           - -
        รวมเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 75,308,481,326         65,223,681,180         68,880,667,472         57,799,317,430         
     ดอกเบี้ยคางรับ 143,399,168              113,987,295              98,862,425                77,532,932                
        รวมเงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ 75,451,880,494         65,337,668,475         68,979,529,897         57,876,850,362         
     หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3.7.1 (2,771,223,476)          (3,181,001,341)          (2,463,410,866)          (2,865,571,288)          
     หัก : คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ 3.7.2 (22,403,970)              (303,731,217)             (22,403,970)              (303,731,217)             
           เงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ 72,658,253,048         61,852,935,917         66,493,715,061         54,707,547,857         
ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ 3.9 1,042,803,295           1,206,694,763           1,044,940,739           1,211,258,840           
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 3.10 1,602,800,147           1,559,496,070           1,080,850,642           1,004,248,203           
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 3.23 655,771,653              682,854,387              451,322,921              499,674,406              
เงินปนผลคางรับจากบริษัทยอย 3.27 - - 591,022,425              846,022,234              
สินทรัพยอื่น 3.11 1,219,421,878           1,004,850,554           1,035,386,753           833,879,355              
รวมสินทรัพย 84,781,421,511         75,282,761,528         80,923,867,958         70,222,787,213         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
(หนวย : บาท)

งบการเงิ ิ พนรวม งบการเงนเฉ าะของธนาคารฯ
หมายเหตุ 2549 2548 2549 2548

          หนี้สินและสวนของผูถือหุน
เงินฝาก - เงินบาท 3.12 40,567,860,158         34,450,801,235         40,668,116,274         34,611,262,962         
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
     ในประเทศ - มีดอกเบี้ย 3.13 2,156,981,126           6,415,252,821           2,566,078,459           6,231,223,970           
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 477,515,807              247,287,192              477,515,807              247,287,192              
เงินกูยืม 3.14
     เงินกูยืมระยะสั้น 25,720,283,810         12,322,795,836         23,155,078,314         9,998,000,000           
     เงินกูยืมระยะยาว 361,700,000              5,167,743,812           361,700,000              5,144,200,000           
        รวมเงินกูยืม 26,081,983,810         17,490,539,648         23,516,778,314         15,142,200,000         
เจาหนี้สํานักหักบัญชี 365,137,963              566,490,815              - -
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 710,639,235              1,347,282,618           - -
ดอกเบี้ยคางจาย 462,185,329              247,144,460              452,359,341              238,101,787              
หนี้สินอื่น 3.15 1,276,255,960           1,436,296,502           986,998,806              1,102,013,091           
รวมหนี้สิน 72,098,559,388         62,201,095,291         68,667,847,001         57,572,089,002         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
(หนวย : บาท)

งบการเงิ ิ พนรวม งบการเงนเฉ าะของธนาคารฯ
หมายเหตุ 2549 2548 2549 2548

สวนของผูถือหุน
     ทุนเรือนหุน
        ทุนจดทะเบียน 2.2 11,002,000,000         11,002,000,000         11,002,000,000         11,002,000,000         
        ทุนที่ออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว
           หุนบุริมสิทธิ 185,127,630 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
              (2548: หุนบุริมสิทธิ 180,947,630 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) 1,851,276,300           1,809,476,300           1,851,276,300           1,809,476,300           
           หุนสามัญ 541,277,120 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
              (2548: หุนสามัญ 541,020,120 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) 5,412,771,200           5,410,201,200           5,412,771,200           5,410,201,200           

7,264,047,500           7,219,677,500           7,264,047,500           7,219,677,500           
     สวนเกินมูลคาหุน
        สวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธิ 73,190,950                43,128,630                73,190,950                43,128,630                
        สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 36,500,000                36,500,000                36,500,000                36,500,000                
     สวนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 3.19 662,956,136              1,011,780,646           662,956,136              1,011,780,646           
     ผลตางจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ 82,146,613                112,560,156              82,146,613                112,560,156              
     กําไรสะสม
        จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 2.3 422,100,000              344,800,000              422,100,000              344,800,000              
        ยังไมไดจัดสรร 3,715,079,758           3,882,251,279           3,715,079,758           3,882,251,279           
     สวนของผูถือหุนของธนาคารฯ 12,256,020,957         12,650,698,211         12,256,020,957         12,650,698,211         
     สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 426,841,166              430,968,026              - -
รวมสวนของผูถือหุน 12,682,862,123         13,081,666,237         12,256,020,957         12,650,698,211         

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 84,781,421,511         75,282,761,528         80,923,867,958         70,222,787,213         
0 0 0 0

รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพันทั้งส้ิน 3.29
การรับอาวัลต๋ัวเงินและการค้ําประกันจากการกูยืมเงิน 526,625,000 561,000,000 526,625,000 561,000,000
ภาระผูกพันอื่น 5,667,692,739 5,085,318,059 5,667,692,739 5,085,318,059

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

นายพิชัย ฉันทวีระชาติ นางอรนุช อภิศักด์ิศิริกุล
(กรรมการอํานวยการ) (กรรมการและรองกรรมการอํานวยการ)



ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
(หนวย : บาท)

งบการเงิ ิ พนรวม งบการเงนเฉ าะของธนาคารฯ
หมายเหตุ 2549 2548 2549 2548

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
     เงินใหสินเชื่อ 943,334,215              589,703,186              940,730,182              583,655,232              
     รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 438,037,356              144,857,642              344,948,957              100,928,711              
     การใหเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงิน 4,068,351,456           3,544,059,627           2,948,289,622           2,535,591,199           
     เงินลงทุน 255,587,949              288,778,023              250,302,312              284,507,514              
           รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 5,705,310,976           4,567,398,478           4,484,271,073           3,504,682,656           
คาใชจายดอกเบี้ย
     เงินฝาก 2,344,239,878           1,049,806,386           2,342,037,750           1,049,927,580           
     รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 127,926,648              130,461,116              73,022,977                72,927,476                
     เงินกูยืมระยะสั้น 295,086,990              70,391,099                172,905,654              8,689,919                  
     เงินกูยืมระยะยาว 131,989,790              213,500,000              131,579,558              213,500,000              
        รวมคาใชจายดอกเบี้ย 2,899,243,306           1,464,158,601           2,719,545,939           1,345,044,975           
          รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 2,806,067,670           3,103,239,877           1,764,725,134           2,159,637,681           
โอนกลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 221,845,281              186,221,513              280,460,484              230,527,483              
     รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหัก
        หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ 3,027,912,951           3,289,461,390           2,045,185,618           2,390,165,164           
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
     คานายหนาคาหลักทรัพย 648,525,326              621,950,517              - -
     กําไรจากเงินลงทุน 3.20 455,375,963              334,062,523              448,614,439              101,293,640              
     สวนแบงผลกําไรจากบริษัทยอย - - 565,628,948              673,014,334              
     คาธรรมเนียมและบริการ
        การรับรอง รับอาวัลและค้ําประกัน 6,620,546                  2,250,197                  6,620,546                  2,250,197                  
        การบริการการประกันภัย 390,139,315              267,870,127              388,429,507              248,556,641              
        การจัดการกองทุน 264,442,568              242,847,889              - -
        อื่นๆ 225,849,637              363,887,437              158,553,520              271,500,912              
     กําไร(ขาดทุน)จากการปริวรรต 4,722,384                  2,284,331                  (3,861,229)                -
     รายไดอื่น 3.21 226,522,564              221,902,068              234,415,126              169,856,202              
        รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 2,222,198,303           2,057,055,089           1,798,400,857           1,466,471,926           
           รวมรายไดสุทธิ 5,250,111,254           5,346,516,479           3,843,586,475           3,856,637,090           
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
     คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 3.25 1,216,248,371           1,205,427,967           671,678,838              646,896,834              
     คาใชจายเก่ียวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ 451,629,893              415,841,048              376,272,768              308,686,710              
     คาภาษีอากร 101,466,463              73,128,868                92,621,763                63,695,372                
     คาธรรมเนียมและบริการ 728,456,160              588,622,501              477,292,290              368,472,295              
     คาตอบแทนกรรมการ 2.4 7,695,000                  7,185,000                  7,455,000                  6,915,000                  
     คาใชจายอื่น 3.22 542,088,951              602,635,872              286,436,335              274,128,742              
        รวมคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 3,047,584,838           2,892,841,256           1,911,756,994           1,668,794,953           
กําไรกอนภาษีเงินไดและสวนของผูถือหุนสวนนอย 2,202,526,416           2,453,675,223           1,931,829,481           2,187,842,137           
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 3.23 (633,420,167)             (635,010,183)             (386,296,372)             (396,992,893)             
กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 1,569,106,249           1,818,665,040           1,545,533,109           1,790,849,244           
กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย (23,573,140)              (27,815,796)              - -
กําไรสุทธิสําหรับป 1,545,533,109           1,790,849,244           1,545,533,109           1,790,849,244           

กําไรตอหุน 3.26
     กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 1.88                          2.23                          1.88                          2.23                          
     กําไรตอหุนปรับลด 1.87                          2.21                          1.87                          2.21                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคาร ทิสโก จากัด (มหาชน) และบริษทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหน

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม  2549 และ 2548
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม
สวนเกินทน ผลตางจาก สวนของ

ทุนท ํ น ที่เกิดจากการออกจาห าย การแปลงคา กาไรสะสม- ผถือหน
และชาระเตมมูลคาแลว สวนเกิ ู  ุน เปลี่ยนแปลงมูลคนมลคาห า งบการเงนทเปน สารองตาม ยงไมได สวนนอย

หนบรมสทธ หนสามัญ หนบ มส ิ หนสามัญ เงนลงทน เงนตราตางประเทศ กฎหมาย จัดสรร ของบริษทยอย รวม
ยอดคงเหลือ ณ วั ี่ ธั มนท 31 นวาค  2547 1,841,234,800          5,339,075,200         23,206,450          36,500,000       1,255,383,557          98,315,392              254,600,000        3,301,679,365          430,901,335             12,580,896,099         
มูลคายต ขอ ิ ุธรรม งเงนลงทนลดลง - - - - (243,602,911)           - - - - (243,602,911)             
ผลตางจา แ ค เงิ ี่  ง าต พิ่ ึ้นกการ ปลง างบการ นทเปนเ นตร างประเทศเ มข - - - - - 14,244,764              - - - 14,244,764                
กําไรสทธส ร าห บป - - - - - - - 1,790,849,244          - 1,790,849,244           
เงินปนผลจ า ุ .3)าย (หม ยเหต 4 - - - - - - - (1,120,077,330)         - (1,120,077,330)          
โอนกําไรส ี่ย ม จ  ํ ตาะสมท งไ ได ดสรรเปนสารอง มกฎหมาย - - - - - - 90,200,000          (90,200,000)              - -
ใบสําคัญแ ิ ิซ ส ิ  ุ ุร ิ ิสดงสทธ งใช ทธแปลงสภาพเปนหนบ มสทธ 39,367,500               - 19,922,180          - - - - - - 59,289,680                
หนบรมส ิซ ส ิ  ุ ัญทธ งใช ทธแปลงสภาพเปนหนสาม (71,126,000)              71,126,000              - - - - - - - -
สวนของผูถื ุ  น บรษ อ ิ่ ึ้นอหนสวน อยของ ทย ยเพมข - - - - - - - - 66,691                      66,691                       
ยอดคงเหลือ ณ วั ี่ ธั มนท 31 นวาค  2548 1,809,476,300          5,410,201,200         43,128,630          36,500,000       1,011,780,646          112,560,156            344,800,000        3,882,251,279          430,968,026             13,081,666,237         
มูลคายต ขอ ิ ุธรรม งเงนลงทนลดลง - - - - (348,824,510)           - - - - (348,824,510)             
ผลตางจา แ ค เงิ ี่  ง าตกการ ปลง างบการ นทเปนเ นตร างประเทศลดลง - - - - - (30,413,543)            - - - (30,413,543)               
กําไรสทธส ร าห บป - - - - - - - 1,545,533,109          - 1,545,533,109           
เงินปนผลจ า ุ .3)าย (หม ยเหต 4 - - - - - - - (1,635,404,630)         - (1,635,404,630)          
โอนกําไรส ี่ย ม จ  ํ ตาะสมท งไ ได ดสรรเปนสารอง มกฎหมาย - - - - - - 77,300,000          (77,300,000)              - -
ใบสําคัญแ ิ ิซ ส ิ  ุ ุร ิ ิสดงสทธ งใช ทธแปลงสภาพเปนหนบ มสทธ 44,370,000               - 30,062,320          - - - - - - 74,432,320                
หนบรมส ิซ ส ิ  ุ ัญทธ งใช ทธแปลงสภาพเปนหนสาม (2,570,000)                2,570,000                - - - - - - - -
สวนของผูถื ุ  น บรษ อหนสวน อยของ ทยอยลดลง - - - - - - - - (4,126,860)                (4,126,860)                 
ยอดคงเหลือ ณ วั ี่ ธั มนท 31 นวาค  2549 1,851,276,300          5,412,771,200         73,190,950          36,500,000       662,956,136             82,146,613              422,100,000        3,715,079,758          426,841,166             12,682,862,123         

-                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคาร ทสโก จากด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผถือหน (ตอ)
สําหรบปสิ้นสุดวนท 31 ธันวาคม  2549 และ 2548

(หนวย : บาท)

งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ
สวนเกินทน ผลตางจาก

ทนท ํ  ทเกิดจากการออกจาหนาย การแปลงคา กาไรสะสม-
และชําระเตมมูลคาแลว สวนเกิ ู  ุน เปลี่ยนแปลงมูลคนมลคาห า งบการเงนทเปน สารองตาม ยงไมได

หุนบรมสิทธิ หุนสามญั หนบ มสทธ หุนสามญั เงนลงทน เงนตราตางประเทศ กฎหมาย จัดสรร รวม
ยอดคงเหลือ ณ วั ี่ ธั คมนท 31 นวา  2547 1,841,234,800           5,339,075,200         23,206,450       36,500,000       1,255,383,557          98,315,392               254,600,000         3,301,679,365           12,149,994,764          
มูลคายตธ งิ ุรรมของเ นลงทนลดลง - - - - (243,602,911)           - - - (243,602,911)              
ผลตางจา แปล  บก ิ ี่  ิ ตาง เ ิ่ ึ้นกการ งคาง ารเงนทเปนเงนตรา ประ ทศเพมข - - - - - 14,244,764               - - 14,244,764                 
กําไรสุทธิสํ ั าหรบป - - - - - - - 1,790,849,244           1,790,849,244            
เงนปนผลจ ุาย (หมายเหต 4.3) - - - - - - - (1,120,077,330)         (1,120,077,330)           
โอนกําไรส ี่ย ม จ ป ํ าะสมท งไ ได ดสรรเ นสารองต มกฎหมาย - - - - - - 90,200,000          (90,200,000)              -
ใบสําคญแสด ิ ิซึ่ สิ ิ งสภาพ  ุ ุร ิ ิงสทธ งใช ทธแปล เปนหนบ มสทธ 39,367,500                - 19,922,180       - - - - - 59,289,680                 
หุนบรมสิ ิซึ่ สิ ิ งสภาพ  ุ ามัญทธ งใช ทธแปล เปนหนส (71,126,000)              71,126,000              - - - - - - -
ยอดคงเหลือ ณ วั ี่ ธั คมนท 31 นวา  2548 1,809,476,300           5,410,201,200         43,128,630       36,500,000       1,011,780,646          112,560,156             344,800,000         3,882,251,279           12,650,698,211          
มูลคายตธ งิ ุรรมของเ นลงทนลดลง - - - - (348,824,510)           - - - (348,824,510)              
ผลตางจา แปล  บก ิ ี่  ิ ตาง เ ดลงกการ งคาง ารเงนทเปนเงนตรา ประ ทศล - - - - - (30,413,543)              - - (30,413,543)                
กําไรสุทธิสํ ั าหรบป - - - - - - - 1,545,533,109           1,545,533,109            
เงนปนผลจ ุาย (หมายเหต 4.3) - - - - - - - (1,635,404,630)         (1,635,404,630)           
โอนกําไรส ี่ย ม จ ป ํ าะสมท งไ ได ดสรรเ นสารองต มกฎหมาย - - - - - - 77,300,000          (77,300,000)              -
ใบสําคญแสด ิ ิซึ่ สิ ิ งสภาพ  ุ ุร ิ ิงสทธ งใช ทธแปล เปนหนบ มสทธ 44,370,000                - 30,062,320       - - - - - 74,432,320                 
หุนบรมสิ ิซึ่ สิ ิ งสภาพ  ุ ามัญทธ งใช ทธแปล เปนหนส (2,570,000)                2,570,000                - - - - - - -
ยอดคงเหลือ ณ วั ี่ ธั คมนท 31 นวา  2549 1,851,276,300           5,412,771,200         73,190,950       36,500,000       662,956,136             82,146,613               422,100,000         3,715,079,758           12,256,020,957          

หมายเหตประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



 

ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
(หนวย : บาท)

งบการเงิ ิ พนรวม งบการเงนเฉ าะของธนาคารฯ
2549 2548 2549 2548

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
     กําไรสุทธิ 1,545,533,109           1,790,849,244           1,545,533,109           1,790,849,244           
     รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
        จากกิจกรรมดําเนินงาน 
           กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย 23,573,140                27,815,796                - -
           สวนแบงผลกําไรจากการดําเนินงานจากบริษัทยอย - - (565,628,948)             (673,014,334)             
           คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 210,802,077              170,020,564              150,095,963              109,443,852              
           โอนกลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (75,717,421)              (94,434,943)              (150,029,027)             (146,332,053)             
           คาเผื่อขาดทุนที่คาดวาจะเกิดข้ึนจริงจากหลักทรัพยเพื่อการลงทุน (โอนกลับ) (5,797,556)                13,876,397                (5,797,556)                13,964,083                
           คาเผื่อขาดทุนจากมูลคาที่ลดลงของทรัพยสินรอการขาย (โอนกลับ) (33,490,244)              (34,168,243)              (34,228,347)              (34,168,243)              
           กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพย (449,578,736)             (347,938,920)             (442,816,883)             (115,257,723)             
           กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (8,225,985)                (8,792,526)                (6,245,320)                (8,677,155)                
           ขาดทุนจากการตัดจําหนายอุปกรณ 116,573                     - 38,105                       -
           ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายทรัพยสินรอการขาย 100,516,073              187,406,361              (66,448,665)              23,421,852                
           ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีลดลง 182,799,738              176,754,079              205,839,899              210,032,600              
           รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับ (เพิ่มข้ึน) ลดลง (29,956,606)             8,489,950                  (24,958,809)              8,841,995                  
           รายไดคางรับอื่น (เพิ่มข้ึน) ลดลง 5,099,493                  (3,484,609)                30,067,039                (20,114,610)              
           ดอกเบี้ยคางจายเพิ่มข้ึน (ลดลง) 215,040,869              57,170,996                214,257,554              57,793,939                
           คาใชจายคางจายเพิ่มข้ึน (ลดลง) 8,761,107                  24,822,687                4,794,397                  42,361,682                

            ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดข้ึนจริง 3,819,200                  - 3,819,200                  -
     กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
        สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 1,693,294,831           1,968,386,833           858,291,711              1,259,145,129           
     สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
        รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 477,358,224              13,896,978                (95,906,017)              (96,723,358)              
        หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน 282,000,000              105,000,000              282,000,000              105,000,000              
        ลูกหนี้สํานักหักบัญชี (195,518,722)             97,834,412                - -
        เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ (12,414,384,742)        (9,796,797,459)          (12,107,313,943)        (8,660,137,387)          
        ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 608,019,110              (51,472,569)              - -
        ทรัพยสินรอการขาย 1,182,745,079           832,148,188              739,202,017              533,541,200              
        สินทรัพยอื่น (244,356,916)             (111,558,588)             (247,069,424)             1,375,570,112           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
(หนวย : บาท)

งบการเงิ ิ พนรวม งบการเงนเฉ าะของธนาคารฯ
2549 2548 2549 2548

     หนี้สินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
        เงินฝาก 6,117,058,923           (4,837,001,084)          6,056,853,312           (4,694,287,092)          
        รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (4,258,271,695)          2,107,985,901           (3,665,145,511)          2,079,231,162           

         หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 230,228,615              247,287,192              230,228,615              247,287,192              
        เงินกูยืม 8,591,444,162           10,504,256,177         8,374,578,314           9,998,000,000           
        เจาหนี้สํานักหักบัญชี (201,352,852)             435,495,884              - -
        เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา (636,643,383)             (34,965,896)              - -
        หนี้สินอื่น (182,695,978)             (26,727,205)              (119,808,682)             41,283,511                
           เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,048,924,656           1,453,768,764           305,910,392              2,187,910,469           
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
     เงินสดจายซ้ือเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อการลงทุน (1,434,251,692)          (9,970,851,702)          (1,044,200,466)          (11,071,723,470)        
     เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อการลงทุน 2,209,231,397           10,011,616,371         2,098,733,338           9,619,900,218           
     เงินสดรับจากเงินปนผลจากบริษัทยอย - - 388,513,209              717,598,386              
     เงินสดจายซ้ือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (208,584,734)             (237,502,454)             (187,710,952)             (206,903,348)             
     เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 10,038,337                17,448,612                6,489,674                  14,488,878                
        เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 576,433,308              (179,289,173)             1,261,824,803           (926,639,336)             
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
     เงินปนผลจาย (1,663,104,630)          (1,147,827,330)          (1,635,404,630)          (1,120,077,330)          
     เงินสดรับจากการใชสิทธิซ้ือหุนบุริมสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 74,432,320                59,289,680                74,432,320                59,289,680                
        เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,588,672,310)          (1,088,537,650)          (1,560,972,310)          (1,060,787,650)          
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ (30,413,543)              14,244,764                - -
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 6,272,111                  200,186,705              6,762,885                  200,483,483              
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 203,952,651              3,765,946                  202,324,961              1,841,478                  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป 210,224,762              203,952,651              209,087,846              202,324,961              

