
 
 

 

 

ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 
รายงาน และ งบการเงิน 
�� ธนัวาคม  !!6 



 
 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินของธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) ซึ0 งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน   
ณ วนัที0 �� ธนัวาคม  !56 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี0ยนแปลงส่วนของเจา้ของและงบกระแสเงินสด 
สาํหรับปีสิ7นสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที0สาํคญัและหมายเหตุเรื0องอื0นๆ  

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่านี7โดยถูกตอ้งตามที0ควรตามมาตรฐาน      
การรายงานทางการเงินและรับผดิชอบเกี0ยวกบัการควบคุมภายในที0ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื0อใหส้ามารถ
จดัทาํงบการเงินที0ปราศจากการแสดงขอ้มูลที0ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ0 งกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื0อใหไ้ดค้วามเชื0อมั0นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจาก          
การแสดงขอ้มูลที0ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื0อให้ไดม้าซึ0 งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี0ยวกบัจาํนวนเงินและ       
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที0เลือกใชขึ้7นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซึ0 งรวมถึง        
การประเมินความเสี0ยงจากการแสดงขอ้มูลที0ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจาก  
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเสี0ยงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในที0เกี0ยวขอ้งกบั
การจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามที0ควรของกิจการ เพื0อออกแบบวิธีการตรวจสอบที0เหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื0อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ         
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที0ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีที0จดัทาํขึ7นโดยผูบ้ริหาร รวมทั7งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 





ธนาคารทสิโก้ จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

หมายเหตุ 2556 2555

สินทรัพย์

เงินสด 1,130,135               1,045,647               

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 3.1 52,777,951             31,370,138             

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 3.2 28,220                    41,863                    

เงินลงทุนสุทธิ 3.3, 3.7 10,029,363             4,912,832               

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ 3.4 -                              43,956                    

เงินใหสิ้นเชื.อแก่ลกูหนี1และดอกเบี1ยคา้งรับ 3.5, 3.7

   เงินใหสิ้นเชื.อแก่ลกูหนี1 307,220,484           261,696,683           

   ดอกเบี1ยคา้งรับ 493,055                  322,266                  

   รวมเงินใหสิ้นเชื.อแก่ลกูหนี1และดอกเบี1ยคา้งรับ 307,713,539           262,018,949           

   หกั: รายไดร้อตดับญัชี (26,394,058)            (23,030,237)            

   หกั: ค่าเผื.อหนี1สงสยัจะสูญ 3.6 (5,774,792)              (4,687,644)              

   หกั: ค่าเผื.อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี1 -                              (3)                            

รวมเงินใหสิ้นเชื.อแก่ลกูหนี1และดอกเบี1ยคา้งรับสุทธิ 275,544,689           234,301,065           

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 3.7, 3.8 114,923                  266,241                  

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 1.3, 3.9 16,067                    63,139                    

ที.ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1.4, 3.10 742,371                  392,541                  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 3.11 39,821                    64,638                    

สินทรัพยอื์.น 3.12 1,606,168               2,621,881               

รวมสินทรัพย์ 342,029,708           275,123,941           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี1

ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: พนับาท)



ธนาคารทสิโก้ จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

หมายเหตุ 2556 2555

หนี+สินและส่วนของเจ้าของ

หนี+สิน

เงินรับฝาก 3.13 265,547,495           220,633,709           

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 3.14 12,283,394             9,943,228               

หนี1 สินจ่ายคืนเมื.อทวงถาม 344,864                  652,310                  

หนี1 สินตราสารอนุพนัธ์ 3.2 310,945                  -                              

ตราสารหนี1 ที.ออกและเงินกูย้มื 3.15 36,955,619             21,565,619             

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 3.16 144,553                  131,686                  

หนี1 สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 119,720                  45,690                    

ดอกเบี1ยคา้งจ่าย 1,627,704               1,726,436               

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 302,283                  257,464                  

เงินปันผลคา้งจ่าย 655,337                  1,237,859               

หนี1 สินอื.น 3.17 4,165,434               3,726,262               

รวมหนี+สิน 322,457,348           259,920,263           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี1

ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: พนับาท)





ธนาคารทสิโก้ จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ 2556 2555

รายไดด้อกเบี�ย 3.22 17,919,291             14,205,581             

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 3.23 (9,884,932)              (7,871,743)              

รายได้ดอกเบี�ยสุทธิ 8,034,359               6,333,838               

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 3,294,413               2,495,539               

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (77,481)                   (73,367)                   

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3.24 3,216,932               2,422,172               

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื/อคา้และ

   ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 3.25 16,963                    146,047                  

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 3.26 38,592                    117,933                  

ค่าปรับที/เกี/ยวเนื/องจากเงินใหสิ้นเชื/อ 263,861                  233,855                  

รายไดค่้าส่งเสริมการขายที/เกี/ยวเนื/องกบัธุรกิจเช่าซื�อ 736,858                  1,259,511               

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื/นๆ 3.28 108,578                  132,653                  

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 12,416,143             10,646,009             

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายที/เกี/ยวเนื/องกบัธุรกิจเช่าซื�อ 900,370                  1,422,668               

รวมรายได้จากการดาํเนินงานสุทธิ 11,515,773             9,223,341               

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื!นๆ

ค่าใชจ่้ายเกี/ยวกบัพนกังาน 1,684,416               1,710,317               

ค่าตอบแทนกรรมการ 160                         480                         

ค่าใชจ่้ายเกี/ยวกบัอาคารสถานที/และอุปกรณ์ 764,242                  719,937                  

ค่าภาษีอากร 205,117                  161,287                  

ค่าใชจ่้ายการบริหารงานสนบัสนุน 3.33 1,102,927               1,029,720               

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื/นๆ 3.29 523,190                  491,518                  

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื!นๆ 4,280,052               4,113,259               

หนี� สูญ หนี�สงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 3.27 3,641,626               1,564,282               

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ 3,594,095               3,545,800               

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 3.30 716,894                  788,777                  

กาํไรสําหรับปี 2,877,201               2,757,023               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี�

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)



ธนาคารทสิโก้ จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ 2556 2555

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น 3.31

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื/อขาย 2,937                      (507)                        
ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย์ 1.4 298,463                  -                              
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 6,526                      (20,655)                   
การป้องกนัความเสี/ยงในกระแสเงินสด -                              (128,277)                 

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 3.30, 3.32 (61,585)                   29,888                    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!นสําหรับปี 246,341                  (119,551)                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 3,123,542               2,637,472               

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 3.33 3.68                        3.79                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี�

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)



ธนาคารทสิโก้ จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2556

2556 2555

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 3,594,095               3,545,800               

รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

   ค่าเสื/อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 138,040                  160,042                  

   หนี� สูญและหนี�สงสยัจะสูญ 4,477,408               2,364,545               

   ค่าเผื/อขาดทุนจากมูลค่าที/ลดลงของเงินลงทุน (โอนกลบั) (5,467)                     (63,835)                   

   ค่าเผื/อขาดทุนจากมูลค่าที/ลดลงของทรัพยสิ์นรอการขาย (โอนกลบั) (17)                          (315)                        

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (36,200)                   (51,248)                   

   (กาํไร) ขาดทุนที/ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจากปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

        และตราสารอนุพนัธ์เพื/อคา้ 6,253                      (29,340)                   

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (2,227)                     (4,786)                     

   กาํไรจากการเปลี/ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื/อการลงทุน (7,445)                     -                              

   กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย (4,789)                     (48,353)                   

   กาํไรจากการป้องกนัความเสี/ยง -                              (100,761)                 

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 32,833 29,024

   รายไดค้า้งรับ (เพิ/มขึ�น) ลดลง 12,269                    (25,456)                   

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพิ/มขึ�น 69,786                    557,526                  

   รายไดด้อกเบี�ยสุทธิ (8,034,359)              (6,333,838)              

   รายไดเ้งินปันผล (74,956)                   (54,832)                   

   เงินสดรับดอกเบี�ย 17,779,727             14,041,695             

   เงินสดจ่ายดอกเบี�ย (8,729,185)              (6,807,295)              

   เงินสดรับเงินปันผล 74,956                    54,832                    

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (312,640)                 (351,195)                 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี/ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 8,978,082               6,882,210               

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ/มขึ�น) ลดลง

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน -21,404,812 (1,546,724)              

   เงินใหสิ้นเชื/อแก่ลกูหนี� (48,094,018)            (62,633,996)            

   ทรัพยสิ์นรอการขาย 2,590,686               1,560,219               

   สินทรัพยอื์/น 866,855                  (888,506)                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี�

(หน่วย: พนับาท)



ธนาคารทสิโก้ จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2556

2556 2555

หนี� สินดาํเนินงานเพิ/มขึ�น (ลดลง)

   เงินรับฝาก 44,913,786             182,573,823           

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 2,340,166               (914,753)                 

    หนี� สินจ่ายคืนเมื/อทวงถาม (307,446)                 204,261                  

    ตราสารหนี� ที/ออกและเงินกูย้มืระยะสั�น 15,500,700             (118,824,948)          

    สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (13,440)                   (1,760)                     

   หนี� สินอื/น (700,664)                 (211,094)                 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 4,669,895               6,198,732               

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซื�อเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื/อการลงทุน (17,255,481)            (6,127,403)              

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื/อการลงทุน 12,186,955             3,927,604               

เงินสดจ่ายซื�ออุปกรณ์ (106,343)                 (57,581)                   

เงินสดจ่ายจากการซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,091)                     (8,249)                     

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 2,235                      6,159                      

เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษทัยอ่ย 40,400                    -                              

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (5,137,325)              (2,259,470)              

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

ตราสารหนี� ที/ออกและเงินกูย้มืระยะยาว -                              (3,639,200)              

เงินสดรับจากการออกหุน้กูร้ะยะยาว 1,243,000               1,243,000               

เงินสดจ่ายชาํระคืนหุน้กูร้ะยะยาว (1,353,700)              (1,000,000)              

เงินปันผลจ่าย (1,237,859)              (400,484)                 

เงินสดรับจากการออกหุน้เพิ/มทุน 1,900,477               -                              

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 551,918                  (3,796,684)              

เงนิสดเพิ!มขึ�นสุทธิ 84,488                    142,578                  

เงินสด ณ วนัตน้ปี 1,045,647               903,069                  

เงนิสด ณ วนัปลายปี 1,130,135               1,045,647               

-                              

ข้อมูลเพิ!มเติมประกอบกระแสเงนิสด

รายการที/มิใช่เงินสด

   การปรับมูลค่าสินทรัพยใ์หเ้ป็นราคาที/ตีใหม่ 298,463                  -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี�

(หน่วย: พนับาท)



ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิ#นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกิน(ตํ�ากวา่)ทุน

จากการวดัมูลค่า ส่วนเกินทุน การป้องกนั

ส่วนเกินมูลค่า เงินลงทุนใน จากการตีราคา ความเสี�ยง รวมองคป์ระกอบอื�น

หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั หุน้สามญั หลกัทรัพยเ์ผื�อขาย สินทรัพย์ ในกระแสเงินสด ของส่วนของเจา้ของ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2555 1                        7,281,521          130,451             3,789                 -                        102,621             106,410               846,100             5,439,582          13,804,065        

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 4) -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                           -                        (1,237,859)        (1,237,859)        

โอนกาํไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

   เป็นสาํรองตามกฎหมาย -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                           137,900             (137,900)           -                        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                        -                        -                        (406)                  -                        (102,621)           (103,027)              -                        2,740,499          2,637,472          

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555 1                        7,281,521          130,451             3,383                 -                        -                        3,383                   984,000             6,804,322          15,203,678        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2556 1                        7,281,521          130,451             3,383                 -                        -                        3,383                   984,000             6,804,322          15,203,678        

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 4) -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                           -                        (655,338)           (655,338)           

ออกหุน้สามญัเพิ�มทุน -                        910,191             990,287             -                        -                        -                        -                           -                        -                        1,900,478          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                        -                        -                        2,350                 238,770             -                        241,120               -                        2,882,422          3,123,542          

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 1                        8,191,712          1,120,738          5,733                 238,770             -                        244,503               984,000             9,031,406          19,572,360        

-                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี=

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ

ทุนที�ออกจาํหน่าย

และชาํระเตม็มูลค่าแลว้
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ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ นสุดวันที" #$ ธันวาคม %&&6 

1. หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํและแสดงรายการในงบการเงินและนโยบายการบัญชีที"สําคัญ 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

งบการเงินนี� ได้จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�กาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี  
พ.ศ. $%&' และการแสดงรายการในงบการเงินไดท้าํขึ�นเพื�อใหเ้ป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที� สนส. 22/$%%4 เรื�อง การจดัทาํและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัโฮลดิ�งที�เป็น
บริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินลงวนัที� 4 ธนัวาคม $%%4 ซึ� งเริ�มบงัคบัใชก้บังบการเงินที�เริ�มตน้ในหรือ
หลงัวนัที� 1 มกราคม 2554 เป็นตน้ไป 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที�ธนาคารฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี�  

งบการเงินนี�ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื�นในนโยบายการบญัชี 

ธนาคารฯไม่ได้นําเสนองบการเงินรวมของธนาคารฯและบริษัทย่อย (TISCO Securities Hong Kong 
Limited) เนื�องจากธนาคารฯมีบริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ซึ� งมีฐานะเป็นบริษทัใหญ่ 
และมีที�อยูต่ามที�จดทะเบียนอยูที่� &_/&` อาคารทิสโกท้าวเวอร์ ชั�น 22 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร ได้นาํเสนองบการเงินรวมไวแ้ลว้ ดงันั�นธนาคารฯจึงนาํเสนอเฉพาะงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

1.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

มาตรฐานการบญัชีที�เริ�มมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและที�จะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดงันี�  

ก.  มาตรฐานการบัญชีที"เริ"มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที� 12  

 
ภาษีเงินได ้

ฉบบัที� 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูล
เกี�ยวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี� ยนแปลงของอัตราแลกเปลี� ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 
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การตีความมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัที� 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง
กบักิจกรรมดาํเนินงาน 

ฉบบัที� 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที�ไม่ได้คิดค่าเสื� อม
ราคาที�ตีราคาใหม่ 

ฉบบัที� 25 ภาษีเงินได ้- การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของ
ผูถื้อหุน้ 

แนวปฏิบติัทางบญัชีเกี�ยวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางบญัชี
ขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินนี�  ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 20 (ปรับปรุง 
2552) การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 2g ไม่เกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจของธนาคารฯ ทั�งนี�  ธนาคารฯไดถื้อ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 2$ เรื�องภาษีเงินไดแ้ลว้ก่อนวนัที�มีผลบงัคบัใช ้

ข. มาตรฐานการบัญชีที"จะมีผลบังคับในอนาคต 

  วนัที�มีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที� ' (ปรับปรุง $%%%) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 2` (ปรับปรุง $%%%) ผลประโยชน์ของพนกังาน 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที� $2 (ปรับปรุง $%%%) ผลกระทบจากการเปลี�ยนอัตราแลกเปลี�ยน

ของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคลหรือกิจการที�
เกี�ยวขอ้งกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 4_ (ปรับปรุง $%%%) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1 มกราคม 2557 
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  วนัที�มีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 4 สัญญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 

ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที�ถือไวเ้พื�อขายและ 
 การดาํเนินงานที�ยกเลิก 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการบญัชี   
ฉบบัที� 15 สัญญาเช่าดาํเนินงาน - สิ�งจูงใจที�ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 27 การประเมินเนื�อหาสัญญาเช่าที�ทาํขึ�นตาม
รูปแบบกฎหมาย 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัที� 1 การเปลี�ยนแปลงในหนี� สินที�เกิดขึ�นจาก 

 การรื�อถอน การบูรณะ และหนี� สินที�มี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญา
เช่าหรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื� อถอน 
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี 
ฉบับที�  29 เรื� อง การรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจที�มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 17 การจ่ายสินทรัพยที์�ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 1 มกราคม 2557 
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ฝ่ายบริหารของธนาคารฯได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน               
การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินเมื�อนาํมาถือปฏิบติั ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� &  
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� $`  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 2 ฉบบัที� % 
ฉบบัที� ' ฉบบัที� 2$ ฉบบัที� 2' และฉบบัที� 2_ ที�ไม่เกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจของธนาคารฯ 

1.3 การเปลี"ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี"ยวกับการบันทึกบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื"อการลงทุนจากวิธีราคาทุน
เป็นวธีิมูลค่ายุติธรรม 

ในระหว่างปีปัจจุบนั ธนาคารฯไดเ้ปลี�ยนแปลงวิธีการบญัชีในการวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 40 จากวิธีราคาทุนเป็นวิธีมูลค่ายุติธรรมเพื�อสะทอ้นมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย ์ 

จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงที�มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ มีดงันี�    

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 

งบแสดงฐานะการเงนิ   
อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนเพิ�มขึ�น 7,445 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง 1,489 
กาํไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเพิ�มขึ�น 5,956 

 

  (หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�  
31 ธนัวาคม 2556 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

กาํไรหรือขาดทุน:  
กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 7,445 
ภาษีเงินไดเ้พิ�มขึ�น  1,489 
กาํไรสาํหรับปีเพิ�มขึ�น 5,956 
กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐานเพิ�มขึ�น (บาท) 0.01 

ทั�งนี� เนื�องจากผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีที�มีต่องบการเงินสําหรับปี $%%% และในอดีต
เป็นจาํนวนเงินที�ไม่มีสาระสําคัญ ดังนั� น ธนาคารฯจึงไม่ได้ปรับยอ้นหลังงบการเงินและไม่ได้แสดง             
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 2 มกราคม $%%% เพื�อการเปรียบเทียบ 
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1.4 การเปลี"ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี"ยวกับการบันทึกบัญชีที"ดิน อาคารและอุปกรณ์จากวิธีราคาทุนเป็น

วธีิการตีราคาใหม่ 

 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%o ธนาคารฯไดท้บทวนและเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีในการบนัทึกมูลค่าที�ดิน 
อาคารและอุปกรณ์สําหรับสินทรัพยป์ระเภทอาคารชุดสํานกังานจากเดิมที�แสดงดว้ยวิธีราคาทุนเป็นราคา           
ที�ตีใหม่ ซึ� งคือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์ณ วนัที�ประเมิน 

 ในการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีนี�  ธนาคารฯไดถื้อปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 
_ ซึ� งไม่กาํหนดใหต้อ้งนาํนโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัยอ้นหลงักบังบการเงินงวดบญัชีก่อน ดงันั�นจึง
ใชว้ธีิเปลี�ยนทนัทีเป็นตน้ไป 

การเปลี�ยนแปลงนี� มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%o และงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั ดงันี�  

(หน่วย: พนับาท)  
 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 2556 
งบแสดงฐานะการเงนิ  
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิเพิ�มขึ�น 298,4o4 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง 59,6`4 
องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของเพิ�มขึ�น 238,770 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�                
42 ธนัวาคม 2556 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น:  
ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์- สุทธิจากภาษีเงินได ้ $4_,''g 

ทั�งนี�  การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่อกาํไรสุทธิสําหรับปี 
หากไดมี้การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีตั�งแต่ตน้ปี 

 



 

6 

$.& นโยบายการบัญชีที"สําคัญ 

1.&.1 การรับรู้รายได้ 

ก) ดอกเบี�ยและส่วนลดรับจากเงินใหสิ้นเชื�อ 

ดอกเบี�ยของเงินใหสิ้นเชื�อรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งจากยอดเงินตน้ที�คา้งชาํระ รายได้
จากสัญญาเช่าซื�อ สัญญาเช่าการเงินและสินเชื�อจาํนาํทะเบียนยานพาหนะรับรู้เป็นรายได้
ตลอดระยะเวลาการผอ่นชาํระตามวธีิอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง 

ธนาคารฯมีนโยบายหยุดบนัทึกรายได้ดอกเบี� ยคา้งรับสําหรับเงินให้สินเชื�อธุรกิจที�ผิดนัด
ชาํระดอกเบี� ยเกินกาํหนดหนึ� งเดือน และสําหรับเงินให้สินเชื�อประเภทอื�นที�ผิดนัดชาํระ
ดอกเบี� ยเกินกว่าสามเดือนนับจากวนัครบกาํหนดชําระจะยกเลิกรายการดอกเบี� ยค้างรับ           
ที�ได้บนัทึกบัญชีเป็นรายได้แล้วนั�นออกจากบญัชี สําหรับการบันทึกรายได้ดอกเบี� ยรับ 
หลงัจากนั�นจะบนัทึกตามเกณฑเ์งินสด 

ทั�งนี� ธนาคารฯจะรับรู้ดอกเบี�ยเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งอีกเมื�อธนาคารฯไดรั้บชาํระหนี� ที�
คา้งเกินกาํหนดชาํระแลว้ 

ในกรณีที�ดอกเบี�ยหรือส่วนลดไดคิ้ดรวมอยู่ในตัpวเงินหรือเงินให้สินเชื�อแลว้ ดอกเบี�ยหรือ
ส่วนลดดงักล่าวจะบนัทึกเป็นรายได้รอตดับญัชีและตดัจาํหน่ายเป็นรายไดเ้ฉลี�ยเท่าๆ กนั
ตลอดอายขุองตัpวเงินหรือระยะเวลาของเงินใหสิ้นเชื�อนั�น 

ข) ดอกเบี�ยและเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

ดอกเบี� ยจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงคา้ง เงินปันผลจากเงินลงทุนจะถือเป็น
รายไดเ้มื�อมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

ค) กาํไร (ขาดทุน) จากการซื�อขายหลกัทรัพย ์

กาํไร (ขาดทุน) จากการซื�อขายหลกัทรัพยถื์อเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัที�เกิดรายการ 

ง) ค่าธรรมเนียมและบริการ 

ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 
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1.&.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

ก) ดอกเบี�ยจ่าย 

ดอกเบี�ยจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงคา้ง ในกรณีที�ดอกเบี�ยไดคิ้ดรวมอยูใ่นตัpวเงินจ่าย
แลว้ ดอกเบี�ยนั�นจะบนัทึกเป็นดอกเบี�ยจ่ายรอตดับญัชีและจะตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายเฉลี�ย
เท่าๆ กนัตลอดอายขุองตัpวเงินนั�น 

ข) ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงจากการใหเ้ช่าซื�อ 

ธนาคารฯบนัทึกบญัชีการรับรู้ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงเมื�อเริ�มแรกที�เกิดขึ�นจาก           
การใหเ้ช่าซื�อสาํหรับสัญญาเช่าซื�อที�ทาํขึ�นตั�งแต่วนัที� 2 มกราคม 2550 โดยการปันส่วนทยอย
รับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริงและแสดงหกัจากรายไดด้อกเบี�ยตลอดอายุของสัญญาเช่า
ซื�อและสําหรับสัญญาเช่าซื�อที�ทาํขึ�นก่อนวนัที� 2 มกราคม $%%0 ธนาคารฯรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
ทนัทีที�เกิดรายการ 