-                            -                            -                            -                            
ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด 
     เงินสดจายระหวางปสําหรับ
        ดอกเบี้ยจาย 2,682,318,474           1,407,426,568           2,505,288,385           1,287,251,036           
        ภาษีเงินไดนิติบุคคล 489,090,018              419,924,898              217,642,862              116,496,702              
     รายการที่มิใชเงินสด 
        แปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ 2,570,000                  71,126,000                2,570,000                  71,126,000                
        การโอนทรัพยสินรอการขายเปนที่ดินอาคารและอุปกรณ 20,018,354                39,172,584                20,018,354                -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



 

ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 

1. หลักเกณฑในการจัดทําและแสดงรายการในงบการเงนิและนโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

1.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงนิ 

  งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี         
พ.ศ. 2547 ยกเวนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 56 เร่ืองการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได ซ่ึงธนาคารฯและ
บริษัทยอยถือปฏิบัติกอนวันที่มีผลบังคับใช โดยมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวเปนไปตามเกณฑที่
กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศฉบับที่ 12 เร่ืองภาษีเงินได ฉบับปรับปรุงป 1996 
(IAS No. 12 “Income Taxes” (revised 1996)) และงบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑที่กําหนด
โดยธนาคารแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

  การแสดงรายการในงบการเงินนี้ไดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของประกาศธนาคาร
แหงประเทศไทย เร่ืองแบบงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของธนาคารพาณิชย ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 
2544 

  งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบาย
การบัญชี 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงนิรวม 

  งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) (ซ่ึงตอไปนี้
เรียกวา “ธนาคารฯ”) และบริษัทยอย (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) ตามรายละเอียดที่กลาวไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.1 

  งบการเงินของบริษัทยอยซ่ึงจัดตั้งในตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉล่ีย ณ วันที่ในงบดุลสําหรับสินทรัพยและหนี้สิน หรืออัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยราย
เดือนสําหรับรายการที่เปนรายไดและคาใชจาย ผลตางซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงคาดังกลาวไดแสดงไว
เปนรายการ “ผลตางจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ” ในสวนของผูถือหุน 

  ยอดคงคางระหวางธนาคารฯ และบริษัทยอย รายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดตัดออกจาก
งบการเงินรวมนี้แลว 
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1.3 นโยบายการบญัชีท่ีสําคัญ 

 1.3.1 การรับรูรายได 

ก) ดอกเบี้ยและสวนลดรับจากเงินใหสินเชื่อ 

 ดอกเบี้ยของเงินใหสินเชื่อรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคางจากยอดเงินตนที่คาง
ชําระ รายไดจากสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาทางการเงินรับรูเปนรายไดตลอดระยะเวลา
การผอนชําระตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 

 ธนาคารฯและบริษัทยอยมีนโยบายหยุดบันทึกรายไดดอกเบี้ยคางรับสําหรับ     
เงินใหสินเชื่อที่ผิดนัดชําระดอกเบี้ยเกินกําหนดหนึ่งเดือน และสําหรับลูกหนี้ตามสัญญา
เชาซื้อและสัญญาเชาการเงินที่ผิดนัดชําระดอกเบี้ยเกินกวาสามเดือนนับจากวันครบ
กําหนดชําระและจะยกเลิกรายการดอกเบี้ยคางรับที่ไดบันทึกบัญชีเปนรายไดแลวนั้น
ออกจากบัญชี สําหรับการบันทึกรายไดดอกเบี้ยรับหลังจากนั้นจะบันทึกตามเกณฑ    
เงินสด 

 กรณีเงินใหสินเชื่อเพื่อซ้ือหลักทรัพยซ่ึงคางชําระดอกเบี้ยเกินกวากําหนดสอง
เดือนจะหยุดรับรูดอกเบี้ยเปนรายได และจะรับรูดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้
ดังกลาวตามเกณฑเงินสด 

 ทั้งนี้ธนาคารฯและบริษัทยอยจะรับรูดอกเบี้ยเปนรายไดตามเกณฑคงคางอีกเมื่อ  
ธนาคารฯและบริษัทยอยไดรับชําระหนี้ที่คางเกินกําหนดชําระแลว 

 ในกรณีที่ดอกเบี้ยหรือสวนลดไดคิดรวมอยูในตั๋วเงินหรือเงินใหสินเชื่อแลว 
ดอกเบี้ยหรือสวนลดดังกลาวจะบันทึกเปนรายไดรอตัดบัญชีและตัดจําหนายเปนรายได
เฉลี่ยเทา ๆ กันตลอดอายุของตั๋วเงินหรือระยะเวลาของเงินใหสินเชื่อนั้น 

ข) ดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย 

 ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง เงินปนผลจากเงินลงทุน   
จะถือเปนรายไดเมื่อประกาศจาย 
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ค) คานายหนา 

 คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยและคานายหนาจากการซื้อขายสัญญา      
ซ้ือขายลวงหนาถือเปนรายได ณ วันที่ที่เกิดรายการ   

ง) กําไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายหลักทรัพย 

 กําไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายหลักทรัพยถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่ที่เกิด
รายการ 

จ) คาธรรมเนียมและบริการ 

 คาธรรมเนียมและบริการถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง 

 1.3.2 ดอกเบี้ยจาย 

  ดอกเบี้ยจายถือเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง ในกรณีที่ดอกเบี้ยไดคิดรวมอยูในตัว๋เงนิ
จายแลว ดอกเบี้ยนั้นจะบันทึกเปนดอกเบี้ยจายรอตัดบัญชีและจะตัดจําหนายเปนคาใชจายเฉลี่ย
เทา ๆ กันตลอดอายุของตั๋วเงินนั้น 

 1.3.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม ธนาคารฯและบริษัทยอยบันทึก
การเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเปนรายการกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน 

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายทั้งที่ถือไวเปนเงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาวแสดงตาม
มูลคายุติธรรม ธนาคารฯและบริษัทยอยบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพยดังกลาว
เปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุนจนกระทั่งจําหนายหลักทรัพยดังกลาว
ออกไป จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคานั้นในงบกําไรขาดทุน 

ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดชําระในหนึ่งปและที่จะถือจนครบกําหนด
แสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ธนาคารฯและบริษัทยอยตัดบัญชีสวนเกิน/สวน
ต่ํากวามูลคาตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซ่ึงจํานวนที่ตัดจําหนายนี้จะแสดง
เปนรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ 
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ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซ่ึง
แสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 

 มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อ
หลังสุด ณ ส้ินวันทําการสุดทายของปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคายุติธรรมของ
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจและของตราสารหนี้ภาคเอกชน คาํนวณโดยใชสูตรที่กําหนด
โดยธนาคารแหงประเทศไทยโดยใชอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือ
ของสถาบันการเงินอื่นแลวแตกรณี มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพย
สุทธิ (Net Asset Value) 

 ธนาคารฯและบริษัทยอยจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ของหลักทรัพยเผ่ือขาย
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดชําระในหนึ่งป ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
และเงินลงทุนทั่วไปในงบกําไรขาดทุน  

 ธนาคารฯและบริษัทยอยใชวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน 

 ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ธนาคารฯและบริษัทยอยจะปรับเปลี่ยน
ราคาของเงินลงทุนใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกตาง
ระหวางราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนไดบันทึกเปนรายการกําไร (ขาดทุน) ใน
งบกําไรขาดทุนหรือแสดงเปนสวนเกิน (ต่ํากวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนใน
สวนของผูถือหุนแลวแตประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน 

 1.3.4 เงินลงทุนในลูกหนี้ท่ีรับซ้ือหรือรับโอน 

 เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนซึ่งถือเปนเงินลงทุนทั่วไป แสดงในราคาทุนที่
จายซื้อสุทธิจากคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในลูกหนี้ (ถามี) ผลขาดทุนจากการดอยคาของ
เงินลงทุนบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

 ในกรณีลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนไดมีการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ ธนาคารฯจะ
โอนเงินลงทุนในลูกหนี้ดังกลาวไปเปนเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้และแสดงตามมูลคายุติธรรม
สุทธิจากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยอางอิงมูลคายุติธรรมจากยอดคงเหลือตามบัญชีของ       
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอน ณ วันโอนหรือ ณ วันทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้  
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ธนาคารฯพิจารณาบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑและขอกําหนดของ
ธนาคารแหงประเทศไทยเชนเดียวกับเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 

 1.3.5 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย  

 ธนาคารฯไมไดบันทึกเงินลงทุนซึ่งธนาคารฯรับโอนเงินลงทุนดังกลาวจากลูกหนี้ที่มีการ
ปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา และถือหุนตั้งแตรอยละ 20 ตามวิธีสวนไดเสียเนื่องจากธนาคารฯ
ตองจําหนายเงินลงทุนดังกลาวภายในระยะเวลาตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย 

 1.3.6 ลูกหนี้/เจาหนี้สํานักหักบัญชี 

 ลูกหนี้สํานักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ศูนยรับฝากหลักทรัพยที่เกิดจากการ
ชําระราคาซื้อขายหลักทรัพยผานสํานักหักบัญชีของศูนยรับฝากหลักทรัพย และยอดดุลสุทธิ
ลูกหนี้สํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา รวมถึงเงินที่ไดนําไปวางเปนประกันกับสํานักหัก
บัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนาในการทําธุรกรรมอนุพันธ 

 เจาหนี้สํานักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิเจาหนี้ศูนยรับฝากหลักทรัพยที่เกิดจากการ
ชําระราคาซื้อขายหลักทรัพยผานสํานักหักบัญชีของศูนยรับฝากหลักทรัพย และยอดดุลสุทธิ
เจาหนี้สํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา 

 1.3.7 เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 

 เงินใหสินเชื่อแสดงเฉพาะยอดเงินตนไมรวมดอกเบี้ยคางรับ รายไดรอตัดบัญชี/สวนลด
รับลวงหนาของเงินใหสินเชื่อที่ยังไมรับรูเปนรายไดแสดงเปนรายการหักจากเงินใหสินเชื่อ  

 1.3.8 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและสวนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 

ก) ธนาคารฯตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อและสวนสูญเสียจากการปรับ
โครงสรางหนี้ตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) และ
ปรับปรุงเพิ่มดวยจํานวนเงินเพิ่มเติมที่คาดวาจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไมได โดยการ
วิเคราะหและประเมินฐานะของลูกหนี้จากประสบการณในการพิจารณาความเสี่ยงและ
มูลคาหลักประกันประกอบ  
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 ป 2549 

  ในป 2549 ธนาคารฯไดปรับปรุงหลักเกณฑการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการ
นํามูลคาหลักประกันมาหักออกจากราคาตามบัญชีของลูกหนี้ในการกันเงินสํารอง
สําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพเพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑใหมของธปท. ที่ออกไวเมื่อ
วันที่ 21 ธันวาคม 2549 โดยธนาคารฯจะกันเงินสํารองในอัตรารอยละ 100 สําหรับสวน
ตางระหวางยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจาก
ลูกหนี้หรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะได รับจากการจําหนาย
หลักประกัน โดยใชอัตราดอกเบี้ยคิดลดและระยะเวลาที่คาดวาจะจําหนายหลักประกัน
ไดตามเกณฑของธปท. หรือกรณีลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงดานเครดิตที่เหมือนกัน หรือ
ลูกหนี้รายยอยที่มีลักษณะประเภทและวัตถุประสงคการกูยืมคลายคลึงกัน ธนาคารฯอาจ
เลือกกันเงินสํารองเปนกลุมลูกหนี้ (Collective Approach) โดยกันเงินสํารองจาก
ประสบการณผลขาดทุนในอดีตสําหรับลูกหนี้แตละกลุมได 

  ทั้งนี้กําหนดระยะเวลาการกันสํารองตามเกณฑขางตนเปนดังนี้ 

 -  ลูกหนี้ที่ศาลมีคําพิพากษาแลวหรืออยูระหวางบังคับคดี และลูกหนี้ที่อยูระหวาง
ดําเนินคดี ใหกันเงินสํารองตั้งแตงวดการบัญชีหลังของป 2549 เปนตนไป 

 - ลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้นเปนสินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญ และชั้นสงสัย ใหกันเงินสํารอง
ตั้งแตงวดบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 

 -  ลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้นเปนสินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน ใหกันเงินสํารองตั้งแตงวด
บัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 

  สําหรับลูกหนี้ที่จัดชั้นปกติ (รวมลูกหนี้ที่ผานการปรับปรุงโครงสรางหนี้) และ
ลูกหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ ธนาคารฯกันสํารองในอัตราไมต่ํากวารอยละ 1 และ 2 
ตามลําดับของยอดหนี้ เงินตนคงคาง (ไมรวมดอกเบี้ย) หลังหักหลักประกันตาม
หลักเกณฑที่กําหนดโดย ธปท. 
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  ทั้งนี้ในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารฯไดกันสํารอง
ในอัตรารอยละ 100 สําหรับลูกหนี้ที่ศาลมีคําพิพากษาหรืออยูระหวางบังคับคดี และ
ลูกหนี้ที่อยูระหวางดําเนินคดีตามเกณฑใหมของธปท. แลว และสําหรับลูกหนี้ดอย
คุณภาพสวนที่เหลือที่เปนลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ สงสัย และต่ํากวามาตรฐาน ธนาคารฯ
ยังคงตั้งสํารองตามหลักเกณฑเดิมในอัตรารอยละ 100 และอัตราไมต่ํากวารอยละ 50 
และ 20 ตามลําดับ  

 ป 2548

  ธนาคารฯตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย ธปท. ที่ออกไว
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2547 โดยใหพิจารณาและตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราไมต่ํา
กวารอยละ 1 สําหรับหนี้จัดชั้นปกติ รอยละ 2 สําหรับหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ     
รอยละ 20 สําหรับหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน รอยละ 50 สําหรับหนี้จัดชั้นสงสัย และ
รอยละ 100 สําหรับหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ ซ่ึงธนาคารฯสามารถนํามูลคาหลักประกันซึ่ง
คํานวณตามเกณฑมาหักจากยอดคงคางของลูกหนี้กอนการคํานวณสํารองเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญได  

ข) บริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพยตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยประเมินฐานะของ
ลูกหนี้แตละรายโดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชําระและมูลคาของหลักทรัพยที่ใช
ค้ําประกัน และตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไมเพียงพอ และ/หรือมี
โอกาสที่จะไดรับชําระคืนไมครบ ทั้งนี้บริษัทยอยถือพื้นฐานการจัดชั้นและการตั้งสํารอง
ตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยและปจจัยอ่ืนประกอบ 

ค) บริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจใหเชาซื้อและใหเชาทางการเงินตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดย
ตั้งขึ้นเปนอัตรารอยละของยอดลูกหนี้ที่คางชําระ (สุทธิจากรายไดจากสัญญาเชาซื้อ/          
เชาการเงินที่ยังไมถือเปนรายได) แตละอายุ และบริษัทยอยจะพิจารณาขอมูลสถิติตางๆ
ในอดีตประกอบกับการประเมินความเสี่ยงของลูกหนี้ ลักษณะของหลักประกัน และ
ผลเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจากลูกหนี้ในอดีต โดยยึดหลักความระมัดระวังเปนสําคัญ 
นอกจากนี้ บริษัทยอยจะพิจารณาความเพียงพอของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว ณ 
วันที่ในงบดุลอีกครั้งโดยพิจารณาฐานะปจจุบันของลูกหนี้เปนเกณฑ หนี้สูญจะตัด
จําหนายเมื่อไมสามารถเรียกเก็บเงินได 
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ง) การตัดจําหนายลูกหนี้เปนหนี้สูญจะนําไปลดยอดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญที่
ไดรับคืนจะบันทึกเปนรายไดในรอบบัญชีที่ไดรับคืน 

จ) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้อ่ืนตั้งขึ้นโดยประมาณจากจํานวนหนี้ที่อาจเรียกเก็บจาก
ลูกหนี้ไมได ซ่ึงพิจารณาจากสถานะปจจุบันของลูกหนี้คงคาง ณ วันที่ในงบดุล  

 1.3.9 การปรับปรุงโครงสรางหนี้ท่ีมีปญหา 

 ธนาคารฯบันทึกรายการที่เกี่ยวของกับการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหาตามหลักเกณฑ
ของธนาคารแหงประเทศไทยและตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 “การบัญชีสําหรับการปรับ
โครงสรางหนี้ที่มีปญหา” โดยธนาคารฯบันทึกบัญชีสินทรัพยหรือสวนไดเสียที่รับโอนมาดวย
มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยหักดวยประมาณการคาใชจายในการขาย (ถามี) หรือยอดหนี้    
คงคางแลวแตราคาใดจะต่ํากวา  

 ในกรณีที่เปนการปรับโครงสรางหนี้ที่ธนาคารฯยินยอมผอนปรนเงื่อนไขในการชําระ
หนี้ ธนาคารฯคํานวณมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในลูกหนี้หลังการปรับโครงสรางหนี้โดย
คํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคต คิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยขั้น
ต่ําสําหรับเงินใหสินเชื่อระยะยาว ณ วันปรับโครงสรางหนี้ ซ่ึงผลตางระหวางมูลคายุติธรรม
ของหนี้กับเงินลงทุนในลูกหนี้ ณ วันที่ปรับโครงสรางหนี้จะบันทึกเปนคาใชจายทั้งจํานวนใน
งบกําไรขาดทุนและจะรับรูสวนสูญเสียที่เกิดจากการปรับโครงสรางหนี้โดยการยินยอมลด   
เงินตน หรือดอกเบี้ยที่บันทึกในบัญชีหลังหักเงินสํารองที่กันไวแลวเปนคาใชจายในงบกําไร
ขาดทุนเมื่อมีการปรับโครงสรางหนี้  

1.3.10  การรับรูและตัดบัญชีสินทรัพยของลูกคา 

 บริษัทยอยบันทึกสินทรัพยประเภทเงินสดที่ลูกคาวางไวกับบริษัทยอยเพื่อการซื้อขาย
หลักทรัพยบัญชีเงินสด และการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา เปนสินทรัพยของบริษัทเพื่อการ
ควบคุมภายใน และ ณ วันที่ในงบดุลบริษัทยอยจะตัดรายการดังกลาวในสวนที่ไมมีภาระ       
ค้ําประกันออกทั้งดานสินทรัพยและหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพยที่เปนของบริษัทยอย
เทานั้น 
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1.3.11  การยืมและใหยืมหลักทรัพย 

 บริษัทยอยประกอบธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพย โดยบริษัทยอยจะเขาเปน
คูสัญญากับผูยืมและใหยืมหลักทรัพยซ่ึงเปนลูกคาของบริษัท 

 บริษัทยอยบันทึกบัญชีรับรูภาระที่ตองสงคืนหลักทรัพยที่ยืมมาซึ่งไดนําไปใหยืมตอเปน 
“เจาหนี้หุนยืม” และบันทึกบัญชีหลักทรัพยซ่ึงนําไปใหลูกคายืมตอเปน “ลูกหนี้ยืมหลักทรัพย” 
ในงบดุล ณ วันสิ้นป บริษัทยอยปรับปรุงบัญชีเจาหนี้หุนยืมและลูกหนี้ยืมหลักทรัพยโดย
คํานวณจากราคาเสนอขาย ณ ส้ินวันทําการสุดทายของปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาดังกลาวในงบกําไรขาดทุน บริษัทยอยบันทึกเงินสดที่ลูกหนี้
ยืมหลักทรัพยนํามาวางเปนหลักประกันในบัญชี “เจาหนี้ทรัพยสินวางประกัน” คาธรรมเนียม
การยืมและการใหยืมหลักทรัพยบันทึกตามเกณฑคงคางตามระยะเวลา 

 1.3.12 ทรัพยสินรอการขาย 

 ทรัพยสินรอการขาย ไดแก ทรัพยสินที่ยึดคืนจากลูกหนี้ตามสัญญาเงินใหสินเชื่อและ
สัญญาเชาซื้อที่คางเกินกําหนดชําระเปนเวลานานหรือลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี้ มูลคา
ของทรัพยสินที่ยึดคืนแสดงตามราคาทุนหรือมูลคาที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา มูลคาที่
จะไดรับพิจารณาจากราคาตลาด/ราคาประเมินของทรัพยสินที่ยึดหักดวยประมาณการคาใชจาย
ในการขาย 

 ขาดทุนจากการดอยคารับรูในงบกําไรขาดทุน กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายรับรูเมื่อ
มีการจําหนาย 

 1.3.13 สัญญาเชาการเงิน  

  สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของ
สวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปน
รายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่
ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทาง
การเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุ
ของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงาน
ของสินทรัพยที่เชาหรืออายุของสัญญาเชาแลวแตระยะเวลาใดจะต่ํากวา  
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  1.3.14  คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 

ก) ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อม
ราคาสะสม  

คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ คํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรง (ยกเวนการคิด
คาเสื่อมราคาของอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณส่ือสารที่ซ้ือมาตั้งแตป 2543 ซ่ึงจะ
คํานวณตามอายุการใชงานโดยประมาณ 3 ป โดยวิธีผลรวมจํานวนปที่ใชงาน) ตามอายุ
การใชงานโดยประมาณดังนี้ 
อาคารและหองชุดสํานักงาน  - 20 ป 
สวนปรับปรุงสํานักงาน - 5  ป 
เครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณ  - 5  ป 
ยานพาหนะ  - 5  ป 

   ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน 

   คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

ข) สิทธิการเชาตัดบัญชีเปนคาใชจายโดยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญาเชาในระยะเวลา 12, 
13.5 และ 15 ป 

ค) รายจายคาสิทธิเพื่อใชประโยชนในระบบคอมพิวเตอรตัดบัญชีเปนคาใชจายตามอายุของ
สัญญาในระยะเวลา 5 ป และ 10 ป ยกเวนการตัดจําหนายคาสิทธิเพื่อใชประโยชนใน
ระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงไดมาตั้งแตป 2543 ซ่ึงจะคํานวณตามอายุการใชงานโดยประมาณ 
3 ป โดยวิธีผลรวมจํานวนปที่ใชงาน 

ง) สิทธิในการซื้อและขายหลักทรัพยเพื่อคาใน Hong Kong Exchange and Clearing 
Limited (“HKEC”) บันทึกในราคาทุนและตัดจําหนายโดยวิธีเสนตรงในระยะเวลา 10 ป  