รายไดด้อกเบี�ยจากการให้เช่าซื�อรอตดับญัชีแสดงสุทธิจากค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรง
ที�เกิดขึ�นเมื�อเริ�มแรกจากการใหเ้ช่าซื�อ 

1.&.# หลกัทรัพย์ซื อโดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื อคืนภาคเอกชน 

ธนาคารฯมีการทาํสัญญาซื�อหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื�อคืนภาคเอกชนโดยมี 
การกาํหนดวนัเวลา และราคาที�แน่นอนในอนาคต จาํนวนเงินที�จ่ายสําหรับหลกัทรัพยซื์�อโดยมี
สัญญาขายคืนในอนาคตแสดงเป็นสินทรัพยภ์ายใตบ้ญัชี “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน”               
ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยหลกัทรัพยภ์ายใตส้ัญญาขายคืนดงักล่าวถือเป็นหลกัประกนั  

ภายใตส้ัญญาซื�อหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื�อคืนภาคเอกชน ธนาคารฯได้รับ
หลกัทรัพยภ์ายใตส้ัญญาขายคืนดงักล่าวเป็นหลกัประกนัซึ� งสามารถนาํหลกัทรัพยที์�รับเป็นประกนั
ดงักล่าวไปทาํสัญญาซื�อคืนอีกทอดหนึ�งหรือขายหลกัทรัพยที์�รับเป็นประกนัได ้

ผลต่างระหวา่งราคาซื�อและราคาขายจะถูกรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้งตามระยะเวลาของสัญญาโดยวิธี
อตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริงซึ� งแสดงรวมอยูใ่นดอกเบี�ยรับ 

1.&.A เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของหลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของหลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนเมื�อไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั�นออกไป 
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ค) เงินลงทุนในตราสารหนี� ที�จะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายและ
หกัดว้ยค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ธนาคารฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํ�ากวา่มูลค่าตราสารหนี�
ตามอตัราดอกเบี� ยที�แท้จริง ซึ� งจาํนวนที�ตดัจาํหน่าย/รับรู้นี� จะแสดงเป็นรายการปรับกับ
ดอกเบี�ยรับ 

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั�วไป ซึ� งแสดง
ในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

จ) เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจาก          
ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ฉ) ธนาคารฯไม่ได้บนัทึกเงินลงทุนซึ� งธนาคารฯรับโอนเงินลงทุนดงักล่าวจากลูกหนี� ที�มีการ
ปรับโครงสร้างหนี� ที�มีปัญหา และถือหุ้นตั�งแต่ร้อยละ $g เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วมซึ� งตอ้ง
บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงิน เนื�องจากธนาคารฯ ต้องจาํหน่ายเงินลงทุน
ดงักล่าวภายในระยะเวลาตามขอ้กาํหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ช) มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซื�อหลงัสุด  
ณ สิ�นวนัทาํการสุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจและของตราสารหนี� ภาคเอกชน คาํนวณโดยใช้สูตรที�
กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี�
ไทยหรือของสถาบนัการเงินอื�นแล้วแต่กรณี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจาก
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (Net Asset Value) 

ซ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย เงินลงทุนในตราสารหนี� ที�จะถือจนครบ
กาํหนด และเงินลงทุนทั�วไปจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ฌ) ธนาคารฯใชว้ธีิถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

ญ) ในกรณีที�มีการโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ�งไปอีกประเภทหนึ�ง ธนาคารฯ
จะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�โอนเปลี�ยนประเภท
เงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�โอนจะบนัทึกใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน หรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื�นของส่วนของเจา้ของแล้วแต่
ประเภทของเงินลงทุนที�มีการโอนเปลี�ยน 

ฎ) รายการซื�อขายเงินลงทุน ธนาคารฯบนัทึกตามเกณฑว์นัที�ครบกาํหนดชาํระ (Settlement date) 
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1.&.& เงินลงทุนในลูกหนี ที"รับซื อหรือรับโอน 

เงินลงทุนในลูกหนี� ที�รับซื�อหรือรับโอนซึ� งถือเป็นเงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด แสดงในราคา
ทุนที�จ่ายซื�อสุทธิจากค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี�  (ถา้มี) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ 
เงินลงทุนบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ในกรณีลูกหนี� ที� รับซื� อหรือรับโอนได้มีการทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี�  ธนาคารฯจะโอน                
เงินลงทุนในลูกหนี� ดงักล่าวไปเป็นเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� และแสดงตามมูลค่ายุติธรรมสุทธิจาก     
ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ โดยอา้งอิงมูลค่ายุติธรรมจากยอดคงเหลือตามบญัชีของเงินลงทุนในลูกหนี�
ที�รับซื�อหรือรับโอน ณ วนัโอนหรือ ณ วนัทาํสัญญาปรับโครงสร้างหนี�  ธนาคารฯพิจารณาบนัทึก
ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญตามหลกัเกณฑ์และขอ้กาํหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกบัเงิน
ใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  

1.&.6 เงินให้สินเชื"อแก่ลูกหนี  

เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� แสดงเฉพาะยอดเงินตน้ไม่รวมดอกเบี�ยคา้งรับ รายไดร้อตดับญัชี/ส่วนลด
รับล่วงหน้าของเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� ที�ยงัไม่รับรู้เป็นรายได้แสดงเป็นรายการหักจากเงินให้
สินเชื�อแก่ลูกหนี�   

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าการเงิน แสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าการเงิน
คงค้างสุทธิจากยอดคงเหลือของรายได้ทางการเงินที�ยงัไม่ถือเป็นรายได้ ซึ� งแสดงสุทธิจาก            
ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที�เกิดขึ�นเมื�อเริ� มแรกจากการให้เช่าซื�อรอตดับญัชีและเงินรับ
ล่วงหนา้จากลูกหนี�ตามสัญญาเช่าการเงิน 

1.&.7 ค่าเผื"อหนี สงสัยจะสูญและส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี  

ก) ธนาคารฯบันทึกค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� และส่วนสูญเสียจาก              
การปรับโครงสร้างหนี�ตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) และ
ปรับปรุงเพิ�มดว้ยจาํนวนเงินเพิ�มเติมที�คาดวา่จะเรียกเก็บจากลูกหนี� ไม่ได ้โดยการวิเคราะห์
และประเมินฐานะของลูกหนี� จากประสบการณ์ในการพิจารณาความเสี� ยงและมูลค่า
หลกัประกนัประกอบ  

สําหรับเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� ที�จดัชั�นปกติและจดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ยกเวน้ลูกหนี� ตาม
สัญญาเช่าซื�อที�จดัชั�นปกติและจดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ธนาคารฯกนัสํารองในอตัราไม่ตํ�ากวา่
ร้อยละ 2 และอตัราไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ $ ของมูลหนี�หลงัหกัหลกัประกนัไม่รวมดอกเบี�ยคา้งรับ 
ตามลาํดบั 
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สําหรับเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� ด้อยคุณภาพที�จดัชั�นตํ�ากว่ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ 
ยกเวน้ลูกหนี� ตามสัญญาเช่าซื�อดอ้ยคุณภาพ ธนาคารฯบนัทึกค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญสําหรับ
ลูกหนี� ดงักล่าวในอตัราร้อยละ 2gg สําหรับส่วนต่างระหวา่งยอดหนี� ตามบญัชีกบัมูลค่าปัจจุบนั
ของกระแสเงินสดที�คาดวา่จะไดรั้บจากลูกหนี�หรือมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดที�คาดวา่จะ
ไดรั้บจากการจาํหน่ายหลกัประกนั โดยใชอ้ตัราดอกเบี�ยคิดลดและระยะเวลาที�คาดวา่จะไดรั้บ
จากการจาํหน่ายหลกัประกนัตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 