 1.3.15 ภาษีเงินได 

ก)  ภาษีเงินไดตามแบบแสดงรายการ 

 ธนาคารฯและบริษัทยอย คํานวณภาษีเงินไดตามเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมาย
ภาษีอากร 
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ข)  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 สินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะคํานวณขึ้นจากผลแตกตางชั่วคราว 
ณ วันที่ในงบดุล ระหวางฐานภาษีของสินทรัพยหรือหนี้สินกับราคาตามบัญชีของ
สินทรัพยหรือหนี้สินนั้น ซ่ึงจะรับรูเปนรายไดภาษีหรือตัดบัญชีเปนคาใชจายภาษีเมื่อ
รายไดสามารถรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายที่บันทึกไวเกิดขึ้นจริงและถือหักเปน
คาใชจายไดแลวในการคํานวณภาษีเงินไดตามกฎหมายภาษีอากร 

 ธนาคารฯและบริษัทยอยรับรูผลแตกตางชั่วคราวที่ตองหักภาษีเปนสินทรัพยภาษี
เงินไดรอการตัดบัญชีหากมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาธนาคารฯและบริษัทยอย
จะมีกําไรทางภาษีจากการดําเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินได    
รอการตัดบัญชีนั้นมาใชประโยชนได ธนาคารฯและบริษัทยอยรับรูผลแตกตางชั่วคราวที่
ตองเสียภาษีทุกรายการเปนหนี้สินภาษีเงินได 

 สินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีคํานวณขึ้นตามอัตราภาษีเงินไดนิติ
บุคคลในอัตราที่คาดวาจะตองใชในปที่ธนาคารฯและบริษัทยอยจะไดรับประโยชนจาก
สินทรัพยหรือจะตองจายชําระหนี้สินโดยใชอัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่มีผล
บังคับใช ณ วันที่ในงบดุล 

 ธนาคารฯและบริษัทยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวน
ของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของ     
ผูถือหุน  

 ธนาคารฯและบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินได      
รอการตัดบัญชี ณ ทุกวันที่ในงบดุล และจะปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาวเมื่อมีความ
เปนไปไดคอนขางแนวาธนาคารฯและบริษัทยอยจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนํา
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน  
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 1.3.16  การดอยคาของสินทรัพย 

 ทุกวันที่ในงบดุล ธนาคารฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินวามีขอบงชี้ซ่ึงแสดงวา
สินทรัพยของธนาคารฯและบริษัทยอยดอยคาลงหรือไม หากมีขอบงชี้ของการดอยคา   
ธนาคารฯและบริษัทยอยจะทําการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย และหาก
พบวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นมีมูลคาสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ธนาคารฯและ
บริษัทยอยจะลดมูลคาของสินทรัพยลงใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนและรับรูผลขาดทุน
จากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุน (มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย 
หมายถึง ราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา) 

1.3.17  การขายลูกหนี้ตั๋วเงิน 

 ธนาคารฯบันทึกการขายลดตั๋วเงินแบบผูซ้ือไมมีสิทธิไลเบี้ยโดยการเครดิตบัญชีลูกหนี้
เงินใหสินเชื่อประเภทตั๋วเงิน 

 ธนาคารฯบันทึกการขายลดตั๋วเงินที่ไมมีการใหอาวัลหรือรับรองแบบผูซ้ือมีสิทธิไลเบี้ย
เปนหนี้สินภายใตบัญชี “ภาระจากการขายลูกหนี้ตั๋วเงิน” และจะบันทึกรายการขายลดตั๋วเงินที่
มีธนาคารพาณิชยหรือบริษัทเงินทุนอื่นใหการอาวัลหรือรับรองแบบผูซ้ือมีสิทธิไลเบี้ยโดยการ
เครดิตบัญชีลูกหนี้เงินใหสินเชื่อประเภทตั๋วเงินและเปดเผยภาระดังกลาวไวเปนสวนหนึ่งของ 
“หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา” 

  1.3.18  เงินตราตางประเทศ 

 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่
เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศคงเหลืออยู ณ วันที่ในงบดุลแปลง
คาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ณ วันที่ในงบดุล  

 กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยูในการคํานวณผล
การดําเนินงาน  

1.3.19 ผลประโยชนพนักงาน 

 ธนาคารฯและบริษัทยอยบันทึกคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง 
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 1.3.20 ประมาณการหนี้สิน 

 ธนาคารฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปน
ผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว มีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาธนาคารฯและ
บริษัทยอยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และธนาคารฯและ
บริษัทยอยสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ  

1.3.21 ตราสารอนุพันธ - สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 

 ธนาคารฯ รับรูจํานวนสุทธิของดอกเบี้ยที่ไดรับจาก/จายใหแกคูสัญญาตามสัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเปนรายได/คาใชจายในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง 

 1.3.22 เคร่ืองมือทางการเงิน 

ก) นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 48 เร่ืองการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูล
สําหรับเครื่องมือทางการเงิน ธนาคารฯและบริษัทยอยมีเครื่องมือทางการเงินที่สําคัญที่
แสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสด รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย) 
หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน เงินลงทุน ลูกหนี้สํานักหักบัญชี เงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้
และดอกเบี้ยคางรับ เงินฝาก รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) หนี้สินจาย
คืนเมื่อทวงถาม เงินกูยืม เจาหนี้สํานักหักบัญชี และเจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญา
ซ้ือขายลวงหนา ธนาคารฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน
ดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ   
งบการเงินขอ 3.30 

ข) มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกัน
ในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคา
กันไดอยางเปนอิสระในลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน  
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 ธนาคารฯและบริษัทยอยไดมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทาง
การเงินตามหลักเกณฑดังนี้  

- สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้นหรือมีอัตรา
ดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ไดแก เงินสด รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน (สินทรัพย) หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน เงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้ 
และดอกเบี้ยคางรับ เงินฝาก รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) 
หนี้ สินจ ายคืนเมื่อทวงถาม  และเงินกู ยืมระยะสั้น  แสดงมูลคายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบดุล 

- เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน แสดงมูลคายุติธรรมตามราคาตลาด หรือ
คํานวณตามหลักเกณฑการประเมินมูลคาที่เปนที่ยอมรับกันทั่วไป หากกรณีไมมี
ราคาตลาด 

- หุนกูและเงินกูยืมระยะยาวที่จายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ แสดงมูลคายุติธรรมโดย
การคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจายในอนาคต คิดลดดวยอัตรา
ดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปจจุบัน สําหรับเงินกูยืมที่มีเงื่อนไขใกลเคียงกัน 

- ตราสารอนุพันธ แสดงมูลคายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคํานวณตามหลักเกณฑ
การประเมินมูลคาที่เปนที่ยอมรับทั่วไป หากกรณีที่ไมมีราคาตลาด  

 มูลคายุติธรรมของรายการนอกงบดุลอ่ืนไมสามารถคํานวณไดอยางเหมาะสมจึง
ไมมีการเปดเผย 

 1.3.23 กําไรตอหุน 

   วิธีการคํานวณกําไรตอหุนของธนาคารฯ สามารถสรุปไดดังนี้ 

   กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับปหลังหักจํานวนเงินปนผลของ
หุนบุริมสิทธิสวนที่มีสิทธิไดรับกอนหุนสามัญดวยจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน
สามัญและหุนบุริมสิทธิที่ออกอยูในระหวางป 
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   กําไรตอหุนปรับลด 

 กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับปหลังหักจํานวนเงินปนผลของหุน
บุริมสิทธิสวนที่มีสิทธิไดรับกอนหุนสามัญดวยจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญ
และหุนบุริมสิทธิที่ออกอยูในระหวางปและหุนสามัญที่ธนาคารฯอาจตองออกเพื่อแปลง
ใบสําคัญแสดงสิทธิใหเปนหุนสามัญโดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ ณ วันตนปหรือ 
ณ วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 ในการคํานวณกําไรตอหุนสําหรับป จํานวนเงินปนผลของหุนบุริมสิทธิตามที่กลาว
ขางตนคํานวณตามสัดสวนของระยะเวลา 

 1.3.24 การใชประมาณการทางบัญช ี

 ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารตองใชการประมาณ
และการตั้งสมมติฐานหลายประการ เพื่อประเมินคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนและทรัพยสิน
รอการขาย คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและสวนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ซ่ึงมี
ผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ผลที่
เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว 

 1.3.25 การจัดประเภทรายการในงบการเงนิ 

 ธนาคารฯไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีในงบการเงินสําหรับป ส้ินสุดวันที่               
31 ธันวาคม 2548 ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีของปปจจุบันซึ่งไมมี
ผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุนตามที่ไดรายงานไปแลว 

2. ขอมูลท่ัวไป 

 2.1 ขอมูลธนาคารฯ 

   ธนาคารฯจัดตั้งขึ้นเปนบริษัทมหาชนและมีภูมิลําเนาในประเทศไทย ธนาคารฯไดรับอนุญาต
จากกระทรวงการคลังใหประกอบธุรกิจหลักดานการธนาคารพาณิชย โดยมีที่อยูตามที่จดทะเบียนคือ
เลขที่ 48/2 อาคารทิสโกทาวเวอร ช้ัน 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารฯมีสาขารวม 14 สาขาในประเทศไทย 
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 2.2 ทุนเรือนหุน 

   ธนาคารฯมีทุนจดทะเบียนจํานวน 11,002 ลานบาท ซ่ึงตามเอกสารที่จดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชยในป 2542 นั้น ทุนจดทะเบียนดังกลาวประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 100.2 ลานหุน และหุน
บุริมสิทธิจํานวน 1,000 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท หุนบุริมสิทธิสามารถแปลงสภาพเปน
หุนสามัญไดตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอบังคับของธนาคารฯ  

   หุนบุริมสิทธิมีสิทธิและประโยชนเชนเดียวกับหุนสามัญทุกประการ เวนแตขอกําหนดบาง
ประการเกี่ยวกับเงินปนผลและบุริมสิทธิอ่ืน ๆ ตามที่ระบุไวในขอบังคับของธนาคารฯ เชน ผูถือหุน
บุริมสิทธิจะไดรับเงินปนผลในแตละปกอนผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ 1 บาท และมีสิทธิในการรับ
เงินปนผลรวมกับผูถือหุนสามัญดวย แมธนาคารฯมิไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญในปใด 
ธนาคารฯอาจจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิตามอัตราที่กําหนดดังกลาวก็ได ผูถือหุน
บุริมสิทธิมีสิทธิในเงินปนผลเฉพาะในปที่ธนาคารฯประกาศจายเทานั้นและไมมีสิทธิไดรับเงินปนผล
ยอนหลังสําหรับปที่ธนาคารฯมิไดประกาศจาย และตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ผูถือหุนบุริมสิทธิ
จะมีสิทธิเทาเทียมผูถือหุนสามัญทุกประการ 

   เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2543 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของธนาคารฯมีมติอนุมัติใหจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนบุริมสิทธิของธนาคารฯชนิดหามเปลี่ยนมืออายุ 5 ปใหแกกรรมการ
และพนักงานของธนาคารฯและบริษัทยอยรวมจํานวน 30 ลานหนวยโดยไมคิดมูลคา และแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดสรร (Allotment Committee) คณะกรรมการดังกลาวพิจารณาเห็นวากรรมการ
ธนาคารฯจะไมไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเวนแตจะเขาขายเปนพนักงานของธนาคารฯ การ
กําหนดราคาการใชสิทธิเทากับรอยละ 75 ของราคาปดของหุนบุริมสิทธิของธนาคารฯเฉลี่ย 10 วันทํา
การกอนวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยจะมีผลบังคับใช ทั้งนี้ราคาดังกลาว
จะตองไมต่ํากวามูลคาที่ตราไวของหุนบุริมสิทธิในอัตราสวน 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุน
บุ ริมสิทธิ  ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะออกใหภายหลังจากได รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว นอกจากนี้ ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติการ
จัดสรรหุนบุริมสิทธิสวนที่ยังไมไดจําหนายจํานวน 400 ลานหุนใหม (ซ่ึงรวมถึงหุนบุริมสิทธิจํานวน 
300 ลานหุน ที่ไดจัดสรรไวเพื่อรองรับการแปลงสิทธิของหุนกูแปลงสภาพ) โดยไดจัดสรรหุน
บุริมสิทธิจํานวน 30 ลานหุนมูลคาตราไวหุนละ 10 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิตามโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนบุริมสิทธิของธนาคารฯใหแก
กรรมการและพนักงานของธนาคารฯและบริษัทยอย ดังนั้นคงเหลือหุนบุริมสิทธิที่ยังไมไดมีการ
จัดสรรจํานวน 370 ลานหุน 
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   เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2545 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของธนาคารฯมีมติกําหนดราคาการใชสิทธิ
เทากับรอยละ 75 ของราคาปดของหุนบุริมสิทธิของธนาคารฯเฉลี่ย 10 วันทําการกอนวันที่มีการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ราคาดังกลาวจะตองไมต่ํากวามูลคาที่ตราไวของหุนบุริมสิทธิ 

 2.3 สํารองตามกฎหมาย 

   เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ธนาคารฯ
จะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําปหักดวยขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได 

 2.4 คาตอบแทนกรรมการ 

   คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของธนาคารฯตามมาตรา 90 
ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับ
กรรมการซึ่งดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของธนาคารฯดวย 

 2.5 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

   ธนาคารฯและบริษัทยอย 7 แหงและพนักงานไดรวมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ธนาคารฯและบริษัทยอยและพนักงานจาย
สมทบกองทุนดังกลาวเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 - 10 ของเงินเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนปที่
ทํางาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และจะจายใหกับ
พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนดังกลาว 

 2.6  รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

   บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับธนาคารฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุม
ธนาคารฯ หรือถูกควบคุมโดยธนาคารฯไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการ
ควบคุมเดียวกันกับธนาคารฯ นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวม
และบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับธนาคารฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของ
ธนาคารฯ ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของธนาคารฯ  

   ธนาคารฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาว
เปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงรวมกันระหวางธนาคารฯและบริษัทเหลานั้น ซ่ึง
เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใชกับลูกคารายอื่น 
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ธนาคารฯและบริษัทยอยไมมีเงินใหสินเชื่อและภาระผูกพันใหแกพนักงานระดับชั้นบริหาร
ตั้งแตผูจัดการฝายขึ้นไป และไมมีเงินใหสินเชื่อแกบริษัทที่ธนาคารฯหรือกรรมการหรือพนักงาน
ระดับชั้นบริหารของธนาคารฯถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 ขึ้นไปของทุนที่ชําระแลวของบริษัท
นั้นๆ ยกเวนเงินใหสินเชื่อสวัสดิการพนักงาน ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.27 

ธนาคารฯไมมีเงินใหสินเชื่อและภาระผูกพันแกบริษัทที่มีกรรมการรวมกันกับธนาคารฯ ใน
กรณีที่ไมมีทรัพยสินเปนประกันหนี้หรือมีมูลคาหลักประกันไมเพียงพอซึ่งจําเปนตองขออนุมัติจาก
ธนาคารแหงประเทศไทย 

ธนาคารฯและบริษัทยอยไมมีเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกันโดยมีลักษณะความสัมพนัธโดย
การมีผูบริหารของธนาคารฯและบริษัทยอยเปนผูถือหุนและ/หรือเปนกรรมการผูมีอํานาจ 

3. รายละเอียดประกอบงบการเงิน 

 3.1 งบการเงินรวม 

 รายละเอียดของบริษัทยอยซ่ึงรวมในการจัดทํางบการเงินรวมมีดังนี้ 
     (หนวย : รอยละ) 
 
 
 

จัดตั้งขึ้นใน 
อัตรารอยละของ 

การถือหุนโดยธนาคารฯ 
มูลคาสินทรัพยของบริษัทยอย

ท่ีรวมอยูในงบดุลรวม 

รายไดของบริษัทยอยท่ีรวมอยู
ในงบกําไรขาดทุนรวม 

สําหรับปสิ้นสุด 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิของ  
บริษัทยอยท่ีรวมอยูใน          
งบกําไรขาดทุนรวม      
สําหรับปสิ้นสุด 

ชื่อบริษัท ประเทศ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม วันท่ี 31 ธันวาคม วันท่ี 31 ธันวาคม 
  2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 

บริษัทยอยท่ีธนาคารฯถือหุนโดยตรง          
TISCO Securities Hong Kong Limited จีน - ฮองกง 100.00 100.00 0.33 1.43 0.95 1.10 (1.28) (0.82) 
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ไทย 99.99 99.99 1.92 1.91 15.04 13.66 21.53 14.94 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด ไทย 99.99 99.99 0.31 0.24 5.71 5.13 7.44 5.28 
บริษัท ทิสโกลีสซิ่ง จํากัด ไทย 99.99 99.99 2.27 2.68 1.81 2.35 1.70 2.56 
บริษัท ไฮเวย จํากัด ไทย 99.99 99.99 3.54 3.63 14.32 13.12 8.21 7.20 
บริษัท ทิสโก อินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด  ไทย 99.99 99.99 0.03 0.03 0.12 0.06 (6.63) (5.12) 
บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํากัด ไทย 50.00 50.00 1.57 2.68 1.79 2.22 2.77 3.13 
บริษัท ทิสโกกรุป จํากัด ไทย 99.99 99.99 - - - - - (0.10) 
บริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ไทย 95.00 95.00 - - - - (0.04) - 
บริษัทยอยท่ีธนาคารฯถือหุนโดยออม          
TISCO Global Securities Limited  
   (เดิมชื่อ “TISCO Global Investment Holdings 

Limited”) 

จีน - ฮองกง 100.00 100.00 0.03 - 0.03 0.03 0.05 0.08 

TISCO Securities UK Limited 
 (ชําระบัญชีในป 2548) 

สหราชอาณาจักร - - - - - - - - 

TISCO Securities Singapore Pte. Ltd. 
   (ชําระบัญชีในป 2549) 

สิงคโปร - 100.00 - - - - - (0.01) 

บริษัท วี แอล ที ลีสซิ่ง จํากัด  ไทย 50.00 50.00 - 0.02 0.03 0.21 (0.16) 0.25 
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3.2 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย) 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที่  
 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 
 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ 
ธนาคารแหงประเทศไทยและ
กองทุนเพื่อการฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน 422,699,150 - 422,699,150 452,351,484 - 452,351,484 

ธนาคารพาณิชย 270,233,819 10,497,558 280,731,377 467,304,414 10,600,184 477,904,598 
ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น - - - 27,193,623 - 27,193,623 
  รวมในประเทศ 692,932,969 10,497,558 703,430,527 946,849,521 10,600,184 957,449,705 
บวก ดอกเบี้ยคางรับ 664,084 375,340 1,039,424 - - - 
รวม 693,597,053 10,872,898 704,469,951 946,849,521 10,600,184 957,449,705 
ตางประเทศ       
ดอลลารฮองกง 143,706,608 - 143,706,608 309,204,593 26,487,000 335,691,593 
ดอลลารสหรัฐอเมริกา 148,101,241 - 148,101,241 90,074,785 25,202,825 115,277,610 
ริงกิต 24,923,945 - 24,923,945 27,613,286 22,703,709 50,316,995 
เยน 28,519 - 28,519 19,283,245 - 19,283,245 
ดอลลารสิงคโปร    160,718 - 160,718 6,780,085 - 6,780,085 
อ่ืนๆ 2,844,374 - 2,844,374 16,239,186 4,374,361 20,613,547 
  รวมตางประเทศ 319,765,405 - 319,765,405 469,195,180 78,767,895 547,963,075 
บวก ดอกเบี้ยคางรับ - - - - - - 
รวม 319,765,405 - 319,765,405 469,195,180 78,767,895 547,963,075 
รวมในประเทศและตางประเทศ 1,013,362,458 10,872,898 1,024,235,356 1,416,044,701 89,368,079 1,505,412,780 
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 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ ณ วันที่  
 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 
 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ 
ธนาคารแหงประเทศไทยและ
กองทุนเพื่อการฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน 422,613,658 - 422,613,658 452,351,484 - 452,351,484 

ธนาคารพาณิชย 57,452,608 - 57,452,608 37,657,316 125,449 37,782,765 
  รวมในประเทศ 480,066,266 - 480,066,266 490,008,800 125,449 490,134,249 
บวก ดอกเบี้ยคางรับ - - - - - - 
รวม 480,066,266 - 480,066,266 490,008,800 125,449 490,134,249 
ตางประเทศ       
ดอลลารฮองกง 102,154,800 - 102,154,800 - - - 
  รวมตางประเทศ 102,154,800 - 102,154,800 - - - 
บวก ดอกเบี้ยคางรับ - - - - - - 
รวม 102,154,800 - 102,154,800 - - - 
รวมในประเทศและตางประเทศ 582,221,066 - 582,221,066 490,008,800 125,449 490,134,249 

 
 

   (หนวย : ลานบาท) 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 

(สินทรัพย) ท่ีมีภาระค้ําประกัน 
งบการเงินรวม 

ณ วันที่  
งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 

ณ วันที่  ประเภทของการวางเปนประกัน 
  31 ธันวาคม

2549 
 31 ธันวาคม

2548 
31 ธันวาคม

2549 
  31 ธันวาคม

2548 
 

เงินฝากธนาคารของบริษัทยอยในประเทศ 10 10 - - ค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 
ต๋ัวสัญญาใชเงินซึ่งฝากในนามบริษัทยอยเพื่อ
การยืมหลักทรัพย 

- 12 - - หลักประกันในการยืมหลักทรัพยซึ่ง
บริษัทยอยไดรับจากลูกคาตามสัญญา
การยืมหลักทรัพย 
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 3.3 หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน 
  (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ  
ณ วันที่  

 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 1,718 2,000 

3.4 เงินลงทุน 
 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่  
  31 ธันวาคม 2549  31 ธันวาคม 2548 
 ราคาทุน /  ราคาทุน /  
 ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม

เงินลงทุนช่ัวคราว     
หลักทรัพยเพื่อคา     
   หลักทรัพยหุนทุน :     
      ตราสารทุนในความตองการของตลาด     
         ในประเทศ 647 605 712 1,000 
      บวก (หัก) : คาเผื่อการปรับมลูคาเงินลงทุน (42)  288  
   หลักทรัพยหุนทุนสุทธิ 605  1,000  
รวมหลักทรพัยเพื่อคา 605  1,000  
หลักทรัพยเผื่อขาย     
   ตราสารหนี้ :     
      หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 460,230,153 460,111,647 407,956,994 407,906,038 
      ตราสารหนี้ภาคเอกชน 237,568,301 178,608,804 285,452,079 221,803,717 
         รวม 697,798,454 638,720,451 693,409,073 629,709,755 
      บวก (หัก) : คาเผื่อการปรับมลูคาเงินลงทุน 1,335,997  (3,285,318)  
      หัก : คาเผื่อการดอยคา (60,414,000)  (60,414,000)  
   ตราสารหนี้สุทธิ 638,720,451  629,709,755  
   หลักทรัพยหุนทุน :     
      ตราสารทุนในความตองการของตลาด     
         ในประเทศ 129,506,440 85,163,447 124,491,790 86,108,412 
      บวก (หัก) : คาเผื่อการปรับมลูคาเงินลงทุน (44,342,993)  (38,383,378)  
   หลักทรัพยหุนทุนสุทธิ 85,163,447  86,108,412  
   รวมหลักทรัพยเผื่อขาย 723,883,898  715,818,167  
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 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่  
  31 ธันวาคม 2549  31 ธันวาคม 2548 
 ราคาทุน /  ราคาทุน /  
 ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม

ตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบกาํหนด-ถึงกําหนด 
   ชําระภายในหนึง่ป 

    

        หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 772,165  1,570,129  
        ตราสารหนี้ภาคเอกชน 4,000  -  
        ตราสารหนี้ตางประเทศ -  109,203,835  
     รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด-     

ถึงกําหนดชาํระภายในหนึ่งป 776,165  110,773,964  
เงินลงทุนทั่วไป     
     หลักทรพัยหุนทุน : 
          หนวยลงทุน 

 
50,000,000 

  
- 

 

     รวมเงินลงทุนทั่วไป 50,000,000  -  
     
   รวมเงินลงทุนชัว่คราวสุทธิ 774,660,668  826,593,131  
     
เงินลงทุนระยะยาว     
หลักทรัพยเผื่อขาย     
   ตราสารหนี้ :     
      ตราสารหนี้ภาคเอกชน 100,000,000 101,819,890 100,000,000 100,523,500 
      บวก (หัก) : คาเผื่อการปรับมลูคาเงินลงทุน 1,819,890  523,500  
   ตราสารหนี้สุทธิ 101,819,890  100,523,500  
   หลักทรัพยหุนทุน :     
      ตราสารทุนในความตองการของตลาด     
         ในประเทศ 2,502,412,020 2,335,941,187 2,620,256,702 2,928,773,993 
      หลักทรัพยอืน่ - หนวยลงทุน 103,158,046 122,931,002 188,945,143 209,833,092 
         รวม 2,605,570,066 2,458,872,189 2,809,201,845 3,138,607,085 
      บวก (หัก) : คาเผื่อการปรับมลูคาเงินลงทุน (146,697,877)  329,405,240  
   หลักทรัพยหุนทุนสุทธิ 2,458,872,189  3,138,607,085  
   รวมหลักทรัพยเผื่อขาย 2,560,692,079  3,239,130,585  
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 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่  
  31 ธันวาคม 2549  31 ธันวาคม 2548 
 ราคาทุน /  ราคาทุน /  
 ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม

ตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบกาํหนด     
   ตราสารหนี้ :     
         หลักทรพัยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 337,173,113  337,210,727  
         ตราสารหนีภ้าคเอกชน -  4,000  
   รวมตราสารหนี้ที่จะถอืจนครบกําหนด 337,173,113  337,214,727  
เงินลงทุนทั่วไป     
   หลักทรัพยหุนทุน :     
      ตราสารทุนทีไ่มอยูในความตองการ     
         ของตลาดในประเทศ 956,701,623  1,042,888,354  
      เงินลงทุนในลกูหนี้ที่รับโอนมา 6,256,324  7,626,324  
      หัก : คาเผื่อการดอยคา (242,282,590)  (248,080,148)  
   รวมเงินลงทุนทัว่ไป 720,675,357  802,434,530  
     
รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ 3,618,540,549  4,378,779,842  
     
รวมเงินลงทุนสุทธิ 4,393,201,217  5,205,372,973  
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 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ ณ วันที่  
  31 ธันวาคม 2549  31 ธันวาคม 2548 
 ราคาทุน /  ราคาทุน /  
 ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม

เงินลงทุนช่ัวคราว     
หลักทรัพยเผื่อขาย     
   ตราสารหนี้ :     
      หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 459,637,516 459,519,824 406,626,435 406,576,628 
      ตราสารหนี้ภาคเอกชน 237,568,301 178,608,804 285,452,078 223,094,316 
         รวม 697,205,817 638,128,628 692,078,513 629,670,944 
      บวก (หัก) : คาเผื่อการปรับมลูคาเงินลงทุน 1,336,811  (1,993,569)  
      หัก : คาเผื่อการดอยคา (60,414,000)  (60,414,000)  
   ตราสารหนี้สุทธิ 638,128,628  629,670,944  
   หลักทรัพยหุนทุน :     
      ตราสารทุนในความตองการของตลาด     
         ในประเทศ 129,506,441 85,163,448 124,491,790 86,108,412 
      บวก (หัก) : คาเผื่อการปรับมลูคาเงินลงทุน (44,342,993)  (38,383,378)  
   หลักทรัพยหุนทุนสุทธิ 85,163,448  86,108,412  
   รวมหลักทรัพยเผื่อขาย 723,292,076  715,779,356  
     
   รวมเงินลงทุนชัว่คราวสุทธิ 723,292,076  715,779,356  
     
เงินลงทุนระยะยาว     
หลักทรัพยเผื่อขาย     
   ตราสารหนี้ :     
      ตราสารหนี้ภาคเอกชน 100,000,000 101,819,890 100,000,000 100,523,500 
      บวก (หัก) : คาเผื่อการปรับมลูคาเงินลงทุน 1,819,890  523,500  
   ตราสารหนี้สุทธิ 101,819,890  100,523,500  
   หลักทรัพยหุนทุน :      
      ตราสารทุนในความตองการของตลาด     
         ในประเทศ 2,072,455,233 1,857,613,060 2,604,165,076 2,909,412,865 
      หลักทรัพยอืน่ - หนวยลงทุน - - 5,948,876 5,977,197 
          รวม 2,072,455,233 1,857,613,060 2,610,113,952 2,915,390,062 
      บวก (หัก) : คาเผื่อการปรับมลูคาเงินลงทุน (214,842,173)  305,276,110  
   หลักทรัพยหุนทุนสุทธิ 1,857,613,060  2,915,390,062  
   รวมหลักทรัพยเผื่อขาย 1,959,432,950  3,015,913,562  
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 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ ณ วันที่  
  31 ธันวาคม 2549  31 ธันวาคม 2548 
 ราคาทุน /  ราคาทุน /  
 ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม

ตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบกาํหนด     
   ตราสารหนี้ :     
      หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 335,000,000  335,000,000  
   รวมตราสารหนี้ที่จะถอืจนครบกําหนด 335,000,000  335,000,000  
เงินลงทุนทั่วไป     
   หลักทรัพยหุนทุน :     
      ตราสารทุนทีไ่มอยูในความตองการ          

ของตลาดในประเทศ 
 

946,588,430 
  

1,032,775,160 
 

      เงินลงทุนในลกูหนี้ที่รับโอนมา 8,883,246  10,253,247  
      หัก : คาเผื่อการดอยคา (242,282,590)  (248,080,148)  
   รวมเงินลงทุนทัว่ไป 713,189,086  794,948,259  
     
รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ 3,007,622,036  4,145,861,821  
     
เงินลงทุนในบรษิทัยอย     
เงินลงทุนในบรษิทัยอย 3,986,406,393  3,566,055,931  
     
รวมเงินลงทุนสุทธิ 7,717,320,505  8,427,697,108  

 

3.4.1 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดตามขอตกลงกับกระทรวงการคลังภายใตโครงการ
ชวยเพิ่มเงินกองทุนขั้นที่ 1 และ 2 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ              

ณ วันที่  หมายเหตุ 
 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548  

พันธบัตรรัฐบาล 335 335 พันธบัตรรัฐบาลดังกลาว
มีอายุ 10 ป ครบกําหนด
ในป 2552 และมีอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 4 และ
รอยละ 5 ตอป 
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3.4.2 เงินลงทุนที่มีภาระผูกพัน 

   (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ  

ประเภทเงินลงทุน ณ วันที่  ณ วันที่ ภาระผูกพัน 
 31 ธันวาคม

2549 
31 ธันวาคม

2548 
31 ธันวาคม

2549 
31 ธันวาคม

2548 
 

ตราสารทุนในความตองการ
ของตลาดในประเทศ 

21 35 21 35 มีกําหนดระยะเวลาในการขายเงินลงทุนดังกลาว
ไดตามเงื่อนไขในสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่มี
ปญหากับลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี้ 

ตราสารทุนที่ไมอยูในความ
ตองการของตลาด 

13 13 13 13 ค้ําประกันเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทแหงหนึ่ง 

ตราสารหนี้หลักทรัพยรัฐบาล 5 5 3 3 ค้ําประกันการใชไฟฟา 
ตราสารหนี้หลักทรัพยรัฐบาล 63 63 63 63 หลักประกันตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา

ดอกเบี้ยลอยตัวเปนอัตราคงที่ตามที่กลาวไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.30.2 

ตราสารหนี้ตางประเทศ - 109 - - ค้ําประกันวงเงินสนิเชื่อ 

3.4.3 เงินลงทุนในตราสารหนี้แยกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา 
 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  
 ครบกําหนด  
  เกิน เกิน  
 1 ป 1 ป - 5 ป 5 ป รวม 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย     
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 460,230,153 - - 460,230,153 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 95,927,925 241,640,376 - 337,568,301 

 รวม 556,158,078 241,640,376 - 797,798,454 
บวก (หัก) : คาเผื่อการปรับมูลคา 74,512 3,081,375 - 3,155,887 
หัก : คาเผื่อการดอยคา (60,414,000) - - (60,414,000) 

 รวม 495,818,590 244,721,751 - 740,540,341 
ตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบกาํหนด     
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 772,165 337,173,113 - 337,945,278 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 4,000 - - 4,000 

 รวม 776,165 337,173,113 - 337,949,278 
รวมตราสารหนี ้ 496,594,755 581,894,864 - 1,078,489,619 
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 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  
 ครบกําหนด  
  เกิน เกิน  
 1 ป 1 ป - 5 ป 5 ป รวม 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย     
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 407,956,994 - - 407,956,994 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 80,254,236 107,500,500 197,697,343 385,452,079 

 รวม 488,211,230 107,500,500 197,697,343 793,409,073 
บวก (หัก) : คาเผื่อการปรับมูลคา (1,475,444) (2,323,991) 1,037,617 (2,761,818) 
หัก : คาเผื่อการดอยคา (60,414,000) - - (60,414,000) 

 รวม 426,321,786 105,176,509 198,734,960 730,233,255 
ตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบกาํหนด     
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,570,129 337,210,727 - 338,780,856 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน - 4,000 - 4,000 
ตราสารหนี้ตางประเทศ 109,203,835 - - 109,203,835 

 รวม 110,773,964 337,214,727 - 447,988,691 
รวมตราสารหนี ้ 537,095,750 442,391,236 198,734,960 1,178,221,946 

 
 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  
 ครบกําหนด  
  เกิน เกิน  
 1 ป 1 ป - 5 ป 5 ป รวม 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย     
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 459,637,516 - - 459,637,516 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 95,927,925 241,640,376 - 337,568,301 

 รวม 555,565,441 241,640,376 - 797,205,817 
บวก (หัก) : คาเผื่อการปรับมูลคา 75,326 3,081,375 - 3,156,701 
หัก : คาเผื่อการดอยคา (60,414,000) - - (60,414,000) 

 รวม 495,226,767 244,721,751 - 739,948,518 
ตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบกาํหนด    
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 335,000,000 - 335,000,000 

 รวม - 335,000,000 - 335,000,000 
รวมตราสารหนี ้ 495,226,767 579,721,751 - 1,074,948,518 
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 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  
 ครบกําหนด  
  เกิน เกิน  
 1 ป 1 ป - 5 ป 5 ป รวม 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย     
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 406,626,435 - - 406,626,435 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 80,254,236 107,500,500 197,697,342 385,452,078 

 รวม 486,880,671 107,500,500 197,697,342 792,078,513 
บวก (หัก) : คาเผื่อการปรับมูลคา (183,695) (2,323,991) 1,037,617 (1,470,069) 
หัก : คาเผื่อการดอยคา (60,414,000) - - (60,414,000) 

 รวม 426,282,976 105,176,509 198,734,959 730,194,444 
ตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบกาํหนด     
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 335,000,000 - 335,000,000 

 รวม - 335,000,000 - 335,000,000 
รวมตราสารหนี ้ 426,282,976 440,176,509 198,734,959 1,065,194,444 

3.4.4 เงินลงทุนในบริษัทที่มีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
   คาเผื่อ 
  มูลคา การปรับมลูคา 
 ราคาทุน ยุติธรรม เงินลงทุน(1)

    
บริษัทที่มีปญหาในการชําระหนี้หรือผิดนัดชําระหนี้ 67,873,030 - 67,873,030 

  (1) คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุนคํานวณจากมูลคาของเงินลงทุนหักมูลคาหลักประกัน 
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3.4.5 เงินลงทุนในหลักทรัพยอ่ืนที่ธนาคารฯและบริษัทยอยถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของจํานวนหุนที่
ออกจําหนายแลวของนิติบุคคลนั้น  

 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที ่
 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 
 มูลคาสุทธิ

ตาม จํานวน  
มูลคาสุทธิ

ตาม จํานวน  
 บัญชีของ เงินลงทุนที ่ สัดสวน บัญชีของ เงินลงทุนที ่ สัดสวน 

ชื่อหลักทรพัย เงินลงทุน ยังไมไดชําระ เงินลงทุน เงินลงทุน ยังไมไดชําระ เงินลงทุน 
   รอยละ   รอยละ 

กลุมประกันภัย :       
บริษัท จีไอทีซี จํากดั 13,200,000 - 40 13,200,000 - 40 
บริษัท แอกซาประกันภัย  จํากดั (มหาชน) 58,887,016 - 11 58,887,016 - 11 
กลุมการบริการ :       
บริษัท จิจิ เพรส (ไทยแลนด) จํากัด 813,823 300,000 10 1,627,646 600,000 20 
บริษัท เคไลน (ประเทศไทย) จํากัด 37,334,990 - 10 37,334,990 - 10 
กลุมการใหเชาทรัพยสนิและเชาซ้ือ :       
บริษัท มิซูโฮ คอรปอเรท ลิสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด 1,849,050 - 21 1,849,050 - 21 
กลุมการพาณิชยนําเขาและสงออก :       
บริษัท สินไทย เอนเตอรไพรส จํากัด 5,707,044 - 10 5,707,044 - 10 
บริษัท พี ดี ท ีแอล เทรดดิ้ง จํากัด 13,904,710 - 15 13,904,710 - 15 
บริษัท วัฒนาอนิเตอรเทรด จํากดั 3,527,400 - 10 3,654,300 - 10 
กลุมอสังหาริมทรัพย :       
บริษัท พรอสเพอริตี้ อนิดัสเตรียล เอสเตท จํากัด 45,342,186 - 10 45,342,186 - 10 
บริษัท ยูเอ็มไอ พรอพเพอรตี ้จํากัด 10,029,000 - 10 10,422,000 - 10 
กลุมอุตสาหกรรม :       
บริษัท สยามอารตเซรามิค จํากัด  15,697,000 - 10 14,762,000 - 10 
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 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ ณ วันที่  
 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 
 มูลคาสุทธิ

ตาม 
 

จํานวน 
 มูลคาสุทธิ

ตาม 
 

จํานวน 
 

 บัญชีของ เงินลงทุนที ่ สัดสวน บัญชีของ เงินลงทุนที ่ สัดสวน 
ชื่อหลักทรพัย เงินลงทุน ยังไมไดชําระ เงินลงทุน เงินลงทุน ยังไมไดชําระ เงินลงทุน 

   รอยละ   รอยละ 
กลุมประกันภัย :       
บริษัท จีไอทีซี จํากดั  13,200,000 - 40 13,200,000 - 40 
บริษัท แอกซาประกันภัย จํากัด (มหาชน) 58,887,016 - 11 58,887,016 - 11 
กลุมการบริการ :       
TISCO Securities Hong Kong Limited  91,964,825 - 100 243,097,170 - 100 
บริษัทหลักทรพัย ทิสโก จํากัด 1,875,538,490 - 99.99 1,581,799,090 - 99.99 
บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน ทิสโก จํากดั 214,123,391 - 99.99 118,057,131 - 99.99 
บริษัท ทิสโก อินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด 14,571,823 - 99.99 7,669,227 - 99.99 
บริษัท จิจิ เพรส (ไทยแลนด) จํากัด 813,823 300,000 10 1,627,646 600,000 20 
บริษัท เคไลน (ประเทศไทย) จํากัด 37,334,990 - 10 37,334,990 - 10 
กลุมการใหเชาทรัพยสนิและเชาซ้ือ :       
บริษัท ไทยคอมเมอรเชยีล ออโต จํากดั 426,717,020 100,000,000 50 430,843,955 100,000,000 50 
บริษัท ไฮเวย จํากัด       
   (หุนสามัญและหุนบริุมสิทธิ) 233,665,334 - 99.99 114,575,472 - 99.99 
บริษัท ทิสโกลีสซ่ิง จํากัด 1,057,727,860 - 99.99 998,653,779 - 99.99 
บริษัท มิซูโฮ คอรปอเรท ลิสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด 1,849,050 - 21 1,849,050 - 21 
กลุมการพาณิชยนําเขาและสงออก :       
บริษัท สินไทย เอนเตอรไพรส จํากัด 5,707,044 - 10 5,707,044 - 10 
บริษัท พี ดี ท ีแอล เทรดดิ้ง จํากัด 13,904,710 - 15 13,904,710 - 15 
บริษัท วัฒนาอนิเตอรเทรด จํากดั 3,527,400 - 10 3,654,300 - 10 
กลุมอสังหาริมทรัพย :       
บริษัท พรอสเพอริตี้ อนิดัสเตรียล เอสเตท จํากัด 45,342,186 - 10 45,342,186 - 10 
บริษัท ยูเอ็มไอ พรอพเพอรตี ้จํากัด 10,029,000 - 10 10,422,000 - 10 
กลุมอุตสาหกรรม :       
บริษัท สยามอารตเซรามิค จํากัด  15,697,000 - 10 14,762,000 - 10 
กลุมการลงทนุ :       
บริษัท ทิสโกกรุป จํากดั 73,920,892 - 99.99 71,428,607 - 99.99 
บริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (1,822,839) - 95 (68,500) - 95 
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 3.4.6 เงินลงทุนในหลักทรัพยที่ธนาคารฯถือหุนตั้งแตรอยละ 20 แตไมไดบันทึกเงินลงทุนดังกลาวตามวิธี
สวนไดเสีย เนื่องจากธนาคารฯรับโอนเงินลงทุนดังกลาวจากลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี้ที่มี
ปญหา และธนาคารฯจะตองจําหนายเงินลงทุนดังกลาวภายในระยะเวลาตามขอกําหนดของธนาคาร
แหงประเทศไทย 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

ชื่อหลักทรัพย 
มูลคาตามบัญช ี
ของเงินลงทุน สัดสวนเงินลงทุน 

 บาท รอยละ 
บริษัท จีไอทีซี จํากัด 13,200,000 40 
บริษัท มิซูโฮ คอรปอเรท ลิสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด 1,849,050 21 

 3.5 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 (หนวย : ลานบาท) 

    เงินปนผลรับ(2) 
  ทุนชําระแลว วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย(1) สําหรับป 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
  31 ธันวาคม

2549 
31 ธันวาคม 

2548 
31 ธันวาคม

2549 
31 ธันวาคม 

2548 
31 ธันวาคม

2549 
31 ธันวาคม 

2548 2549 2548 
          

บริษัทยอยทีธ่นาคารฯถือหุนโดยตรง :          
TISCO Securities Hong Kong Limited การบริการ 20 ลาน

เหรียญ 
20 ลาน
เหรียญ 

66 66 92 243 106 - 

  ฮองกง ฮองกง       
บริษัทหลักทรพัย ทิสโก จํากัด การบริการ 1,500 1,500 1,500 1,500 1,875 1,582 - 395 
บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน ทิสโก จํากดั การบริการ 100 100 220 220 214 118 - 200 
บริษัท ทิสโกลีสซ่ิง จํากัด  ลิสซ่ิง 890 890 864 864 1,058 999 - 351 
บริษัท ไฮเวย จํากัด  เชาซ้ือ 100 100 273 273 234 114 - 590 
บริษทั ทิสโก อินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด  การบริการ 20 20 44 44 14 8 - - 
บริษัท ไทยคอมเมอรเชยีล ออโต จํากดั  เชาซ้ือ 800 800 434 434 427 431 38 28 
บริษัท ทิสโกกรุป จํากดั การลงทนุ 150 150 150 150 74 71 - - 
บริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) การลงทนุ - - - - (2) - - - 
      3,986 3,566 144 1,564 

(1) คํานวณโดยรวมสวนไดเสียของบริษัทยอยทีธ่นาคารฯถอืหุนโดยทางออม 
(2) รวมเงินปนผลรับจากบริษัทยอยที่ธนาคารฯถือหุนโดยทางออม 
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   เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 ธนาคารฯไดรับอนุมัติจากธนาคารแหงประเทศไทยในการรับ
โอนกิจการของบริษัท ทรู-เวย จํากัด (ซ่ึงเปนบริษัทยอย) ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือ
หุนเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2546 บริษัท ทรู-เวย จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชยเมื่อ
วันที่ 29 ธันวาคม 2546 และขณะนี้อยูในระหวางการดําเนินการชําระบัญชี 

3.6 เงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ 

 3.6.1 จําแนกตามประเภทเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  
 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 

เงินใหสินเช่ือและลูกหนี้     
เงินใหสินเชื่อ 15,149,089,266 13,892,440,686 15,132,494,034 13,833,778,155 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงิน 59,492,141,835 50,055,971,159 53,748,173,438 43,965,539,275 
รวมเงินใหสินเชื่อและลูกหนี ้ 74,641,231,101 63,948,411,845 68,880,667,472 57,799,317,430 
บวก : ดอกเบี้ยคางรับ 143,399,168 113,987,295 98,862,425 77,532,932 
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (2,767,471,240) (3,122,949,106) (2,463,410,866) (2,865,571,288) 
หัก : คาเผื่อการปรบัมูลคาจากการ     
      ปรับโครงสรางหนี้ (22,403,970) (303,731,217) (22,403,970) (303,731,217) 
เงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ 71,994,755,059 60,635,718,817 66,493,715,061 54,707,547,857 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา     
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย     
ลูกหนี้ซ้ือหลกัทรพัยดวยเงินสด 664,599,739 1,207,205,796 - - 
ลูกหนี้ยืมหลักทรพัย - 10,560,000 - - 
ลูกหนี้อืน่      
   ลูกหนี้ซ้ือหลักทรัพยตามคําส่ังทีไ่ม     
      สามารถจายชําระไดตามกําหนด 34,012 123,421 - - 
   ลูกหนี้ทีอ่ยูระหวางดําเนินคด ี 110,671 - - - 
   ลูกหนี้ผอนชําระ 2,505,803 57,380,118 - - 
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 667,250,225 1,275,269,335 - - 
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (3,752,236) (58,052,235) - - 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย - สุทธิ 663,497,989 1,217,217,100 - - 
     
เงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ 72,658,253,048 61,852,935,917 66,493,715,061 54,707,547,857 
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3.6.2 จําแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา 
 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  
 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 

เงินใหสินเชื่อและลูกหนี ้     
   ไมเกิน 1 ป (รวมสัญญาที่ครบกําหนดแลว) 10,114,758,619 9,167,098,100 8,890,792,947 7,860,977,349 
   เกิน 1 ป 64,526,472,482 54,781,313,745 59,989,874,525 49,938,340,081 
รวมเงินใหสินเชื่อและลูกหนี ้ 74,641,231,101 63,948,411,845 68,880,667,472 57,799,317,430 
บวก : ดอกเบี้ยคางรับ 143,399,168 113,987,295 98,862,425 77,532,932 
รวมเงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ 74,784,630,269 64,062,399,140 68,979,529,897 57,876,850,362 

 3.6.3 จําแนกตามประเภทธุรกิจ 
  (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 
  สวนของ  
 สวนของธนาคารฯ บริษัทยอย รวม 
  กลาวถึง ตํ่ากวา  สงสัย    
 ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม   

การเกษตรและเหมืองแร 95,216,539 1,835,259 862,229 - - 97,914,027 - 97,914,027 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 6,834,202,845 56,314,221 21,343,787 10,016,933 392,094,372 7,313,972,158 15,482,400 7,329,454,558 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 3,951,390,490 44,345,620 4,919,291 4,293,824 803,845,135 4,808,794,360 - 4,808,794,360 
การสาธารณูปโภคและบริการ 2,315,842,763 9,016,899 1,572,746 5,601,011 5,446,106 2,337,479,525 - 2,337,479,525 
การบริโภคสวนบุคคล         

เพื่อธุรกิจเชาซื้อ 45,265,266,228 2,737,629,683 331,432,252 80,220,276 86,130,847 48,500,679,286 5,743,968,397 54,244,647,683 
เพื่อท่ีอยูอาศัย 1,701,840,025 39,731,252 23,261,418 27,912,828 212,134,513 2,004,880,036 - 2,004,880,036 
เพื่อธุรกิจหลักทรัพย - - - - - - 667,250,225 667,250,225 

อ่ืน ๆ 2,836,481,158 46,008,510 22,955,600 3,260,659 908,242,153 3,816,948,080 1,112,832 3,818,060,912 
รวมเงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้         
   และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 63,000,240,048 2,934,881,444 406,347,323 131,305,531 2,407,893,126 68,880,667,472 6,427,813,854 75,308,481,326 
บวก : ดอกเบี้ยคางรับ 58,208,466 40,653,959 - - - 98,862,425 44,536,743 143,399,168 
รวมเงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้         
   และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 
   และดอกเบี้ยคางรับ 63,058,448,514 2,975,535,403 406,347,323 131,305,531 2,407,893,126 68,979,529,897 6,472,350,597 75,451,880,494 

 
  (หนวย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 
  กลาวถึง ตํ่ากวา  สงสัย  
 ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 

การเกษตรและเหมืองแร 95,216,539 1,835,259 862,229 - - 97,914,027 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 6,834,202,845 56,314,221 21,343,787 10,016,933 392,094,372 7,313,972,158 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 3,951,390,490 44,345,620 4,919,291 4,293,824 803,845,135 4,808,794,360 
การสาธารณูปโภคและบริการ 2,315,842,763 9,016,899 1,572,746 5,601,011 5,446,106 2,337,479,525 
การบริโภคสวนบุคคล       

เพื่อธุรกิจเชาซื้อ 45,265,266,228 2,737,629,683 331,432,252 80,220,276 86,130,847 48,500,679,286 
เพื่อท่ีอยูอาศัย 1,701,840,025 39,731,252 23,261,418 27,912,828 212,134,513 2,004,880,036 

อ่ืน ๆ 2,836,481,158 46,008,510 22,955,600 3,260,659 908,242,153 3,816,948,080 
รวมเงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้ 63,000,240,048 2,934,881,444 406,347,323 131,305,531 2,407,893,126 68,880,667,472 
บวก : ดอกเบี้ยคางรับ 58,208,466 40,653,959 - - - 98,862,425 
รวมเงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ 63,058,448,514 2,975,535,403 406,347,323 131,305,531 2,407,893,126 68,979,529,897 
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  (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 
  สวนของ  
 สวนของธนาคารฯ บริษัทยอย รวม 
  กลาวถึง ตํ่ากวา  สงสัย    
 ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม   

การเกษตรและเหมืองแร 113,355,635 5,976,712 820,700 706,416 - 120,859,463 - 120,859,463 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 6,253,538,280 89,443,787 35,559,494 32,225,147 311,436,943 6,722,203,651 57,182,642 6,779,386,293 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 3,485,656,094 61,787,700 6,806,840 5,083,530 589,489,581 4,148,823,745 - 4,148,823,745 
การสาธารณูปโภคและบริการ 1,626,220,139 15,359,737 4,743,668 3,869,538 5,426,503 1,655,619,585 - 1,655,619,585 
การบริโภคสวนบุคคล         

เพื่อธุรกิจเชาซื้อ 36,537,560,414 1,932,716,890 268,879,049 143,132,988 101,347,000 38,983,636,341 6,090,431,883 45,074,068,224 
เพื่อท่ีอยูอาศัย 1,826,070,709 35,253,718 13,565,038 14,515,558 285,412,455 2,174,817,478 - 2,174,817,478 
เพื่อธุรกิจหลักทรัพย - - - - - - 1,275,269,335 1,275,269,335 

อ่ืน ๆ 3,289,606,159 33,677,168 15,915,379 31,357,066 622,801,395 3,993,357,167 1,479,890 3,994,837,057 
รวมเงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้         
   และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 53,132,007,430 2,174,215,712 346,290,168 230,890,243 1,915,913,877 57,799,317,430 7,424,363,750 65,223,681,180 
บวก : ดอกเบี้ยคางรับ 48,962,617 28,570,315 - - - 77,532,932 36,454,363 113,987,295 
รวมเงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้         
   และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 
   และดอกเบี้ยคางรับ 53,180,970,047 2,202,786,027 346,290,168 230,890,243 1,915,913,877 57,876,850,362 7,460,818,113 65,337,668,475 

 
  (หนวย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 
  กลาวถึง ตํ่ากวา  สงสัย  
 ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 

การเกษตรและเหมืองแร 113,355,635 5,976,712 820,700 706,416 - 120,859,463 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 6,253,538,280 89,443,787 35,559,494 32,225,147 311,436,943 6,722,203,651 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 3,485,656,094 61,787,700 6,806,840 5,083,530 589,489,581 4,148,823,745 
การสาธารณูปโภคและบริการ 1,626,220,139 15,359,737 4,743,668 3,869,538 5,426,503 1,655,619,585 
การบริโภคสวนบุคคล       

เพื่อธุรกิจเชาซื้อ 36,537,560,414 1,932,716,890 268,879,049 143,132,988 101,347,000 38,983,636,341 
เพื่อท่ีอยูอาศัย 1,826,070,709 35,253,718 13,565,038 14,515,558 285,412,455 2,174,817,478 

อ่ืน ๆ 3,289,606,159 33,677,168 15,915,379 31,357,066 622,801,395 3,993,357,167 
รวมเงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้ 53,132,007,430 2,174,215,712 346,290,168 230,890,243 1,915,913,877 57,799,317,430 
บวก : ดอกเบี้ยคางรับ 48,962,617 28,570,315 - - - 77,532,932 
รวมเงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ 53,180,970,047 2,202,786,027 346,290,168 230,890,243 1,915,913,877 57,876,850,362 

 3.6.4 เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ที่ระงับการรับรูรายได 
  (หนวย : ลานบาท) 
 มูลคาคํานวณตามเกณฑ ธปท.(2) มูลคาคํานวณตามเกณฑของธนาคารฯ 
 งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 

ธนาคารฯ ณ วันที่  ณ วันที่  
 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 

เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ที่ระงับการรับรูรายได(1) 2,340 2,229 3,114(3) 4,534(3)

(1) คํานวณจากยอดหนี้เปนรายบัญช ี
(2) หยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยคางรับเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชาํระดอกเบี้ยเกินกวา 3 เดือน นับจากวันครบกําหนดชําระ 
(3) จํานวนดงักลาวไดรวมเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้จํานวน 2,602 ลานบาท (2548 : 3,842 ลานบาท) ที่ธนาคารฯตัง้คาเผือ่หนี้สงสัยจะสูญเต็มรอยละ 100 สําหรับสวนที่ไมมีหลักประกัน
แลว ซ่ึงขอมูลดังกลาวคํานวณจากยอดหนี้เปนรายบัญช ี
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 (หนวย : ลานบาท) 

บริษัทยอย ณ วันที่  
 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 

เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย   
    ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ สัญญาเชาทางการเงิน   
    และลูกหนี้เงินใหกูยืมอื่นที่ระงับการรับรูรายได 504(1) 446(1)

(1)จํานวนเงินดงักลาวไดรวมเงินใหกูยืมและลกูหนี้จํานวน 129  ลานบาท (2548 : 108 ลานบาท) ที่บรษิัทยอยตัง้คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเตม็รอยละ 100 แลว 

3.6.5 รายไดดอกเบี้ยรอตัดบัญชีซ่ึงแสดงเปนรายการหักจากยอดเงินตนของเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 
  (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 
 ณ วันที่ ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 

รายไดดอกเบี้ยรอตัดบัญชี 8,774 6,308 7,307 4,986 
 

 3.6.6 เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี้และลูกหนี้ซ่ึงอยูในระหวางการปรับโครงสราง
หนี้มูลคาสุทธิจากมูลคาหลักประกัน 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี้(1) 628 
เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ซึ่งอยูในระหวางการปรับโครงสรางหนี้(2) 52 

(1)  การปรับโครงสรางหนีน้ี้เปนผลใหมีการเปลี่ยนแปลงกาํหนดการจายชําระหนี้งวดแรกของลกูหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี ้
(2) ธนาคารฯไดตัง้คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่อยูระหวางการปรับโครงสรางหนี้จํานวนดงักลาวไวแลวจํานวนประมาณ 26  ลานบาท 

 3.6.7 การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา 

  - การปรับโครงสรางหนี้ในระหวางป 
 งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 
 สําหรับปส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
 2549 2548 

จํานวนลูกหนีท้ี่ปรับโครงสรางหนี้ (ราย) 28 63 
ยอดคงเหลือตามบัญชีกอนการปรบัโครงสรางหนี้ (ลานบาท) 1,150 1,196 
รายไดดอกเบี้ยจากลูกหนีท้ี่ปรับโครงสรางหนี้ (ลานบาท) 81 44 
จํานวนเงินตนและดอกเบี้ยที่ไดรับชําระ (ลานบาท) 990 991 
ผลขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา (ลานบาท) - - 
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- ลูกหนี้ที่ไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ทั้งสิ้น 
 งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
 จํานวน ยอดคงเหลือตาม ชนิดของ มูลคายุติธรรม 
 ราย บัญชีกอนการปรบั สินทรัพย ของสินทรัพย 

รูปแบบการปรับโครงสรางหนี้ ลูกหนี ้ โครงสรางหนี้ ที่รับโอน ที่รับโอน 
  ลานบาท  ลานบาท 

การโอนสินทรัพย 23 2,600 ที่ดิน 20 
   ที่ดินและสิ่งปลูกสราง 2,468 
การโอนหุนทุน 5 789 หุนสามัญ 414 
การโอนสินทรัพย หุนทุนและ 3 898 ที่ดิน 198 
   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข   หุนสามัญ 14 
   การชําระหนี ้   เครื่องจักร 22 
การโอนหุนทุนและ 45 4,071 หุนสามัญ 1,237 
   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข   หุนกู 21 
   การชําระหนี ้     
การโอนสินทรัพย 12 2,191 ที่ดินและสิ่งปลูกสราง 465 
   และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข   หุนสามัญ 190 
   การชําระหนี ้   เครื่องปรับอากาศ 2 
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 1,113 23,120   
   การชําระหนี ้     
  รวม 1,201 33,669  5,051 

- ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี้แลว 
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 
 ณ วันที่  
 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 

ยอดคงเหลอืของบัญชีลูกหนี้ท่ีมีการปรับโครงสรางหนี้แลว 2,389 3,135 
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3.7 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ / คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ 
 (หนวย : ลานบาท) 

คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ/คาเผื่อการปรับมูลคา 
จากการปรับโครงสรางหนี ้

งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 
ณ วันที่  

 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 
มูลคาท่ีตองตั้งตามเกณฑ ธปท. 2,142 2,276 
มูลคาท่ีต้ังแลวโดยธนาคารฯ 2,486(1) 3,169(1)

สวนท่ีเกินกวาสํารองตามเกณฑของ ธปท. 344 893 
(1) ประกอบดวยคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจํานวน 1,644  ลานบาท (2548 : 2,293 ลานบาท) ซ่ึงเปนคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีธนาคารฯตั้งไว
ครบรอยละ 100 สําหรับสวนท่ีไมมีหลักประกันของเงินใหสินเชื่อจํานวน 2,602 ลานบาท (2548 : 3,842 ลานบาท) (สวนตางมี
หลักประกันคุมหนี้) และคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสวนท่ีเหลือจํานวน 842 ลานบาท (2548 : 876 ลานบาท) สําหรับเงินใหสินเชื่อคงเหลือ
ท้ังหมด 

3.7.1  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
  (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที ่31 ธันวาคม 2549 
  กลาวถึง ต่ํากวา  สงสัย สํารอง  
 ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม 

ยอดตนป 694,345,871 62,207,792 114,009,817 200,804,431 1,557,135,712 552,497,718 3,181,001,341 
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม(ลด)ในระหวางป (41,750,714) 9,936,547 8,857,169 21,541,000 574,255,322 (445,362,590) 127,476,734 
หนี้สูญตัดบัญชี (27,143,075) (123,374) (3,207,347) (82,209,600) (411,666,697) (12,904,506) (537,254,599) 
ยอดปลายป 625,452,082 72,020,965 119,659,639 140,135,831 1,719,724,337 94,230,622 2,771,223,476 

   
  (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที ่31 ธันวาคม 2548 
  กลาวถึง ต่ํากวา  สงสัย สํารอง  
 ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม 

ยอดตนป 763,477,090 38,367,951 104,331,637 295,255,259 1,830,234,568 897,205,431 3,928,871,936 
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม(ลด)ในระหวางป (69,131,219) 23,839,841 9,941,617 (88,783,272) 357,154,466 (344,707,713) (111,686,280) 
หนี้สูญตัดบัญชี - - (263,437) (5,667,556) (630,253,322) - (636,184,315) 
ยอดปลายป 694,345,871 62,207,792 114,009,817 200,804,431 1,557,135,712 552,497,718 3,181,001,341 
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  (หนวย : บาท) 
  งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
  กลาวถึง ต่ํากวา  สงสัย สํารอง  
 ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม 

ยอดตนป 641,958,818 51,792,603 79,230,554 145,897,725 1,449,193,869 497,497,719 2,865,571,288 
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม(ลด)ในระหวางป (35,527,017) 7,524,911 (3,095,198) 2,182,297 480,868,485 (391,597,964) 60,355,514 
หนี้สูญตัดบัญชี (27,143,076) (123,374) (2,900,475) (78,386,417) (341,058,087) (12,904,507) (462,515,936) 
ยอดปลายป 579,288,725 59,194,140 73,234,881 69,693,605 1,589,004,267 92,995,248 2,463,410,866 

   
  (หนวย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 
  กลาวถึง ต่ํากวา  สงสัย สํารอง  
 ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม 

ยอดตนป 704,169,329 29,826,615 80,183,486 271,006,463 1,321,584,128 824,278,635 3,231,048,656 
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม(ลด)ในระหวางป (62,210,511) 21,965,988 (689,495) (119,535,412) 324,257,019 (326,780,916) (162,993,327) 
หนี้สูญตัดบัญชี - - (263,437) (5,573,326) (196,647,278) - (202,484,041) 
ยอดปลายป 641,958,818 51,792,603 79,230,554 145,897,725 1,449,193,869 497,497,719 2,865,571,288 

   

3.7.2 คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ 
 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 
 ณ วันที่  
 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 
ยอดตนป 303,731,217 359,502,073 
เพิ่มขึ้นระหวางป 3,020,768 14,634,083 
ตัดจําหนาย (284,348,015) (70,404,939) 
ยอดปลายป 22,403,970 303,731,217 

3.7.3  เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได 
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 
 ณ วันที่  
 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 
เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได 2,946 2,493 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,732 1,660 
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 3.8 การจัดคุณภาพสินทรัพย 

 3.8.1 เงินลงทุนในบริษัทที่มีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
   (หนวย : ลานบาท) 
   คาเผื่อขาดทนุทีบ่นัทึก 
 ราคาทุน มูลคายุติธรรม ในบัญชีแลว(1)

  ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่  
 31 ธันวาคม

2549 
31  ธันวาคม

2548 
31 ธันวาคม

2549 
31  ธันวาคม

2548 
31 ธันวาคม

2549 
31  ธันวาคม

2548 
ตราสารหนี้ - หุนกู(2) 60 60 - - 60 60 
ตราสารทุน - หุนสามัญ(3) 6 6 - - 6 6 
ตราสารทุน - หุนบุริมสิทธิ(3) 2 2 - - 2 2 
 (1) คาเผื่อผลขาดทุนคํานวณจากมูลคาเงินลงทุนหักมูลคาหลักประกัน 
 (2) เงินลงทุนในหุนกูดอยสิทธิท่ีออกโดยสถาบันการเงินซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดประกาศสั่งปดกิจการเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2540  
  (3)เงินลงทุนในหลักทรัพยซึ่งออกโดยบริษัทจดทะเบียนที่เขาขายถูกเพิกถอนจากการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือ
บริษัทท่ีรายงานของผูสอบบัญชีระบุวามีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องหรือบริษัทท่ีผิดนัดชําระคาดอกเบี้ย 

3.8.2 สินทรัพยจัดชั้นตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
 (หนวย : ลานบาท) 
  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
   มูลคาที่ตองตั้งตาม มูลคาที่ตั้งแลวโดย 
 มูลหนี ้ มูลหนี้หลงัหักหลักประกัน เกณฑ ธปท. ธนาคารฯ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  
 31 ธันวาคม 

2549 
31 ธันวาคม

2548 
31 ธันวาคม

2549 
31 ธันวาคม

2548 
31 ธันวาคม

2549 
31 ธันวาคม

2548 
31 ธันวาคม

2549 
31 ธันวาคม

2548 
ลูกหนี้และเงินใหสินเช่ือ(1)(2)(3)         
ลูกหนี้ปกต ิ 63,000 53,132 52,019 43,060 520 421 580 642 
ลูกหนี้ที่กลาวถึงพิเศษ 2,935 2,174 2,883 2,120 58 42 59 51 
ลูกหนี้จัดชัน้ต่ํากวามาตรฐาน 407 346 361 326 73 74 73 79 
ลูกหนี้จัดชัน้สงสัย 131 231 107 209 70 136 70 146 
ลูกหนี้จัดชัน้สงสัยจะสูญ 2,408 1,916 1,399 1,299 1,399 1,299 1,589 1,449 
รวม 68,881 57,799 56,769 47,014 2,120 1,972 2,371 2,367 
สวนสูญเสียที่เกิดจากลูกหนี ้         
   ที่มีการปรับโครงสรางหนี ้         
   ที่มีปญหา - - - - 22 304 22 304 
รวม 68,881 57,799 56,769 47,014 2,142 2,276 2,393 2,671 
สํารองทั่วไป       93 498 
รวม       2,486 3,169 
         
เงินลงทุนในหลักทรัพย         
จัดชั้นสงสัยจะสูญ         
   ตราสารหนี ้ 61 62 61 62 61 62 61 62 
   ตราสารทุน 717 510 717 510 717 510 717 510 
รวม 778 572 778 572 778 572 778 572 
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 (หนวย : ลานบาท) 
  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
   มูลคาที่ตองตั้งตาม มูลคาที่ตั้งแลวโดย 
 มูลหนี ้ มูลหนี้หลงัหักหลักประกัน เกณฑ ธปท. ธนาคารฯ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  
 31 ธันวาคม 

2549 
31 ธันวาคม

2548 
31 ธันวาคม

2549 
31 ธันวาคม

2548 
31 ธันวาคม

2549 
31 ธันวาคม

2548 
31 ธันวาคม

2549 
31 ธันวาคม

2548 
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา         
ลูกหนี้ปกต ิ - 4 - 4 - - - - 
ลูกหนี้จัดชัน้สงสัย 2 - 1 - 1 - 1 - 
ลูกหนี้จัดชัน้สงสัยจะสูญ 7 7 - - - - - - 
รวม 9 11 1 4 1 - 1 - 
         