สําหรับลูกหนี� ตามสัญญาเช่าซื�อจดัชั�นปกติ จดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษและลูกหนี� ตามสัญญา
เช่าซื�อดอ้ยคุณภาพ ธนาคารฯกนัเงินสาํรองเป็นกลุ่มสินเชื�อ (Collective Approach) โดยใชว้ิธี
ผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีต ประกอบกบัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือตามพฤติกรรม
ของลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ 

ทั�งนี� การกนัสํารองดงักล่าวขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยตาม
หนงัสือลงวนัที� 4 สิงหาคม $%%1  

ข) ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญของลูกหนี� อื�นตั�งขึ�นโดยประมาณจากจาํนวนหนี� ที�อาจเรียกเก็บจาก
ลูกหนี�ไม่ได ้ซึ� งพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหนี�คงคา้ง ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

ค) ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญที�ตั�งเพิ�ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหว่างปี การตดัจาํหน่าย
ลูกหนี� เป็นหนี� สูญจะนาํไปลดยอดค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ และหนี� สูญที�ไดรั้บคืนจะบนัทึกหกั
จากบญัชีค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญในรอบบญัชีที�ไดรั้บคืน 

1.&.8 การปรับปรุงโครงสร้างหนี ที"มีปัญหา 

ธนาคารฯบนัทึกรายการที�เกี�ยวขอ้งกบัการปรับโครงสร้างหนี� ที�มีปัญหาตามหลกัเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทยและตามมาตรฐานการบญัชีเรื� อง “การบญัชีสําหรับการปรับโครงสร้างหนี� ที�มี
ปัญหา” โดยธนาคารฯบนัทึกบญัชีสินทรัพยห์รือส่วนไดเ้สียที�รับโอนมาดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
หักดว้ยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย (ถ้ามี) แต่ไม่เกินยอดหนี� คงคา้งตามสิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย 

ในกรณีที� เป็นการปรับโครงสร้างหนี� ที�ธนาคารฯยินยอมผ่อนปรนเงื�อนไขในการชําระหนี�     
ธนาคารฯคาํนวณมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี� หลังการปรับโครงสร้างหนี� โดยคาํนวณจากมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดที�จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอตัราตน้ทุนทางการเงิน ณ วนัปรับ
โครงสร้างหนี�  อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที�อตัราตน้ทุนทางการเงินตํ�ากว่าอตัราดอกเบี�ยที�กาํหนดตาม
เงื�อนไขใหม่ ธนาคารฯจะใช้อตัราดอกเบี�ยที�กาํหนดตามเงื�อนไขใหม่เป็นอตัราคิดลด ซึ� งผลต่าง
ระหวา่งมูลค่ายุติธรรมของหนี� กบัมูลค่าตามบญัชีของลูกหนี�  ณ วนัที�ปรับโครงสร้างหนี� จะบนัทึก
เป็นค่าใช้จ่ายทั�งจาํนวนในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนและจะรับรู้ส่วนสูญเสียที�เกิดจากการปรับ
โครงสร้างหนี� โดยการยินยอมลดเงินต้น หรือดอกเบี� ยที�บนัทึกในบญัชีหลังหักเงินสํารองที�กัน             
ไวแ้ลว้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื�อมีการปรับโครงสร้างหนี�  
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1.&.D ทรัพย์สินรอการขาย 

ทรัพยสิ์นรอการขาย ไดแ้ก่ ทรัพยสิ์นที�ยึดคืนจากลูกหนี� ตามสัญญาเงินให้สินเชื�อและสัญญาเช่าซื�อ           
ที�คา้งเกินกาํหนดชาํระเป็นเวลานานหรือลูกหนี� ที�มีการปรับโครงสร้างหนี�  มูลค่าของทรัพยสิ์นที�ยึด
คืนแสดงตามราคาทุน (ซึ� งพิจารณาตามมูลค่ายุติธรรมของทรัพยสิ์น ณ วนัที�ไดรั้บโอนแต่ไม่เกิน
ยอดหนี� คงค้างตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย) หรือมูลค่าที�จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ�ากว่า           
มูลค่าที�จะได้รับพิจารณาจากราคาตลาด/ราคาประเมินของทรัพย์สินที�ยึดหักด้วยประมาณการ
ค่าใชจ่้ายในการขาย และธนาคารฯบนัทึกสํารองเผื�อการลดมูลค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเพิ�มเติม
ตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และตามประมาณการของฝ่ายบริหาร 

ธนาคารฯจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกําไรหรือขาดทุน และกําไรขาดทุนจาก           
การจาํหน่ายรับรู้เมื�อมีการจาํหน่าย 

1.&.10 อสังหาริมทรัพย์เพื"อการลงทุน 

ธนาคารฯวดัมูลค่าเริ�มแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนด้วยราคาทุนซึ� งรวมตน้ทุนการทาํ
รายการ หลังจากนั� น ธนาคารฯจะวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ธนาคารฯรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพย์
เพื�อการลงทุนในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีที�เกิดขึ�น 

ธนาคารฯรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินที�ได้รับสุทธิจากการจาํหน่ายกับมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยใ์นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดที�ตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนออกจาก
บญัชี (ถา้มี) 

1.&.11 ที"ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสื"อมราคา 

ที�ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคาร อาคารชุดสํานักงานและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน/
ราคาที�ตีใหม่หกัค่าเสื�อมราคาสะสม และค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

ธนาคารฯบนัทึกมูลค่าเริ�มแรกของอาคารชุดสาํนกังานในราคาทุน ณ วนัที�ไดสิ้นทรัพยม์า หลงัจากนั�น
ธนาคารฯจัดให้มีการประเมินราคาอาคารชุดสํานักงานโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบันทึก
สินทรัพยด์งักล่าวในราคาที�ตีใหม่ ทั�งนี� ธนาคารฯจดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็น
ครั� งคราวเพื�อมิใหร้าคาตามบญัชี ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอยา่งมี
สาระสาํคญั 

ธนาคารฯบนัทึกส่วนต่างซึ� งเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปนี�   

- ธนาคารฯบนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพยที์�เพิ�มขึ�นจากการตีราคาใหม่ในกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�นและรับรู้จาํนวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วน
ของเจา้ของ อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั�นเคยมีการตีราคาลดลงและธนาคารฯไดรั้บรู้ราคา
ที�ลดลงในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแล้ว ส่วนที�เพิ�มจากการตีราคาใหม่นี� จะถูกรับรู้เป็น
รายไดไ้ม่เกินจาํนวนที�เคยลดลงซึ�งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 
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- ธนาคารฯรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยที์�ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั�นเคยมีการตีราคาเพิ�มขึ�นและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ อยู่ในส่วนของเจา้ของ ส่วนที�ลดลงจากการตีราคา
ใหม่จะถูกรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในจํานวนที�ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์  

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยจ์ะทยอยตดัจาํหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที�
เหลืออยูข่องสินทรัพยน์ั�น และบนัทึกโอนไปยงักาํไรสะสมโดยตรง โดยจาํนวนของส่วนเกินทุนที�
โอนไปยงักาํไรสะสมจะเท่ากับผลต่างระหว่างค่าเสื� อมราคาที�คาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยที์�ตีราคาใหม่กบัค่าเสื�อมราคาที�คาํนวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพยน์ั�น ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถนาํมาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

ค่าเสื�อมราคาของอาคารชุดสํานกังานและอุปกรณ์ คาํนวณจากราคาทุนหรือราคาที�ตีใหม่ โดยวิธี
เส้นตรง (ยกเวน้การคิดค่าเสื�อมราคาของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื�อสารคาํนวณตามอายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณ 4 ปี โดยวิธีผลรวมจาํนวนปีที�ใช้งาน) ตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงันี�  