ทรัพยสินรอการขาย         
จัดชั้นสงสัยจะสูญ         
   ที่ดิน 16 51 16 51 16 51 16 51 
         
รวมสินทรัพยจัดชัน้ 69,684 58,433 57,564 47,641 2,937 2,899 3,281 3,792 

(1) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้และเงนิใหสินเชื่อคํานวณจากมูลหนี้หลังหักมลูคาหลักประกันตามเกณฑในประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
(2)  มูลหนี้ของลูกหนี้ปกตแิละลูกหนี้ที่กลาวถงึพิเศษไมรวมดอกเบี้ยคางรับ
(3)  มูลหนี้จัดชัน้ขางตนรวมเงินใหสินเชื่อแกสถาบันการเงนิ (ซ่ึงแสดงเปนสวนหนึ่งของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินในงบดุล) 

ในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารฯไดกันสํารองในอัตรารอยละ 
100 สําหรับลูกหนี้ที่ศาลมีคําพิพากษาหรืออยูระหวางบังคับคดี และลูกหนี้ที่อยูระหวางดําเนินคดีตาม
เกณฑใหมของ ธปท. แลว (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.3.8) และ ธนาคารฯ
ยังคงตั้งสํารองตามหลักเกณฑเดิมในอัตรารอยละ 100 และอัตราไมต่ํากวารอยละ 50 และรอยละ 20 
ตามลําดับสําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพสวนที่เหลือที่เปนลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ สงสัย และต่ํากวา
มาตรฐาน ธนาคารฯ พิจารณาแลววาไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับป 2550 
จากการที่ธนาคารฯตองกันสํารองตามเกณฑใหมของธปท. สําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพสวนที่เหลือที่
เปนลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ สงสัยและต่ํากวามาตรฐาน 
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3.8.3 ลูกหนี้ที่มีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
    คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ 
 จํานวนรายลูกหนี ้ มูลหนี ้ หลักประกัน บันทึกในบัญชีแลว 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  
 31 ธันวาคม 

2549 
31 ธันวาคม

2548 
31 ธันวาคม 

2549 
31 ธันวาคม

2548 
31 ธันวาคม 

2549 
31 ธันวาคม

2548 
31 ธันวาคม 

2549 
31 ธันวาคม

2548 
   ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

1.  บริษัทจดทะเบียนที่เขาขายถูก         
     เพิกถอนจากการเปนหลักทรัพย         
     จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ - - - - - - - - 
2.  บริษัทอื่นที่มิใชบรษิัทจดทะเบียน         
     ในตลาดหลักทรพัยฯ แตมีผลการ         
     ดําเนินงานและฐานะการเงนิเชน         
     เดียวกับบริษัทจดทะเบียนที่เขาขาย         
     ถูกเพิกถอนของตลาดหลักทรัพยฯ 15 13 627 868 72 313 531 552 
3.  บริษัทจดทะเบียนทีหุ่นทุนถูกส่ังพัก         
     การซื้อขายเปนการชั่วคราว 1 1 15 15 - - 15 15 
4.  บริษัทจดทะเบียนทีอ่ยูระหวางการ         
     ฟนฟูการดาํเนินงาน 4 11 58 561 5 353 46 359 
5.  บริษัทที่มีปญหาในการชาํระหนี ้         
     หรือผิดนัดชาํระหนี ้ 25 24 1,330 1,003 706 383 808 666 
6.  บริษัทที่รายงานผูสอบบัญชีระบ ุ         
     วามีปญหาเกี่ยวกับความดํารงอยู         
     ของกิจการ - - - - - - - - 
รวม 45 49 2,030 2,447 783 1,049 1,400 1,592 

3.8.4 สินทรัพยจัดชั้นตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยของ
บริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพยที่อยูในประเทศไทย 

   (หนวย : ลานบาท) 
 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ

ดอกเบี้ยคางรับ 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ          
ที่ตองตั้งตาม กลต. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในบัญชี 

 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  
 31 ธันวาคม

2549 
31 ธันวาคม 

2548 
31 ธันวาคม

2549 
31 ธันวาคม 

2548 
31 ธันวาคม

2549 
31 ธันวาคม 

2548 
มูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน - 55 - - - - 
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย 3 3 3 3 3 3 
รวม 3 58 3 3 3 3 
สํารองทั่วไป     1 55 
รวม     4 58 

   มูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐานขางตนเปนสวนของมูลหนี้ที่มีมูลคาเทากับหลักทรัพยค้ําประกัน  
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3.8.5 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ/สัญญาเชาทางการเงินและลูกหนี้เงินใหกูยืมอื่นของบริษัทยอยแยกตามอายุ
ลูกหนี้ที่คางชําระ โดยนับจากวันที่ที่ครบกําหนดชําระตามสัญญา 

 (หนวย : ลานบาท) 
 มูลคาลูกหนี ้ อัตรารอยละที่บริษัทยอย คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ มูลคาลูกหนี ้- สุทธิ 

ณ วันที่  ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่  ณ วันที่  
 31 ธันวาคม

2549 
31 ธันวาคม 

2548 
 31 ธันวาคม

2549 
31 ธันวาคม 

2548 
31 ธันวาคม

2549 
31 ธันวาคม 

2548 

ยังไมถึงกําหนดชําระ 3,907 4,588 1 39 46 3,868 4,542 
คางชําระ        
   1 เดือน 711 652 1 7 7 704 645 
   2 - 3 เดือน 642 521 2 13 10 629 511 
   4 - 6 เดือน 232 174 20 46 35 186 139 
   7 - 12 เดือน 141 110 50 71 55 70 55 
   มากกวา 12 เดือน 89 62 100 89 62 - - 

100    ลูกหนี้ดําเนินคดี 42 42 - - 39 39 
รวม  6,149 257 5,457 5,892 5,761 304 
 

3.9 ทรัพยสินรอการขาย 
  (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 

 ณ วันที่  ณ วันที่  
 31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2549 

ทรัพยสินที่ไดจากการชําระหนี้      
   อสังหาริมทรัพย     
     ยอดตนป 1,249,079,279 1,311,210,578 1,260,889,279 1,323,020,578 
     เพิ่มขึ้น 47,106 - 47,106 - 
     จําหนาย (209,305,035) (62,131,299) (209,305,035) (62,131,299) 
     โอนเปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ - (20,018,354) - (20,018,354) 
     ยอดปลายป 1,249,079,279 1,031,612,996 1,260,889,279 1,019,802,996 
   สังหาริมทรัพย     
     ยอดตนป 12,315,885 6,263,944 891,453 819,060 
     เพิ่มขึ้น 1,096,591,280 941,134,509 463,969,171 427,886,329 
     จําหนาย (935,082,568) (435,239,335) (427,813,936) (1,064,696,709) 
     ยอดปลายป 44,210,456 12,315,885 29,621,289 891,453 
คาเผื่อการดอยคา      
     ยอดตนป 54,700,401 87,116,467 50,521,892 85,819,839 
     เพิ่มขึ้น 25,228,486 7,046,968 6,669,166 1,096,012 
     ลดลง (58,718,730) (39,463,034) (40,897,512) (36,393,959) 
     ยอดปลายป 21,210,157 54,700,401 16,293,546 50,521,892 
ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ 1,042,803,295 1,206,694,763 1,044,940,739 1,211,258,840 
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3.10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม 
  อาคาร เครื่องตกแตง    
  และหองชุด ติดต้ัง สวนปรับปรุง   
 ท่ีดิน สํานักงาน และอุปกรณ สํานักงาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน :       
31 ธันวาคม 2548 491,717,671 988,420,329 500,482,924 386,879,508 104,584,037 2,472,084,469 
ซื้อเพิ่ม  23,103,853 51,121,256 90,479,484 28,979,151 14,900,990 208,584,734 
รับโอนจากทรัพยสินรอการขาย 7,218,423 12,799,931 - - - 20,018,354 
จําหนาย - - (38,125,875) (2,722,223) (5,883,897) (46,731,995) 
ผลตางจากการแปลงคางบการ       
   เงินที่เปนเงินตราตางประเทศ - - (2,798,199) - - (2,798,199) 
31 ธันวาคม 2549 522,039,947 1,052,341,516 550,038,334 413,136,436 113,601,130 2,651,157,363 
คาเสื่อมราคาสะสม :       
31 ธันวาคม 2548 - 273,527,575 406,434,421 189,616,625 43,009,778 912,588,399 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 59,342,338 72,444,190 31,595,067 19,864,887 183,246,482 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนท่ีจําหนาย - - (37,124,637) (2,647,716) (5,883,897) (45,656,250) 
ผลตางจากการแปลงคางบการ       
   เงินที่เปนเงินตราตางประเทศ - - (1,821,415) - - (1,821,415) 
31 ธันวาคม 2549 - 332,869,913 439,932,559 218,563,976 56,990,768 1,048,357,216 
มูลคาสุทธิตามบัญชี :       
31 ธันวาคม 2548 491,717,671 714,892,754 94,048,503 197,262,883 61,574,259 1,559,496,070 
31 ธันวาคม 2549 522,039,947 719,471,603 110,105,775 194,572,460 56,610,362 1,602,800,147 
คาเสื่อมราคาสําหรับป :     
   2548      151,472,764 
   2549      183,246,482 
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 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 
  อาคาร เครื่องตกแตง    
  และหองชุด ติดต้ัง สวนปรับปรุง   
 ท่ีดิน สํานักงาน และอุปกรณ สํานักงาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน :       
31 ธันวาคม 2548 314,682,491 634,618,749 249,846,227 290,542,999 65,020,549 1,554,711,015 
ซื้อเพิ่ม  23,103,853 51,121,256 81,485,668 24,667,185 7,332,990 187,710,952 
รับโอนจากทรัพยสินรอขาย 7,218,423 12,799,931 - - - 20,018,354 
จําหนาย  - - (6,686,264) - (1,038,240) (7,724,504) 
31 ธันวาคม 2549 345,004,767 698,539,936 324,645,631 315,210,184 71,315,299 1,754,715,817 
คาเสื่อมราคาสะสม :       
31 ธันวาคม 2548 - 220,932,054 198,378,994 107,645,462 23,506,302 550,462,812 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 36,005,209 55,120,963 26,719,266 12,998,970 130,844,408 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนท่ีจําหนาย - - (6,403,805) - (1,038,240) (7,442,045) 
31 ธันวาคม 2549 - 256,937,263 247,096,152 134,364,728 35,467,032 673,865,175 
มูลคาสุทธิตามบัญชี :       
31 ธันวาคม 2548 314,682,491 413,686,695 51,467,233 182,897,537 41,514,247 1,004,248,203 
31 ธันวาคม 2549 345,004,767 441,602,673 77,549,479 180,845,456 35,848,267 1,080,850,642 
คาเสื่อมราคาสําหรับป :  
   2548      96,827,337 
   2549      130,844,408 

3.11 สินทรัพยอ่ืน 
  (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 

 ณ วันที่  ณ วันที่  
 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 

ภาษีมูลคาเพิ่ม - สุทธ ิ 523,590,252 450,470,841 519,857,462 442,981,610 
ดอกเบี้ยคางรับ 22,512,661 16,569,309 22,499,042 15,871,270 
คาธรรมเนียมและบริการคางรับ 176,480,838 207,662,041 101,021,971 153,852,931 
ภาษีเงินไดจายลวงหนา 13,125,164 35,848,015 - 26,846,233 
คาพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร      
   รอตัดบัญชี - สุทธ ิ 88,760,196 61,513,787 73,344,558 44,487,005 
เงินมัดจํา 15,091,391 17,881,435 8,083,060 7,447,554 
ลูกหนี้อื่น 220,096,165 92,135,621 225,819,905 78,296,522 
สินทรัพยอื่น ๆ  159,765,211 122,769,505 84,760,755 64,096,230 
รวมสินทรัพยอื่น 1,219,421,878 1,004,850,554 1,035,386,753 833,879,355 
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 3.12 เงินฝาก 

 3.12.1 จําแนกตามประเภทเงินฝาก 
 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 

 ณ วันที่  ณ วันที่  
 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน 4,972,402,081 13,327,892,554 4,972,402,081 13,327,892,554 
เงินฝาก     
จายคืนเมื่อทวงถาม 1,389,973,194 1,133,873,942 1,490,229,310 1,294,335,669 
ออมทรัพย 1,464,161,529 259,871,948 1,464,161,529 259,871,948 
จายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา     

  - ไมเกิน 6 เดือน 33,232,365 554,311,076 33,232,365 554,311,076 
  - เกิน 6 เดือนแตไมเกิน 1 ป 103,974,469 263,257,956 103,974,469 263,257,956 
  - เกิน 1 ป 217,059,533 110,058,551 217,059,533 110,058,551 

บัตรเงินฝาก 32,387,056,987 18,801,535,208 32,387,056,987 18,801,535,208 
รวม 40,567,860,158 34,450,801,235 40,668,116,274 34,611,262,962 

3.12.2 จําแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาเงินฝาก 

 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 

 ณ วันที่ ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 

ไมเกิน 1 ป  35,222,632,063 28,862,182,333 35,322,888,179 29,022,644,060 
เกิน 1 ป 5,345,228,095 5,588,618,902 5,345,228,095 5,588,618,902 
รวมเงินฝาก 40,567,860,158 34,450,801,235 40,668,116,274 34,611,262,962 

 3.13 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที่  
 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 
 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

       
ธนาคารพาณิชย 441,354,517 785,925,917 1,227,280,434 512,908,225 3,283,379,666 3,796,287,891 
ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 159,700,692 770,000,000 929,700,692 1,048,964,930 1,570,000,000 2,618,964,930 
รวม 601,055,209 1,555,925,917 2,156,981,126 1,561,873,155 4,853,379,666 6,415,252,821 
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 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ ณ วันที่  
 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 
 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

       
ธนาคารพาณิชย 269,589,351 150,000,000 419,589,351 347,393,970 1,800,000,000 2,147,393,970 
ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 1,376,489,108 770,000,000 2,146,489,108 2,513,830,000 1,570,000,000 4,083,830,000 
รวม 1,646,078,459 920,000,000 2,566,078,459 2,861,223,970 3,370,000,000 6,231,223,970 

3.14 เงินกูยืม 
 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

ณ วันที่  
งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 

ณ วันที่  
 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 
เงินกูยืมในประเทศ     
หุนกูดอยสิทธิ 331,000,000 331,000,000 331,000,000 331,000,000 
หุนกูไมดอยสิทธิไมมีประกัน 7,884,000,000 15,608,000,000 7,884,000,000 14,798,000,000 
ต๋ัวแลกเงินอัตราคงที่ 17,853,783,810 1,538,339,648 15,288,578,314 - 
อื่น ๆ 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 
 26,081,983,810 17,490,539,648 23,516,778,314 15,142,200,000 

3.14.1 หุนกูดอยสิทธิ  

 ในระหวางป 2542 ธนาคารฯไดออกหุนกูดอยสิทธิชนิดไมมีหลักประกันจํานวน 331 หนวย   
มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000,000 บาท รวมจํานวน 331 ลานบาท เพื่อขายใหแกกระทรวงการคลัง
ตามโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุนขั้นที่ 2 โดยกระทรวงการคลังไดใหความชวยเหลือในการซื้อหุนกู
ดอยสิทธิของธนาคารฯ เพื่อเพิ่มสัดสวนเงินกองทุนขั้นที่ 2 ของธนาคารฯใหเพียงพอตามขอกําหนด
ของธนาคารแหงประเทศไทย หุนกูดังกลาวครบกําหนดไถถอนในป 2552 และมีอัตราดอกเบี้ย    
รอยละ 5 และ 6 ตอป ธนาคารฯไดนําเงินที่ไดรับจากการขายหุนกูดอยสิทธิทั้งหมดไปซื้อพันธบัตร
รัฐบาลที่กระทรวงการคลังออกจําหนายตามเงื่อนไขที่กําหนดตามโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุน     
ขั้นที่ 2 



ชวงเวลา 
ที่ออกหุนกู 

บริษัทที่ออก
หุนกู ประเภทหุนกู 

จํานวน
หนวย 

มูลคาที่
ตราไว 
(บาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  
(ลานบาท) 

ปที่ครบ
กําหนด อัตราดอกเบี้ย หมายเหตุ 

     31 ธันวาคม 
2549 

31 ธันวาคม 
2548 

   

      

    

    

    

    

      

 1,000 3,084 - ป 2550 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.00 ถึง 5.25 ตอป - 

ป 2545 ธนาคารฯ ไมดอยสิทธิและไมมี
ประกัน 

2 ลาน 1,000 2,000 2,000 ป 2550 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.25 ตอป -

ป 2545 ธนาคารฯ ไมดอยสิทธิและไมมี
ประกัน 

1 ลาน 1,000 1,000 1,000 ป 2550 ในปที่ 1 และปที่ 2 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.5 ตอป ในป
ที่ 3 ถึงปที่ 5 มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเทากับอัตราดอกเบี้ย
อางอิงบวกรอยละ 0.5 ตอป แตทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยดังกลาว
ตองไมนอยกวารอยละ 3.75 แตไมเกินรอยละ 5 รอยละ 5.5 
และ รอยละ  6 ตอปในปที่ 3,4 และ 5 ตามลําดับ 

มีการทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ ย
ลอยตัวเปนอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งสัญญาจะ
สิ้นสุดในป 2550 

ป 2545 ธนาคารฯ ไมดอยสิทธิและไมมี
ประกัน 

1.8 ลาน 1,000 1,800 1,800 ป 2550 ในปที่ 1 ถึงปที่ 3 มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เทากับรอยละ 6 ตอ
ปลบอัตราดอกเบี้ยอางอิง ในปที่ 4 ถึงปที่ 5 มีอัตราดอกเบี้ย
คงที่รอยละ 3.8 ตอป 

มีการทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ ย
ลอยตัวเปนอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งสัญญาจะ
สิ้นสุดในป 2550 

ป 2546 บริษัทยอย ไมดอยสิทธิและไมมี
ประกัน 

0.4 ลาน 1,000 - 400 ป 2549 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.25 ตอป บริษัทยอยดังกลาวตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กําหนดในการออกหุนกู ซึ่งรวมถึงการดํารง
อัตราสวนทางการเงินบางประการ ทั้งนี้บริษัท
ยอยอีกแหงหนึ่งไดลงทุนในหุนกูดังกลาวเปน
จํานวนเงินรวม 90 ลานบาท (ในระหวางป 
2549 บริษัทยอยชําระคืนหุนกูทั้งจํานวนแลว) 

ป 2546 บริษัทยอย ทยอยชําระคืนเงินตน  
ไมดอยสิทธิ และไมมี
หลักประกัน 

0.5 ลาน 1,000 - 500 ป 2549 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.2 ตอป ผูออกหุนกูจะทยอยชําระคืนเงินตน 4 งวด 
โดยเริ่มตนงวดแรกในวันที่ 6 มกราคม 2549 
และมีกําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดย
เริ่มตนงวดแรกในวันที่ 6 มกราคม 2547 
บริษัทยอยดังกลาวตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กําหนดในการออกหุนกู ซึ่งรวมถึงการดํารง
อัตราสวนทางการ เงินบางประการ  (ใน
ระหวางป 2549 บริษัทยอยชําระคืนหุนกูทั้ง
จํานวนแลว) 

ป 2548 
 

ธนาคารฯ หุนกูระยะสั้นไมดอย
สิทธิและไมมีประกัน 

9.9 ลาน 1,000 - 9,998 ป 2549 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 2.5 ถึง 4.0 ตอป -

ป 2549 ธนาคารฯ หุนกูระยะสั้นไมดอย
สิทธิและไมมีประกัน 

3.1 ลาน
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3.14.2 หุนกูไมดอยสิทธิไมมีประกนั 

 



 

3.14.3 ตั๋วแลกเงนิอัตราคงที่ 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารฯ มียอดคงเหลือของตั๋วแลกเงินจํานวนประมาณ 15,289 
ลานบาท (2548 : ไมมี) ตั๋วแลกเงินดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.00 ถึง 5.25   ตอป และ
ทยอยครบกําหนดชําระภายในป 2550 ถึง 2551 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทยอย 2 แหงมียอดคงเหลือของตั๋วแลกเงินจํานวนประมาณ 
2,565 ลานบาท (2548 : 1,538 ลานบาท) ตั๋วแลกเงินดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.50 ถึง 
6.25 ตอป และทยอยครบกําหนดชําระภายในป 2550 

 3.15 หนี้สินอ่ืน 
  (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 

 ณ วันที่  ณ วันที่  
 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 

ภาระจากการขายลูกหนี้ต๋ัวเงิน 145,000,000 545,000,000 145,000,000 545,000,000 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 146,340,036 180,931,729 33,277,202 70,463,591 
ภาษีหัก ณ ที่จายและภาษีอื่น ๆคางจาย 157,773,034 142,360,334 101,929,455 83,416,835 
คาเบี้ยประกันภัยคางจาย 574,554,389 355,076,136 553,569,838 292,243,404 
หนี้สินอื่น ๆ  252,588,501 212,928,303 153,222,311 110,889,261 
รวมหนี้สินอื่น 1,276,255,960 1,436,296,502 986,998,806 1,102,013,091 

3.16 การแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามญั 
จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารฯไดจดทะเบียนการแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปน     

หุนสามัญกับกระทรวงพาณิชยแลวเปนจํานวน 441,077,120 หุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ยอดคงเหลือของหุนบุริมสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิในการแปลงสภาพมี
จํานวน 185,127,630 หุน 
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3.17 ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 

 จํานวนหุน ราคาใชสิทธิ รวม จํานวนหุน ราคาใชสิทธิ รวม 
 หุน บาทตอหุน บาท หุน บาทตอหุน บาท 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิแลว       

ปที่จัดสรร 2543 8,820,000 10.00 88,200,000 8,820,000 10.00 88,200,000 
ปที่จัดสรร 2544 4,763,000 11.31 53,869,530 4,678,000 11.31 52,908,180 
ปที่จัดสรร 2545 5,454,000 13.20 71,992,800 4,594,000 13.20 60,640,800 
ปที่จัดสรร 2546 5,137,500 14.94 76,754,250 3,079,000 14.94 46,000,260 
ปที่จัดสรร 2547 2,030,250 21.88 44,421,870 596,750 21.88 13,056,890 

 26,204,750  335,238,450 21,767,750  260,806,130 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธ ิ 2,751,750   7,249,750  
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับคืนจาก

พนักงานที่ลาออก 930,000   872,500  
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่หมดอายุ          

การใชสิทธิ 113,500   110,000  
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรแลวทั้งสิ้น 30,000,000   30,000,000  

   ธนาคารฯไดจดทะเบียนหุนบุริมสิทธิจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวขางตน
กับกระทรวงพาณิชยแลว 

 3.18 เงินกองทุนท่ีตองดํารงไวตามกฎหมาย 
 (หนวย : พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 
 ณ วันที่  

 

 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 
เงินกองทุนขั้นที่ 1
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว 7,264,048 7,219,677 
สวนเกินมูลคาหุน 109,691 79,629 
เงินสํารองตามกฎหมาย 344,800 344,800 
กําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร 1,873,334 1,512,051 
รวมเงินกองทุนขั้นที่ 1 9,591,873 9,156,157 
เงินกองทุนขั้นที่ 2   
หุนกูดอยสิทธิระยะยาว 198,600 264,800 
เงินสํารองสําหรับลูกหนี้จัดชั้นปกติ 579,289 641,959 
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่อขาย - 120,177 
รวมเงินกองทุนขั้นที่ 2 777,889 1,026,936 
หัก : สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทนุในตราสารทุนประเภทเผื่อขาย (262,528) - 
รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย 10,107,234 10,183,093 
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 งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 
 ณ วันที่  
 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 
  กฎหมาย  กฎหมาย 

อัตราสวนการดํารงเงินกองทุน ธนาคารฯ กําหนด ธนาคารฯ กําหนด 
เงินกองทุนขั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง 12.73% 4.25% 14.25% 4.25% 
เงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเสี่ยง 13.42% 8.50% 15.85% 8.50% 
เงินกองทุนทั้งหมดตอทุนชําระแลว 139.14% 75.00% 141.05% 75.00% 

 3.19 สวนเกินทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 

 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม/ 

 งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 
 ณ วันที่  
 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 

   
ยอดคงเหลอืตนป 1,100,980,635 1,365,419,480 
มูลคาหลักทรัพยเปลี่ยนแปลง   
   ลดลงระหวางป (492,721,094) (264,438,845) 
 608,259,541 1,100,980,635 
บวก (หัก) : ผลกระทบของหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 54,696,595 (89,199,989) 
ยอดคงเหลอืปลายป 662,956,136 1,011,780,646 

 3.20 กําไรจากเงินลงทุน 
  (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  
สําหรับปสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 
สําหรับปสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

 2549 2548 2549 2548 
กําไร (ขาดทุน) ท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 5,797,226 (13,876,397) 5,797,556 (13,964,083) 
กําไรท่ีเกิดข้ึนจริงจากการซือ้ขายเงินลงทุน 449,578,737 347,938,920 442,816,883 115,257,723 
รวม 455,375,963 334,062,523 448,614,439 101,293,640 
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3.21 รายไดอ่ืน 
  (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  
สําหรับปสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 
สําหรับปสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

 2549 2548 2549 2548 
คาปรับที่เกี่ยวเนื่องจากเงินใหสินเชื่อ 100,408,686 70,618,702 78,801,178 55,624,113 
โอนกลับคาเผื่อขาดทุนจากมูลคาที่ลดลงของ

ทรัพยสินรอการขาย 34,228,347 34,168,243 34,228,347 34,168,243 
กําไรจากการจําหนายทรัพยสินรอการขาย - - 66,448,665 - 
รายไดจากการใหเชาสินทรัพย 13,934,993 25,264,298 17,361,179 31,907,751 
อื่นๆ 77,950,538 91,850,825 37,575,757 48,156,095 
รวม 226,522,564 221,902,068 234,415,126 169,856,202 

3.22 คาใชจายอื่น 
  (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  
สําหรับปสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 
สําหรับปสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

 2549 2548 2549 2548 
คาธรรมเนียมนําสงกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา

ระบบสถาบันการเงิน 137,102,716 128,656,618 137,102,716 128,656,618 
ขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสินรอการขาย 100,516,073 187,406,361 - 23,421,852 
คาใชจายในการจัดสงเอกสาร 28,712,260 39,858,346 17,576,405 26,650,510 
ผลขาดทุนจากลูกหนี้ศาลพิพากษาบังคับคดี 28,893,004 25,987,677 12,964,977 13,643,598 
คาใชจายในการเดินทางและขนสง 50,811,754 44,794,100 35,173,635 29,414,438 
คาโฆษณาและสงเสริมการขาย 9,524,968 21,095,538 7,442,413 17,024,046 
อื่นๆ 186,528,176 154,837,232 76,176,189 35,317,680 
รวม 542,088,951 602,635,872 286,436,335 274,128,742 
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3.23 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
  (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม  

สําหรับปส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 
สําหรับปส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

 2549 2548 2549 2548 
คาใชจายภาษีเงินไดคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษี

สําหรับป 450,620,429 458,256,104 180,456,473 186,960,293 
บวก (หัก) : ภาษีเงินไดรอตดับัญชีจากความแตกตาง

ชั่วคราว (Temporary Difference) ลดลง 
(เพิ่มขึ้น) สุทธิ 182,799,738 176,754,079 205,839,899 210,032,600 

คาใชจายภาษีเงินได - สุทธิ 633,420,167 635,010,183 386,296,372 396,992,893 

ความแตกตางชั่วคราวของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมี
รายละเอียดดังนี้ 
  (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  

 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - สํารองทั่วไป 397,056 754,876 92,995 497,497 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้คาภาษีมูลคาเพิ่ม 61,110 42,288 - - 
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 350,228 357,584 350,177 357,534 
คาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย 21,210 54,720 16,294 50,522 
ดอกเบี้ยรับที่หยุดรับรูรายได 835,699 1,045,296 745,151 981,402 
คาเสื่อมราคาของสินทรัพย 61,389 47,332 42,023 34,821 
การบันทึกสัญญาเชาทางการเงิน 201,170 230,243 - - 
สวนขาดทนุ (เกินทุน) ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง  
มูลคาเงินลงทุน 259,372 (265,590) 259,372 (265,590) 

อื่นๆ (1,328) 9,432 (1,602) 9,395 
 2,185,906 2,276,181 1,504,410 1,665,581 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (30%) 655,772 682,854 451,323 499,674 

ดอกเบี้ยรับที่หยุดรับรูรายได (31) (1,942) - - 
คาเสื่อมราคาของสินทรัพย (9,960) (7,744) - - 
สวนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทนุ 77,050 31,744 - - 
อื่นๆ (2,236) 3,364 - - 
 64,823 25,422 - - 

หนี้สินภาษเีงินไดรอตัดบัญชี (30%) 19,447 7,627 - - 
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 3.24 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม  

สําหรับปสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 
สําหรับปสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

 2549 2548 2549 2548 
เงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  49 44 25 23 

3.25  จํานวนและคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน  

 งบการเงินรวม  
สําหรับปสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 
สําหรับปสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

 2549 2548 2549 2548 
จํานวนพนักงาน ณ วันสิ้นป (คน) 1,680 1,525 935 802 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานสําหรับป (ลานบาท) 1,216 1,205 672 647 

3.26 การกระทบยอดกําไรตอหุนปรับลด 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 
 2549 2548 2549 2548 2549 2548 
 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน       
 กําไรสุทธิ 1,545,533 1,790,849     
 หัก : เงินปนผลสวนของหุนบุริมสิทธิท่ีมีสิทธิไดรับ

กอนหุนสามัญสําหรับป (183,901) (182,621) 
    

 1,361,632 1,608,228 725,113 720,269 1.88 2.23 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
 ใบสําคัญแสดงสิทธิ       
  ซึ่งสามารถใชสิทธิซือ้หุนบุริมสิทธิ - - 4,044 8,949*   
กําไรตอหุนปรับลด       
      กําไรที่เปนของผูถือหุน       
         สามัญสมมติวามีการแปลง       
         เปนหุนสามัญ 1,361,632 1,608,228 729,157 729,218 1.87 2.21 

*  ธนาคารฯไดคํานวณกําไรตอหุนปรับลดสําหรับป 2548 ใหม เนื่องจากธนาคารฯไดคํานวณใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งสามารถใชสิทธิซื้อหุนบุริมสิทธิสําหรับป 2548 
ใหม โดยนําใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีหมดอายุการใชสิทธิและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดรับคืนจากพนักงานที่ลาออกในระหวางป 2548 มาหักออก 
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3.27  รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

  (หนวย : พันบาท) 
  งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 

  ยอดตนป เพิ่มขึ้น ลดลง ยอดปลายป 
ยอดคงคาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549      
บริษัทยอย      
เงินปนผลคางรับจากบริษัทยอย :      
   บริษัท ไฮเวย จํากัด  490,000 - - 490,000 
   บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด  225,000 - (225,000) - 
   บริษัท ทิสโกลีสซิ่ง จํากัด  71,022 - - 71,022 
   บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด  60,000 - (30,000) 30,000 
สินทรัพยอื่น :      
   บริษัท ทิสโกลีสซิ่ง จํากัด  - 6,903 - 6,903 
   บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํากัด  - 13,477 - 13,477 
   บริษัท ทิสโก อินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด 
   บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด                                 

 8,000 
- 

83,643 
19,370 

(81,643) 
(19,370) 

10,000 
- 

เงินฝาก - เงินบาท :      
   บริษัทหลักทรัพย  ทิสโก  จํากัด  1,442,248 - (238,367) 1,203,881 
   บริษัท ทิสโกกรุป จํากัด   83,481 2,326 - 85,807 
   บริษัท ไฮเวย จํากัด   35,827 - (34,275) 1,552 
   บริษัทยอยอื่นๆ  63,753 6,082 (44,030) 25,805 
เงินกูยืม :      
   บริษัท ทิสโกกรุป จํากัด  - 80,000 (80,000) - 
หนี้สินอื่น :      
   บริษัทหลักทรัพย  ทิสโก  จํากัด  3,728 - (3,728) - 
   บริษัท ทิสโกลีสซิ่ง จํากัด  - 1,143 - 1,143 
   บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํากัด  - 1,906 - 1,906 
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  (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะ เงื่อนไขและนโยบายในการ 

 ของธนาคารฯ กําหนดราคา 
 2549 2548 (สําหรับป 2549) 

รายการท่ีเกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม    
บริษัทยอย    
     รายไดจากการบริหารความเสี่ยงและการเงินและ 
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล 

28,446 31,029 เปนไปตามนโยบายการรวมศูนย ง าน
สนับสนุนของธนาคารฯและบริษัทยอยซึ่ง
เปนไปตามประกาศของธนาคารแห ง
ประเทศไทย 

     รายไดคาบริการในการบริหารลูกหนี้และงานสํานักงาน 41,436 52,980 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใชกับลูกคา
รายอื่น 

     รายไดอื่น 4,139 8,313 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใชกับลูกคา
รายอื่น 

     คาใชจายคาบริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับ         
 การใชระบบคอมพิวเตอรและงานดานธุรการ  
 

82,056 
 

47,400 
 

เปนไปตามนโยบายการรวมศูนย ง าน
สนับสนุนของธนาคารฯและบริษัทยอยซึ่ง
เปนไปตามประกาศของธนาคารแห ง
ประเทศไทย 

     คาใชจายคาบริการการประกันภัย 14,710 - เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใชกับลูกคา
รายอื่น 

     ดอกเบี้ยจาย 12,253 8,411 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและอัตราที่ใชกับลูกคา
รายอื่น 

  เงินใหสินเชื่อสวัสดิการพนักงานระดับชั้นบริหาร ตั้งแตผูจัดการฝายขึ้นไป 
  (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2549 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2549 
เงินใหสินเชื่อ 4,758 4,758 

  นอกจากรายการขางตน ธนาคารฯมีรายการระหวางกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทยอยตามที่กลาวไว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.4 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
ในป 2549 ธนาคารฯจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูง ซ่ึงประกอบดวย

คาตอบแทนรายเดือน คาเบี้ยประชุม เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และโบนัสเปนจํานวน    
เงินรวม 146 ลานบาท (2548 : 184 ลานบาท)  
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3.28 การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
3.28.1 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ 

 (หนวย : ลานบาท) 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 ธุรกิจธนาคาร/ธุรกิจ

บริการทางการเงิน 
 

ธุรกิจหลักทรัพย 
 

ธุรกิจอื่น 
 

รายการตัดบัญชี 
 

รวม 
 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ           
   หลังหักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 3,024 4,748 154 104 3 1 (153) (1,564) 3,028 3,289 
รายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย 1,337 995 982 1,002 129 81 (226) (21) 2,222 2,057 
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย (2,517) (2,309) (659) (682) (123) (108) 251 206 (3,048) (2,893) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (484) (503) (149) (132) - - - - (633) (635) 
กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย - - - - - - (23) (27) (23) (27) 
กําไรสุทธิ 1,360 2,931 328 292 9 (26) (151) (1,406) 1,546 1,791 

 
 (หนวย : ลานบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 ธุรกิจธนาคาร/ธุรกิจ

บริการทางการเงิน 
 

ธุรกิจหลักทรัพย 
 

ธุรกิจอื่น 
 

รายการตัดบัญชี 
 

รวม 
 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 
เงินลงทุน 7,351 8,481 670 498 69 2 (3,697) (3,776) 4,393 5,205 
เงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้และ           
   ดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 72,055 60,846 709 1,217 - - (106) (210) 72,658 61,853 
สินทรัพยอ่ืน 7,400 7,937 2,141 2,656 119 104 (1,930) (2,472) 7,730 8,225 
สินทรัพยรวม 86,806 77,264 3,520 4,371 188 106 (5,733) (6,458) 84,781 75,283 
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 3.28.2 ฐานะและผลการดําเนินงานที่สําคัญจําแนกตามธุรกรรมในประเทศและตางประเทศ 

  3.28.2.1 ฐานะจําแนกตามประเภทธุรกรรม 

 (หนวย : ลานบาท) 
 ณ วันที่  
 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 
 ธุรกรรม 

ในประเทศ 
ธุรกรรม

ตางประเทศ 
รายการตัด
บัญชี รวม 

ธุรกรรม 
ในประเทศ 

ธุรกรรม
ตางประเทศ 

รายการตัด
บัญชี รวม 

สินทรัพยรวม 90,175 339 (5,733) 84,781 80,607 1,134 (6,458) 75,283 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 

(สินทรัพย)  2,094 247 (1,317) 1,024 2,369 762 (1,626) 1,505 
เงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้และดอกเบี้ย    
คางรับสุทธิ 72,697 67 (106) 72,658 61,951 112 (210) 61,853 

เงินลงทุน 8,090 - (3,697) 4,393 8,860 121 (3,776) 5,205 
เงินฝาก - เงินบาท 40,668 - (100) 40,568 34,611 - (160) 34,451 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 

(หนี้สิน)  3,374 - (1,217) 2,157 7,880 - (1,465) 6,415 
เงินกูยืม  26,142 - (60) 26,082 17,791 - (300) 17,491 
ภาระผูกพันทั้งสิ้น 6,194 - - 6,194 5,646 - - 5,646 

  3.28.2.2 ผลการดําเนินงานจําแนกตามธุรกรรม 

 (หนวย : ลานบาท) 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่  
 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 
 ธุรกรรม 

ในประเทศ 
ธุรกรรม

ตางประเทศ 
รายการตัด
บัญชี รวม 

ธุรกรรม 
ในประเทศ 

ธุรกรรม
ตางประเทศ 

รายการตัด
บัญชี รวม 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลัง
หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 
3,174 

 
7 

 
(153) 

 
3,028 

 
4,847 

 
6 

 
(1,564) 

 
3,289 

รายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย 2,405 43 (226) 2,222 2,024 54 (21) 2,057 
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย (3,229) (70) 251 (3,048) (3,025) (74) 206 (2,893) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (633) - - (633) (635) - - (635) 
กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย - - (23) (23) - - (27) (27) 
กําไรสุทธิ 1,717 (20) (151) 1,546 3,211 (14) (1,406) 1,791 
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3.29 ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

3.29.1 การรับอาวัล การค้ําประกันและภาระผูกพัน 

 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 
ณ วนัที่  

 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 
การรับอาวัลตั๋วเงิน 326,625 361,000 
การค้ําประกันการกูยืมเงนิ 200,000 200,000 
การค้ําประกันอื่น 617,693 135,318 
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของเงินตน (หมายเหตุ 3.30.2) 5,050,000 4,950,000 
 6,194,318 5,646,318 

3.29.2 คดีฟองรอง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีคดีซ่ึงธนาคารฯและบริษัทยอยถูกฟองรองเรียกคาเสียหายเปน
จํานวนรวมประมาณ 151 ลานบาท ซ่ึงผลของคดียังไมเปนที่ส้ินสุด  

นอกจากนี้ในเดือนธันวาคม 2548 บริษัทยอยในตางประเทศแหงหนึ่งไดรับหนังสือจาก
ทนายความของลูกคาของบริษัทยอยเรียกรองคาเสียหายเปนจํานวนเงิน 46.6 ลานเหรียญฮองกง 
(เทียบเทา 216 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549) ซ่ึงยังไมไดมีการยื่นดําเนินคดีในชั้นศาลของ
กรณีดังกลาว  

ฝายบริหารของธนาคารฯและบริษัทยอยคาดวาธนาคารฯและบริษัทยอยจะไมไดรับผล  
เสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากคดีฟองรองและกรณีการถูกเรียกรองคาเสียหายดังกลาวขางตน 

3.29.3 ภาระผูกพันการลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระผูกพันในการจายชําระสวนของ        
เงินลงทุนที่ยังไมเรียกชําระในบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งเปนจํานวนเงินประมาณ 100 ลานบาท 
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3.29.4 ภาระผูกพันอื่น 

ก) ธนาคารฯมีภาระที่จะตองนําสงเงินเขากองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ในอัตรารอยละ 0.2 ของยอดเงินฝากบวกดอกเบี้ยคางจายที่มีอยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา      
6 เดือนกอนหนางวดที่จะตองนําสงเงินกองทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม 
ของทุกป 

ข) บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระที่ตองนําสงเงินคาธรรมเนียมสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 0.005 ของมูลคาซื้อขายหลักทรัพย 

ค) ธนาคารฯมีภาระผูกพันที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาบริการดานคอมพิวเตอรในการจายคาบริการ
ตามอัตราคงที่และอัตราผันแปรกับปริมาณและประเภทของการบริการตามที่ระบุในสัญญา 

3.30 เคร่ืองมือทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารฯและบริษัทยอยไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรม     
ตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา 

3.30.1 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

ธนาคารฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับเงินใหสินเชื่อและ
ลูกหนี้ และการค้ําประกันการกูยืมและอื่นๆ 

ฝายบริหารของธนาคารฯและบริษัทยอยไดมีการบริหารความเสี่ยง โดยการกําหนดนโยบาย
และวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสมตั้งแตขั้นตอนของการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ การ
วิเคราะหความเสี่ยงและความสามารถในการชําระหนี้ นอกจากนี้ธนาคารฯและบริษัทยอยไดนํา
ระบบ Credit Scoring มาใชกับสินเชื่อเชาซื้อรายยอยโดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
พิจารณาอนุมัติสินเชื่อใหสะทอนความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ธนาคารฯและบริษัท
ยอยไดจัดใหมีการสอบทานสินเชื่อเพื่อตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสินเชื่อเพื่อเปนการปองกัน
และแกไขสินเชื่อที่จะเปนปญหาในอนาคต ดังนั้นธนาคารฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับ
ความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อและการค้ําประกันการกูยืมนี้ นอกจากนี้ การให
สินเชื่อของธนาคารฯและบริษัทยอยไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากธนาคารฯและบริษัทยอยมีฐาน
ลูกคาที่หลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดที่ธนาคารฯและบริษัทยอยอาจตอง
สูญเสียจากการใหสินเชื่อ คือ มูลคาตามบัญชีของเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ที่แสดงอยูในงบดุล 
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3.30.2  ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 

ธนาคารฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องมือทางการเงิน
ที่สําคัญดังนี้ 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน 
 มีอัตราดอกเบี้ย    
 ปรับขึ้นลง มีอัตรา   

รายการ ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที ่ ไมมีดอกเบี้ย รวม 
สินทรัพยทางการเงิน      
เงินสด - - 210 210 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 357 32 635 1,024 
หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน - 1,718 - 1,718 
เงินลงทุน - สุทธิ 258 820 3,315 4,393 
ลูกหนี้สํานักหักบญัชี - - 257 257 
เงินใหสินเชื่อและลูกหนี ้ 9,403 64,358 1,691 75,452 
 10,018 66,928 6,108 83,054 
หนี้สินทางการเงนิ     
เงินฝาก 2,784 37,713 71 40,568 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 60 2,097 - 2,157 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม - - 478 478 
เงินกูยืม - 26,069 13 26,082 
เจาหนี้สํานักหักบญัชี - - 365 365 
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 121 - 590 711 
 2,965 65,879 1,517 70,361 
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 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน 
 มีอัตราดอกเบี้ย    
 ปรับขึ้นลง มีอัตรา   

รายการ ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที ่ ไมมีดอกเบี้ย รวม 
สินทรัพยทางการเงิน      
เงินสด - - 204 204 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 90 797 618 1,505 
หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน - 2,000 - 2,000 
เงินลงทุน - สุทธิ 199 979 4,027 5,205 
ลูกหนี้สํานักหักบญัชี - - 61 61 
เงินใหสินเชื่อและลูกหนี ้ 3,681 58,570 3,087 65,338 
 3,970 62,346 7,997 74,313 
หนี้สินทางการเงนิ     
เงินฝาก 1,338 33,057 56 34,451 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 98 6,317 - 6,415 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม - - 247 247 
เงินกูยืม - 17,478 13 17,491 
เจาหนี้สํานักหักบญัชี - - 566 566 
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 618 - 729 1,347 
 2,054 56,852 1,611 60,517 
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 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน 
 มีอัตราดอกเบี้ย    
 ปรับขึ้นลง มีอัตรา   

รายการ ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที ่ ไมมีดอกเบี้ย รวม 
สินทรัพยทางการเงิน      
เงินสด - - 209 209 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - - 582 582 
หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน - 1,718 - 1,718 
เงินลงทุน - สุทธิ 258 817 6,642 7,717 
เงินใหสินเชื่อและลูกหนี ้ 9,387 58,567 1,026 68,980 
 9,645 61,102 8,459 79,206 
หนี้สินทางการเงนิ     
เงินฝาก 2,884 37,713 71 40,668 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 23 2,543 - 2,566 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม - - 478 478 
เงินกูยืม - 23,504 13 23,517 
 2,907 63,760 562 67,229 

 
 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน 
 มีอัตราดอกเบี้ย    
 ปรับขึ้นลง มีอัตรา   

รายการ ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที ่ ไมมีดอกเบี้ย รวม 
สินทรัพยทางการเงิน      
เงินสด - - 202 202 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - - 490 490 
หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน - 2,000 - 2,000 
เงินลงทุน - สุทธิ 199 866 7,363 8,428 
เงินใหสินเชื่อและลูกหนี ้ 3,567 52,441 1,869 57,877 
 3,766 55,307 9,924 68,997 
หนี้สินทางการเงนิ     
เงินฝาก 1,498 33,057 56 34,611 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 47 6,184 - 6,231 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม - - 247 247 
เงินกูยืม - 15,129 13 15,142 
 1,545 54,370 316 56,231 
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เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่แยกตามวันที่ครบกําหนดหรือวันที่มีการกําหนด
อัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) โดยนับจากวันที่ในงบดุลได
ดังนี้  

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที ่31 ธันวาคม 2549 

 ระยะเวลาการกําหนดอตัราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด ไมมี  อัตราดอกเบี้ย 
รายการ เมื่อทวงถาม 0 - 3 เดอืน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ป เกิน 5 ป กําหนด รวม รอยละ 

สินทรัพยทางการเงิน         
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงนิ 21 11 - - - - 32 4.5858 
หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน - 1,718 - - - - 1,718 4.8829 
เงินลงทุน – สุทธิ - 160 323 337 - - 820 5.1418 
เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 1,161 9,966 18,528 34,616 86 1 64,358 8.6271 
 1,182 11,855 18,851 34,953 86 1 66,928  

หนี้สินทางการเงิน         
เงินฝาก 218 16,030 16,120 5,345 - - 37,713 4.7018 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงนิ 542 1,180 350 25 - - 2,097 4.3204 
เงินกูยืม 1,710 14,232 9,778 349 - - 26,069 4.9360 
 2,470 31,442 26,248 5,719 - - 65,879  

 
 (หนวย : ลานบาท) 

  งบการเงินรวม ณ วันที ่31 ธันวาคม 2548 
 ระยะเวลาการกําหนดอตัราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด ไมมี  อัตราดอกเบี้ย 

รายการ เมื่อทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ป เกิน 5 ป กําหนด รวม รอยละ 

สินทรัพยทางการเงิน          
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงนิ 708 79 10 - - - 797 0.0837 
หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน - 2,000 - - - - 2,000 3.1875 
เงินลงทุน - สุทธิ - 5 532 442 - - 979 4.2461 
เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 1,904 8,534 16,311 29,804 2,016 1 58,570 8.0855 
 2,612 10,618 16,853 30,246 2,016 1 62,346  
หนี้สินทางการเงิน         
เงินฝาก 11 20,136 7,321 5,589 - - 33,057 2.9308 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงนิ 1,464 2,943 1,140 770 - - 6,317 3.8490 
เงินกูยืม - 10,612 1,711 5,155 - - 17,478 4.0418 
 1,475 33,691 10,172 11,514 - - 56,852  
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 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
 ระยะเวลาการกําหนดอตัราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด ไมมี  อัตราดอกเบี้ย 

รายการ เมื่อทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ป เกิน 5 ป กําหนด รวม รอยละ 

สินทรัพยทางการเงิน         

หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน - 1,718 - - - - 1,718 4.8829 
เงินลงทุน - สุทธิ - 160 322 335 - - 817 5.1492 
เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 1,077 8,759 16,283 32,362 86 - 58,567 6.9975 
 1,077 10,637 16,605 32,697 86 - 61,102  
หนี้สินทางการเงิน         
เงินฝาก 218 16,030 16,120 5,345 - - 37,713 4.7018 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงนิ 1,623 895 - 25 - - 2,543 4.3962 
เงินกูยืม 1,710 13,441 8,004 349 - - 23,504 4.7454 
 3,551 30,366 24,124 5,719 - - 63,760  

 
 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 
 ระยะเวลาการกําหนดอตัราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด ไมมี  อัตราดอกเบี้ย 

รายการ เมื่อทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ป เกิน 5 ป กําหนด รวม รอยละ 

สินทรัพยทางการเงิน         

หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน - 2,000 - - - - 2,000 3.1875 
เงินลงทุน - สุทธิ - 4 422 440 - - 866 4.2382 
เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 1,825 7,469 13,941 27,190 2,016 - 52,441 6.4028 
 1,825 9,473 14,363 27,630 2,016 - 55,307  

หนี้สินทางการเงิน         
เงินฝาก 11 20,136 7,321 5,589 - - 33,057 2.9308 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงนิ 2,814 1,800 800 770 - - 6,184 3.6548 
เงินกูยืม - 9,998 - 5,131 - - 15,129 3.9523 
 2,825 31,934 8,121 11,490 - - 54,370  

ยอดคงเหลือของเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ (รวมเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ที่หยุดรับรูรายได) 
ตามที่แสดงในตารางขางตนแสดงยอดกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ธนาคารฯไดมีการทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อเปนเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่
เกี่ยวเนื่องกับหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ย ซ่ึงรายละเอียดของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยที่ยังคงมีผลบังคับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีดังตอไปนี้ 
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- ธนาคารฯไดมีการทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยโดยการจายอัตราดอกเบี้ยคงที่และรับ
อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสําหรับเงินตนจํานวนเงิน 500 ลานบาท และทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยโดยการจายอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและรับอัตราดอกเบี้ยคงที่สําหรับเงินตน 500 ลาน
บาท ซ่ึงสัญญาจะสิ้นสุดในป 2551 

- ธนาคารฯไดมีการทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเปนอัตราดอกเบี้ยคงที่สําหรับ
เงินตนจํานวนเงิน 300 ลานบาท ซ่ึงสัญญาจะสิ้นสุดในป 2555 

- ธนาคารฯไดมีการทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเปนอัตราดอกเบี้ยคงที่สําหรับ
หุนกูมูลคารวม 2,800 ลานบาท ซ่ึงสัญญาจะสิ้นสุดในป 2550 และสําหรับเงินกูยืมและเงิน
ฝากจํานวนเงินรวม 950 ลานบาท ซ่ึงสัญญาจะสิ้นสุดในป 2551 

3.30.3  ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

วันที่ที่ครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
และ 2548 มีดังนี้ 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
  ไมมี หนี้ท่ีไมกอ  

รายการ เมื่อทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ป เกิน 5 ป กําหนด ใหเกิดรายได รวม 
สินทรัพยทางการเงิน         
เงินสด 210 - - - - - - 210 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,013 11 - - - - - 1,024 
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน - 1,718 - - - - - 1,718 
เงินลงทุน - สุทธิ 791 210 336 585 - 2,471 - 4,393 
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี - 257 - - - - - 257 
เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 1,187 10,784 19,871 38,398 2,368 - 2,844 75,452 
 3,201 12,980 20,207 38,983 2,368 2,471 2,844 83,054 
หนี้สินทางการเงิน         
เงินฝาก 3,073 16,030 16,120 5,345 - - - 40,568 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 601 1,180 351 25 - - - 2,157 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 478 - - - - - - 478 
เงินกูยืม 1,710 14,232 9,778 349 - 13 - 26,082 
เจาหนี้สํานักหักบัญชี - 365 - - - - - 365 
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญา         
   ซื้อขายลวงหนา 148 563 - - - - - 711 
 6,010 32,370 26,249 5,719 - 13 - 70,361 
รายการนอกงบดุล         
การรับอาวัลต๋ัวเงินและการค้ําประกัน           
   การกูยืม 200 316 10 - - - - 526 
ภาระผูกพันอื่น 15 1 3,230 1,950 300 172 - 5,668 
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 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 
  ไมมี หนี้ท่ีไมกอ  

รายการ เมื่อทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ป เกิน 5 ป กําหนด ใหเกิดรายได รวม 
สินทรัพยทางการเงิน         
เงินสด 204 - - - - - - 204 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,416 79 10 - - - - 1,505 
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน - 2,000 - - - - - 2,000 
เงินลงทุน - สุทธิ 3,002 5 532 445 209 1,012 - 5,205 
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี - 61 - - - - - 61 
เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 2,147 9,811 17,354 31,049 2,302 - 2,675 65,338 
 6,769 11,956 17,896 31,494 2,511 1,012 2,675 74,313 
หนี้สินทางการเงิน         
เงินฝาก 1,405 20,136 7,321 5,589 - - - 34,451 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,562 2,943 1,140 770 - - - 6,415 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 247 - - - - - - 247 
เงินกูยืม - 10,612 1,711 5,155 - 13 - 17,491 
เจาหนี้สํานักหักบัญชี - 566 - - - - - 566 
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา 576 771 - - - - - 1,347 

 3,790 35,028 10,172 11,514 - 13 - 60,517 
รายการนอกงบดุล         
การรับอาวัลต๋ัวเงินและการค้ําประกัน 
การกูยืม 200 311 50 - - - - 561 

ภาระผูกพันอื่น - - 215 4,751 - 119 - 5,085 
 
 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
  ไมมี หนี้ท่ีไมกอ  

รายการ เมื่อทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ป เกิน 5 ป กําหนด ใหเกิดรายได * รวม 
สินทรัพยทางการเงิน         
เงินสด 209 - - - - - - 209 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 582 - - - - - - 582 
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน - 1,718 - - - - - 1,718 
เงินลงทุน - สุทธ ิ 791 160 335 580 - 5,851 - 7,717 
เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 1,142 8,897 17,626 36,607 2,368 - 2,340 68,980 
 2,724 10,775 17,961 37,187 2,368 5,851 2,340 79,206 
* หนี้ที่ระงับการรับรูรายไดตามเกณฑ ธปท.        
หนี้สินทางการเงิน         
เงินฝาก 3,173 16,030 16,120 5,345 - - - 40,668 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,646 895 - 25 - - - 2,566 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 478 - - - - - - 478 
เงินกูยืม 1,710 13,441 8,004 349 - 13 - 23,517 
 7,007 30,366 24,124 5,719 - 13 - 67,229 
รายการนอกงบดุล        
การรับอาวัลต๋ัวเงินและการค้ําประกัน 
การกูยืม 200 316 10 - - - - 526 

ภาระผูกพันอื่น 15 1 3,230 1,950 300 172 - 5,668 
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 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 
  ไมมี หนี้ท่ีไมกอ  

รายการ เมื่อทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ป เกิน 5 ป กําหนด ใหเกิดรายได * รวม 
สินทรัพยทางการเงิน         
เงินสด 202 - - - - - - 202 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 490 - - - - - - 490 
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน - 2,000 - - - - - 2,000 
เงินลงทุน - สุทธ ิ 3,002 4 422 440 209 4,351 - 8,428 
เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 2,110 7,482 14,974 28,780 2,302 - 2,229 57,877 
 5,804 9,486 15,396 29,220 2,511 4,351 2,229 68,997 

* หนี้ที่ระงับการรับรูรายไดตามเกณฑ ธปท.        
หนี้สินทางการเงิน         
เงินฝาก 1,565 20,136 7,321 5,589 - - - 34,611 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 2,861 1,800 800 770 - - - 6,231 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 247 - - - - - - 247 
เงินกูยืม - 9,998 - 5,131 - 13 - 15,142 
 4,673 31,934 8,121 11,490 - 13 - 56,231 
รายการนอกงบดุล        
การรับอาวัลต๋ัวเงินและการค้ําประกันการ
กูยืม 200 311 50 - - - - 561 

ภาระผูกพันอื่น - - 215 4,751 - 119 - 5,085 

3.30.4 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารฯไมมีเครื่องมือทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศที่มี
สาระสําคัญ ยกเวนเงินฝากธนาคารจํานวน 22 ลานเหรียญฮองกง (เทียบเทา 102 ลานบาท) และ  
เงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 20 ลานเหรียญฮองกง (มูลคาตามวิธีสวนไดเสียคิดเปนจํานวนเงิน 
92 ลานบาท)  

3.30.5  มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่สําคัญมีมูลคา 
โดยประมาณตามมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบดุลโดยไมมีผลแตกตางอยางมีสาระสําคัญ และกําไร
หรือขาดทุนจากการประเมินมูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเปนจํานวนเงินที่ไม
มีสาระสําคัญ 
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4. เหตุการณท่ีสําคัญในระหวางปและขอมูลอ่ืน 

 4.1  การดําเนินงานเพื่อจัดตั้งธนาคารพาณิชย 

   ธนาคารฯไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังใหจัดตั้งธนาคารพาณิชยเมื่อวันที่           
22 ตุลาคม 2547 และไดรับหนังสือจากธนาคารแหงประเทศไทยลงวันที่ 29 มิถุนายน 2548 แจงวา
ไดรับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังลงวันที่ 23 มิถุนายน 2548 ใหประกอบการธนาคารพาณิชยใน
นาม “ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน)” ซ่ึงอนุญาตใหธนาคารฯประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย 
และประกอบธุรกิจเปนธนาคารรับอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปจจัยชําระเงินตางประเทศ 
ทั้งนี้ใหธนาคารฯปฏิบัติตามหนังสือธนาคารแหงประเทศไทย และเงื่อนไขแนบใบอนุญาตดังกลาว
ซ่ึงมีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการกําหนดใหคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนของบริษัทเงินทุน 
ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทเงินทุน ไทยเพิ่มทรัพย จํากัด (บริษัทยอย) ใหแกกระทรวงการคลัง 
และการดํารงเงินกองทุนขั้นที่ 1 ไมต่ํากวา 5,000 ลานบาท ณ วันที่เปดดําเนินการ 

   ธนาคารฯและบริษัทเงินทุน ไทยเพิ่มทรัพย จํากัด (บริษัทยอย) ไดดําเนินการสงคืนใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจเงินทุนแกกระทรวงการคลังแลว โดยการคืนใบอนุญาตมีผลตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 
2548 

   ธนาคารฯไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 จากเดิมชื่อ 
“บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)” เปน “ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน)” และเริ่มประกอบธรุกจิ
ธนาคารพาณิชยเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2548  

4.2 การปรับโครงสรางการถือหุน 

   เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 ธนาคารฯไดยื่นคําขออนุญาตปรับโครงสรางการถือหุนใน
รูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง โดยการจัดตั้งบริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เพื่อเปนบริษัทโฮลดิ้ง 
และเปนบริษัทใหญของกลุมทิสโกแทนธนาคารฯ และธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดใหความ
เห็นชอบในแผนการปรับโครงสรางดังกลาวและเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2549 ธปท.ไดเสนอเรื่องตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา 
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เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 

   ธนาคารฯไดรับหนังสือแจงจากธปท. ลงวันที่ 18 มกราคม 2550 วาธปท. ขอยุติการพิจารณา
แผนการปรับโครงสรางการถือหุนดังกลาวเนื่องจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไมผอนผันให
บริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ถือหุนในธนาคารฯ และขอใหธนาคารฯดําเนินการลด
สัดสวนการถือหุนในบริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ดังนั้นธนาคารฯจึงกลับมาใช
โครงสรางเดิมที่มีธนาคารฯเปนบริษัทใหญของกลุมทิสโก และถือหุนในบริษัทยอยตางๆ และ
ธนาคารฯจะยื่นขออนุญาตจัดตั้งกลุมธุรกิจการเงินตอธปท. อีกครั้งหนึ่งตามหลักเกณฑการกํากับดูแล
แบบรวมกลุม (Consolidated Supervision) ของธปท. 

   ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2550 ธนาคารฯไดดําเนินการลดสัดสวนการถือหุนในบริษัท ทิสโก
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของธปท. แลว  

4.3 เงินปนผลจาย  
 

อนุมัติโดย เงินปนผลจายตอหุน 
จํานวน 

เงินปนผลจาย 
เงินปนผลจาย 

 ในเดือน 
  หุนบุริมสิทธ ิ หุนสามัญ   
  บาทตอหุน บาทตอหุน ลานบาท  
เงินปนผลประจําป 2548 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2548 เมื่อวันที่ 
26 เมษายน 2548 

2.30 1.30 1,120 พฤษภาคม  2548 

เงินปนผลประจําป 2549 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2549 เมื่อวันที่ 
28 เมษายน 2549 

3.00 2.00 1,635 พฤษภาคม  2549 

4.4 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

   นอกจากรายการระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 3.27 ธนาคารฯมีรายการระหวางกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทยอย ดังนี้  

  ในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 

   ธนาคารฯไดซ้ือเงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียนจากบริษัทยอยแหงหนึ่งเปนจํานวนเงินรวม 
1,156 ลานบาท บริษัทยอยดังกลาวบันทึกกําไรจากรายการขายเงินลงทุนดังกลาวเปนจํานวนเงิน 28 
ลานบาท 
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   ธนาคารฯไดขายทรัพยสินรอการขายประเภทอาคารชุดสํานักงานมูลคาตามบัญชีจํานวน 39 
ลานบาท ใหแกบริษัทยอยแหงหนึ่งในราคา 43 ลานบาท ธนาคารฯบันทึกกําไรจากการขายอาคารชุด
สํานักงานดังกลาวเปนจํานวนเงิน 4 ลานบาท 

   ธนาคารฯไดซ้ือลูกหนี้ซ่ึงมีมูลคาตามบัญชี 1 ลานบาท จากบริษัทฯยอยแหงหนึ่งในราคา 4 ลาน
บาท บริษัทยอยดังกลาวบันทึกกําไรจากการขายลูกหนี้ดังกลาวเปนจํานวนเงิน 3 ลานบาท 

   ทั้งนี้ กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากรายการระหวางธนาคารฯและบริษัทยอยตามที่กลาวขางตน
ไดถูกตัดออกจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของธนาคารฯตามวิธีสวนไดเสียแลว 

4.5 การเพิ่มทุนของบริษัทยอย 

              โดยมติพิเศษของที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2549 ของ
บริษัท ไฮเวย จํากัด ไดอนุมัติใหเพิ่มทุนของบริษัท จาก 100 ลานบาท เปน 500 ลานบาท โดยการออก
หุนสามัญใหมจํานวน 4,000,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท เปนหุนชนิดตองลงเงินจนเต็มมูลคา และ
มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท เปนผูพิจารณากําหนดระยะเวลา และจํานวนหุนเพิ่มทุนในแตละ
คราวตามความเหมาะสมของธุรกิจในอนาคต  

5.  มาตรฐานการบัญชีใหมท่ีประกาศใช 

  ในเดือนตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549 เร่ือง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 เร่ือง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย (แกไข
เพิ่มเติมครั้งที่ 1) โดยใหแกไขการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่มีอํานาจควบคุมรวม และ
บริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียมาเปนวิธีราคาทุน โดยกิจการที่ไมประสงคจะใชวิธี
ราคาทุนในป 2549 ก็ใหใชวิธีสวนไดเสียตามเดิมจนถึงสิ้นป 2549 และใหใชวิธีราคาทุนเริ่มตั้งแตวันที่        
1 มกราคม 2550  

  ทั้งนี้ธนาคารฯ เลือกที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีในป 2550 ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงในป 2550 
นั้นจะมีผลใหธนาคารฯ ตองปรับปรุงงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับป 2549 ที่แสดงเปรียบเทียบใน         
งบการเงินสําหรับป 2550 ใหม ซ่ึงจะมีผลทําใหกําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปส้ินสุดวันที่        
31 ธันวาคม 2549 ลดลงเปนจํานวนเงินประมาณ 432 ลานบาท (0.60 บาทตอหุน) และสวนของผูถือหุนใน
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ลดลงเปนจํานวนเงินประมาณ 518 ลานบาท 
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6. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํากัด 

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํากัด คร้ังที่ 1/2550 เมื่อวันที่           
1 กุมภาพันธ  2550 ไดมีมติกําหนดวันประชุมสามัญผู ถือหุนของบริษัท  ประจําป  2550 ในวันที่                    
16 กุมภาพันธ 2550 และวันประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท คร้ังที่ 1/2550 ในวันที่ 6 มีนาคม 2550 เพื่อ
อนุมัติเร่ืองดังตอไปนี้ 

- การยกเลิกการลดทุนจดทะเบียนจาก 1,000 ลานบาท (หุนสามัญ 10 ลานหุน มูลคาหุนละ 100 
บาท) เปน 500 ลานบาท (หุนสามัญ 10 ลานหุน มูลคาหุนละ 50 บาท) ซ่ึงไดรับการอนุมัติโดย   
มติพิเศษของที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2548 ของบริษัท เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548  

- การเลิกบริษัท  

บริษัท วี แอล ที ลีสซิ่ง จํากัด 

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท วี แอล ที ลีสซิ่ง จํากัด คร้ังที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 
2550 ไดมีมติกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท วี แอล ที ลีสซิ่ง จํากัด ประจําป 2550 ในวันที่     
16 กุมภาพันธ 2550 และวันประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท คร้ังที่ 1/2550 ในวันที่ 6 มีนาคม 2550 เพื่อ
อนุมัติการเลิกบริษัท 

บริษัท ทิสโกกรุป จํากัด 

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2550 ของบริษัท ทิสโกกรุป จํากัด เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 
2550 ไดมีมติกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ในวันที่ 8 มีนาคม 2550 และวันประชุม
วิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 2/2550 ในวันที่ 26 มีนาคม 2550 เพื่ออนุมัติการเลิกบริษัท 

7. การอนุมัติงบการเงิน 

  งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารฯเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 
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