อาคารและห้องชุดสาํนกังาน  - 20 ปี 
ส่วนปรับปรุงสาํนกังาน - 5, 2g ปี 
เครื�องตกแต่งติดตั�งและอุปกรณ์  - 4, 5  ปี 
ยานพาหนะ  - 5  ปี 

ธนาคารฯบนัทึกค่าเสื�อมราคาที�คาํนวณไดข้า้งตน้ ดงัต่อไปนี�  

-  ค่าเสื�อมราคาของส่วนที�คาํนวณจากราคาทุนรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

-  ค่าเสื�อมราคาของส่วนที�ตีราคาเพิ�ม รวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั�ง 

ธนาคารฯตดัรายการที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมื�อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะ
ไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไร
หรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื�อธนาคารฯตดัรายการ
สินทรัพยน์ั�นออกจากบญัชี 
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$.&.$% สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ธนาคารฯบนัทึกตน้ทุนเริ�มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการ
เริ�มแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่า
สะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั�น 

ธนาคารฯตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบตลอดอาย ุ          
การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั�น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าว
เมื�อมีขอ้บ่งชี� ว่าสินทรัพยน์ั�นเกิดการด้อยค่า ธนาคารฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและ
วิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิ�นปีเป็นอย่างนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัของธนาคารฯ ได้แก่ รายจ่ายค่าสิทธิ} เพื�อใช้
ประโยชน์ในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ� งธนาคารฯตดับญัชีเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณ ดงันี�  

กรณีสัญญาการใชสิ้ทธิระบุจาํนวนปีการใช ้ - ตามอายขุองสัญญาใชสิ้ทธิโดยวธีิเส้นตรง 
กรณีสัญญาการใชสิ้ทธิไม่ระบุจาํนวนปีการใช ้ - % ปี โดยวธีิเส้นตรง 
กรณีไม่มีสัญญาการใชสิ้ทธิ - 4 ปี โดยวธีิผลรวมจาํนวนปีที�ใชง้าน 

1.&.1# ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

ธนาคารฯบนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจาํนวนที�คาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของ
ภาครัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพย/์หนี� สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะคาํนวณขึ�นจากผลแตกต่างชั�วคราว ณ วนัสิ�นรอบ
ระยะเวลารายงาน ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหนี� สินกบัราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์รือ
หนี� สินนั�น ซึ� งจะรับรู้เป็นรายไดภ้าษีหรือตดับญัชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษีเมื�อรายไดส้ามารถรับรู้เป็น
รายไดห้รือค่าใชจ่้ายที�บนัทึกไวเ้กิดขึ�นจริงและถือหกัเป็นค่าใชจ่้ายไดแ้ลว้ในการคาํนวณภาษีเงินได้
ตามกฎหมายภาษีอากร 
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ธนาคารฯรับรู้ผลแตกต่างชั�วคราวที�ตอ้งหกัภาษีเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหากมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ธนาคารฯจะมีกาํไรทางภาษีจากการดาํเนินงานในอนาคตเพียงพอที�จะนาํ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีนั�นมาใชป้ระโยชน์ได ้ธนาคารฯรับรู้ผลแตกต่างชั�วคราวที�ตอ้ง
เสียภาษีทุกรายการเป็นหนี� สินภาษีเงินได ้

สินทรัพย/์หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณขึ�นตามอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราที�คาด
ว่าจะตอ้งใช้ในปีที�ธนาคารฯจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะตอ้งจ่ายชาํระหนี� สินโดยใช้
อตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที�มีผลบงัคบัใช ้ณ สิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

ธนาคารฯจะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของหากภาษีที�เกิดขึ� น
เกี�ยวขอ้งกบัรายการที�ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

ธนาคารฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วนัสิ� นรอบ
ระยะเวลารายงาน และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวเมื�อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า
ธนาคารฯจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั�งหมดหรือ
บางส่วนมาใชป้ระโยชน์  

$.&.$A การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯจะทาํการประเมินวา่มีขอ้บ่งชี� ซึ� งแสดงว่าสินทรัพยข์อง
ธนาคารฯดอ้ยค่าลงหรือไม่ หากมีขอ้บ่งชี� ของการดอ้ยค่า หรือเมื�อตอ้งทาํการประเมินการดอ้ยค่า
ของสินทรัพยเ์ป็นรายปี ธนาคารฯจะทาํการประมาณมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ทั�งนี�  
มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยห์มายถึง มูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพย์
หรือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ และหากพบวา่ราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
นั�นมีมูลค่าสูงกวา่มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน แสดงวา่สินทรัพยด์งักล่าวเกิดการดอ้ยค่า ธนาคารฯจะ
ลดมูลค่าของสินทรัพยล์งใหเ้ท่ากบัมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน 

ธนาคารฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

1.&.1& การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี สินทางการเงิน 

สิ นท รั พ ย์ท า ง ก า ร เ งิ นจ ะ ถู ก ตัดรา ย ก า รอ อก จา ก บัญชี เ มื� อ สิ ท ธิ ตา ม สั ญญ า ที� จะ ไ ด้ รั บ                  
กระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวไดห้มดไปหรือธนาคารฯไดโ้อนความเสี�ยงและ
ผลตอบแทนของเจา้ของที�มีสาระสาํคญัทั�งหมดในสินทรัพยท์างการเงินนั�น ถา้ธนาคารฯไม่ไดโ้อน
หรือไม่ไดค้งไวซึ้� งความเสี�ยงและผลตอบแทนของเจา้ของที�มีสาระสําคญัทั�งหมดของสินทรัพยท์าง
การเงินนั�นและธนาคารฯยงัคงมีอาํนาจควบคุม ธนาคารฯจะบนัทึกรายการสินทรัพยท์างการเงินนั�น
ต่อไปตามขอบเขตของความเกี�ยวขอ้งต่อเนื�องกบัสินทรัพยท์างการเงิน หนี� สินทางการเงินจะถูกตดั
รายการออกจากบญัชี เมื�อหนี� สินทางการเงินนั�นสิ�นสุดลง เช่น  เมื�อภาระผกูพนัที�ระบุในสัญญาได้
สิ�นสุด ยกเลิก หรือครบกาํหนด 
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$.&.$G เงินตราต่างประเทศ 

ธนาคารฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการดาํเนินงานของธนาคารฯ
รายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นตวัเงินซึ� งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปลี�ยนอา้งอิงตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

กําไรและขาดทุนที� เกิดจากการเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนรวมอยู่ในการคํานวณผลการ
ดาํเนินงาน 

1.&.1I  ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน 

ธนาคารฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิด
รายการ 

ส่วนหนึ�งของค่าใชจ่้ายโบนสัของธนาคารฯเป็นโบนสัประจาํปีซึ� งถือเป็นผลตอบแทนการปฏิบติังาน
ประจาํปีของพนกังานที�จ่ายชาํระดว้ยเงินสดโดยอา้งอิงจากราคาหุ้นของบริษทัใหญ่ ธนาคารฯบนัทึก
ค่าใชจ่้ายและโบนสัคา้งจ่ายส่วนนี� เมื�อพนกังานไดรั้บสิทธิเนื�องจากถือวา่ไดรั้บบริการจากพนกังาน
แลว้ ธนาคารฯบนัทึกค่าใชจ่้ายดงักล่าวโดยใชร้าคาหุน้ถวัเฉลี�ยรายวนัตั�งแต่วนัที�ให้สิทธิจนถึงวนัสิ�น
รอบระยะเวลาที�รายงานเป็นเกณฑแ์ละจะรับรู้ค่าใชจ่้ายที�เพิ�มขึ�นหรือลดลงตามการเปลี�ยนแปลงของ
ราคาหุน้เพื�อสะทอ้นมูลค่ายติุธรรมของหนี� สินโบนสัคา้งจ่าย ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงานแต่ละ
ปี จนกวา่ธนาคารฯจะจ่ายชาํระโบนสัคา้งจ่ายเสร็จสิ�น 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

ธนาคารฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ ซึ� งประกอบดว้ยเงินที�พนกังานจ่าย
สะสมและเงินที�ธนาคารฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลี�ยงชีพไดแ้ยก
ออกจากสินทรัพย์ของธนาคารฯ เงินที�ธนาคารฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี� ยงชีพบนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในปีที�เกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนักงาน 

ธนาคารฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที�ตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเมื�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
และตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอื�น ๆ ซึ� งธนาคารฯถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน นอกจากนั� น ธนาคารฯจัดให้มีโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนกังาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบติังานครบกาํหนดเวลา 

ธนาคารฯคาํนวณหนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ซึ� งการประเมิน
ภาระผกูพนัดงักล่าวเป็นไปตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
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ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

$.&.$J ประมาณการหนี สิน 

ธนาคารฯจะบนัทึกประมาณการหนี� สินไวใ้นบญัชีเมื�อภาระผูกพนัซึ� งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ใน
อดีตไดเ้กิดขึ�นแลว้ มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ธนาคารฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป
เพื�อปลดเปลื�องภาระผกูพนันั�น และธนาคารฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั�นไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ  

$.&.1D ตราสารอนุพนัธ์และการบัญชีป้องกนัความเสี"ยง 

การบนัทึกตราสารอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเสี�ยงอา้งอิงตามหลกัการของการบนัทึกบญัชี
สําหรับตราสารอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเสี�ยงตามมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ
ฉบบัที� 4` เรื�อง การรับรู้และการวดัมูลค่าตราสารทางการเงิน (IAS 39 “Financial Instruments: 
Recognition and Measurement”)  

ธนาคารฯบันทึกตราสารอนุพนัธ์เพื�อค้าตามวิธีมูลค่ายุติธรรม ธนาคารฯรับรู้กําไร (ขาดทุน)                  
จากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน มูลค่า
ยติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์คาํนวณตามราคาตลาด หรือตามหลกัเกณฑ์การประเมินมูลค่าที�เป็นที�
ยอมรับทั�วไป กรณีที�ไม่มีราคาตลาด 

ธนาคารฯบนัทึกตราสารอนุพนัธ์สําหรับการป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสดโดยใช ้ การบญัชี
ป้องกนัความเสี�ยง ดงันี�  

ณ วนัที�เริ�มทาํการป้องกนัความเสี�ยง ธนาคารฯมีการกาํหนดและจดัทาํเอกสารซึ� งระบุถึงความสัมพนัธ์
ของตราสารป้องกนัความเสี�ยงและรายการที�มีการป้องกนัความเสี�ยง รวมถึงวตัถุประสงค์ใน               
การบริหารความเสี�ยงของกิจการและกลยทุธ์ในการป้องกนัความเสี�ยง ธนาคารฯยงัไดจ้ดัทาํเอกสาร
การประเมินประสิทธิผลของตราสารที�ใช้ในการป้องกันความเสี� ยงว่ามีประสิทธิผลสูงในการ               
หักกลบกบัการเปลี�ยนแปลงในกระแสเงินสดที�เกิดจากรายการที�มีการป้องกนัความเสี�ยงหรือไม่ 
โดยทาํการประเมินประสิทธิผล ณ วนัที�เริ�มทาํการป้องกนัความเสี�ยงและทาํอยา่งต่อเนื�อง 
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ส่วนที�มีประสิทธิผลของการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารที�ใชป้้องกนัความเสี�ยงใน
กระแสเงินสดจะรับรู้โดยตรงในส่วนของเจา้ของ ผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนที�ไม่มีประสิทธิผล
ของตราสารป้องกนัความเสี�ยงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน จาํนวนสะสมที�รับรู้ในส่วน
ของเจ้าของจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดที�รายการที�มีการป้องกันความเสี� ยงมี
ผลกระทบต่อกาํไรขาดทุน 

เมื�อตราสารป้องกนัความเสี�ยงหมดอายหุรือไม่เขา้เงื�อนไขของการใชก้ารบญัชีป้องกนัความเสี�ยงอีก
ต่อไป กาํไรหรือขาดทุนสะสมที�ไดเ้คยรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของจะรับรู้ในส่วนของกาํไร
หรือขาดทุน 

$.&.%K เครื"องมือทางการเงิน 

ก) นโยบายการบริหารความเสี�ยง 

เครื�องมือทางการเงินที�สําคญัของธนาคารฯ ตามที�นิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 2g' 
เรื�อง “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเครื�องมือทางการเงิน” ประกอบดว้ยเงินสด 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุน เงินให้
สินเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรับ เงินรับฝาก รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หนี� สิน) 
หนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ และตราสารหนี� ที�ออกและเงินกู้ยืม 
ธนาคารฯมีความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายในการ
บริหารความเสี�ยงตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.3_ 

ข) มูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

  มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินที�ผูซื้�อและผูข้ายตกลงแลกเปลี�ยนสินทรัพยก์นั ในขณะที�
ทั�งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี�ยนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่าง
เป็นอิสระในลกัษณะที�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งกนั  

  ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินนั�นมูลค่ายุติธรรมจะถูกหกัดว้ยค่าเผื�อ
หนี�สงสัยจะสูญตามความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้ง สําหรับเครื�องมือทางการเงินที�มีระยะเวลาเฉลี�ยถ่วง
นํ� าหนัก (Duration) น้อยกว่าหรือเท่ากบั 2 ปี มูลค่าตามบญัชีจะสามารถแสดงถึงมูลค่า
ยุติธรรมได้อย่างน่าเชื�อถือ สําหรับเครื� องมือทางการเงินที�มีระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนัก
มากกวา่ 2 ปีที�มีราคาซื�อขายในตลาดจะใชร้าคาซื�อขายในตลาดเป็นตวัประมาณมูลค่ายุติธรรมที�
ดีที�สุด ส่วนกรณีที�ไม่มีราคาซื�อขายในตลาดจะใชมู้ลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลดโดย
ใช้อตัราดอกเบี�ยในตลาดที�ใช้กนัอยูใ่นปัจจุบนัสําหรับตราสารที�มีลกัษณะสัญญาคลา้ยคลึง
กนัในการประมาณมูลค่ายติุธรรม 
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ธนาคารฯไดมี้การประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งันี�   

- สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั� นหรือมีอตัรา
ดอกเบี�ยใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี�ยในตลาด ได้แก่ เงินสด รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน (สินทรัพย)์ เงินรับฝาก รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หนี� สิน) 
และหนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชี
ที�แสดงในงบการเงิน 

- เงินลงทุนในตราสารหนี� และตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือ
คาํนวณตามหลกัเกณฑก์ารประเมินมูลค่าที�เป็นที�ยอมรับกนัทั�วไป หากกรณีไม่มีราคา
ตลาด 

- เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� และดอกเบี�ยคา้งรับ ยกเวน้ลูกหนี� ตามสัญญาเช่าซื�อและเงินให้
สินเชื�อรายยอ่ยอื�น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�และ
ดอกเบี�ยคา้งรับตามจาํนวนเงินที�แสดงในงบการเงินหกัค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ เนื�องจาก
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี� ส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี�ยลอยตวั สําหรับลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ
และเงินให้สินเชื�อรายย่อยอื�น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดรับที�คาดว่าจะได้รับในอนาคตตามสัญญาคิดลดด้วยอตัราดอกเบี� ย
สาํหรับการปล่อยสินเชื�อรายใหม่ในปัจจุบนั 

- ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มื แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั
สาํหรับเงินกูย้มืที�มีเงื�อนไขใกลเ้คียงกนั 

- ตราสารอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคาํนวณตามหลกัเกณฑ์การ
ประเมินมูลค่าที�เป็นที�ยอมรับทั�วไป หากกรณีที�ไม่มีราคาตลาด  

1.&.%$ การหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหนี สินทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี� สินทางการเงินจะนํามาหักกลบกันและแสดงจํานวนสุทธิใน            
งบแสดงฐานะการเงินเมื�อมีสิทธิตามกฎหมายในการนาํจาํนวนที�รับรู้ไวม้าหกักลบลบหนี�กนั และ
ตั�งใจที�จะจ่ายชาํระจาํนวนที�รับรู้ไวด้ว้ยยอดสุทธิ หรือตั�งใจที�จะรับประโยชน์จากสินทรัพยใ์นเวลา
เดียวกบัที�จ่ายชาํระหนี� สิน 
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1.&.%% การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที"สําคัญ 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการในเรื� องที�มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ดงักล่าวนี� ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินที�แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที�แสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลที�เกิดขึ�นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที�ประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจ
และการประมาณการทางบญัชีที�สาํคญั มีดงันี�  

การรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนีสิน 

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนี� สิน ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจใน   
การพิจารณาว่าธนาคารฯไดโ้อนหรือรับโอนความเสี�ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหนี� สิน
ดงักล่าวแลว้หรือไม่ โดยใชดุ้ลยพินิจและขอ้มูลที�ดีที�สุดที�รับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

ค่าเผื�อหนีสงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี 

ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� เกิดจากการปรับมูลค่าของเงินให้สินเชื�อแก่
ลูกหนี� จากความเสี� ยงด้านเครดิตที�อาจเกิดขึ� น ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ         
ผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจากเงินให้สินเชื�อเมื�อลูกหนี� มีปัญหาในการจ่ายชาํระคืนหนี� เงินตน้
และ/หรือดอกเบี� ย โดยใช้การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี� รายตวั ความน่าจะเป็นของการผิดนัด
ชาํระหนี�  และการใชป้ระมาณการจากขอ้มูลสถิติในอดีต การเปลี�ยนแปลงมูลค่าของหลกัประกนั
และสภาวะเศรษฐกิจ ซึ� งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั� งนี� การใช้
ประมาณการและขอ้สมมติฐานที�แตกต่างกนัอาจมีผลต่อจาํนวนค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญ ดังนั�น            
การปรับปรุงค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญอาจเกิดขึ�นไดใ้นอนาคต  

มูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินที�ไม่มีการซื�อขายในตลาดและไม่สามารถ
หาราคาไดใ้นตลาดซื�อขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เครื�องมือทางการเงินดงักล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซึ� งตวัแปรที�ใช้ใน
แบบจาํลองได้มาจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรที�มีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึงสภาพคล่อง ขอ้มูล
ความสัมพนัธ์ และการเปลี�ยนแปลงของมูลค่าของเครื�องมือทางการเงินในระยะยาว 

ค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

ธนาคารฯจะตั�งค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขายและเงินลงทุนทั�วไป เมื�อมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคญั และเป็นระยะเวลานาน หรือเมื�อมี             
ขอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่า การที�จะสรุปวา่เงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสําคญัและเป็นระยะ
เวลานานหรือไม่นั�นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร  
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อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

ธนาคารฯแสดงอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ� งประเมินโดยผูป้ระเมินราคา
อิสระและรับรู้การเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ผูป้ระเมินราคาอิสระ
ประเมินมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนโดยใชว้ธีิพิจารณาจากรายได ้เนื�องจากไม่
มีราคาในตลาดที�สามารถใชเ้ทียบเคียงได ้ขอ้สมมติฐานที�สําคญัที�ใชใ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุ 3.9 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื�อมราคา 

ในการคาํนวณค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอาย ุ           
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื�อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอาย ุ         
การใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�น 

ณ วนัสิ�นปี $%%o ธนาคารฯแสดงมูลค่าของอาคารชุดสํานกังานดว้ยราคาที�ตีใหม่ ซึ� งราคาที�ตีใหม่นี�
ไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยใชว้ิธีพิจารณาจากรายได ้ซึ� งการประเมินมูลค่าดงักล่าว
ตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานและการประมาณการบางประการ 

นอกจากนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนตํ�ากวา่มูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการคาดการณ์
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยน์ั�น 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

ธนาคารฯรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หักภาษี เมื�อมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่ธนาคารฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใชป้ระโยชน์จาก
ผลแตกต่างชั�วคราวนั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าธนาคารฯควรรับรู้จาํนวน
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีที�คาดวา่
จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาว

อื�นของพนักงาน 

หนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและหนี� สินตามโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนกังาน ประมาณขึ�นตามหลกัของคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ� งตอ้ง
อาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั�น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต 
อตัรามรณะ และอตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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สัญญาเช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่าย
บริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเงื�อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื�อพิจารณาวา่ ธนาคารฯ
ไดโ้อนหรือรับโอนความเสี�ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยที์�ใหเ้ช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

คดีฟ้องร้อง 

ธนาคารฯมีหนี� สินที�อาจจะเกิดขึ�นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ� งฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจใน
การประเมินผลของคดีที�ถูกฟ้องร้องแลว้และเชื�อมั�นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ�นจึงไม่ไดบ้นัทึก
ประมาณการหนี� สินดงักล่าว ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

%. ข้อมูลทั"วไป 

%.$ ข้อมูลธนาคารฯ 

 ธนาคารฯเป็นบริษทัมหาชน ซึ� งจดัตั�งและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมีบริษทั ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
จาํกดั (มหาชน) ซึ� งเป็นบริษทัที�จดทะเบียนจดัตั�งในประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ ธนาคารฯไดรั้บอนุญาตจาก
กระทรวงการคลงัให้ประกอบธุรกิจหลักด้านการธนาคารพาณิชย ์ที�อยู่ตามที�จดทะเบียนอยู่ที� เลขที� 48/2 
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั� น 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และ ณ ว ันที�                     
42 ธนัวาคม $%%6 ธนาคารฯมีสาขารวม %% สาขาในประเทศไทย 

%.2 ทุนเรือนหุ้น 

 หุน้บุริมสิทธิมีสิทธิและประโยชน์เช่นเดียวกบัหุ้นสามญัทุกประการ เวน้แต่ขอ้กาํหนดบางประการเกี�ยวกบั
เงินปันผลและบุริมสิทธิอื�น ๆ ตามที�ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของธนาคารฯ เช่น ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิจะไดรั้บเงินปันผล
ในแต่ละปีก่อนผูถื้อหุน้สามญัในอตัราหุ้นละ 1 บาท และมีสิทธิในการรับเงินปันผลร่วมกบัผูถื้อหุ้นสามญัดว้ย 
แมธ้นาคารฯมิไดจ่้ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัในปีใด ธนาคารฯอาจจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น
บุริมสิทธิตามอตัราที�กาํหนดดงักล่าวก็ได้ ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิในเงินปันผลเฉพาะในปีที�ธนาคารฯ
ประกาศจ่ายเท่านั�นและไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลยอ้นหลงัสําหรับปีที�ธนาคารฯมิไดป้ระกาศจ่าย และตั�งแต่
วนัที� 4g มิถุนายน 2552 ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิมีสิทธิเท่าเทียมผูถื้อหุน้สามญัทุกประการ 

%.3  สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 22o แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. $535 ธนาคารฯจะตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ� งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ % ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี� จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตาม
กฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

%.A ค่าตอบแทนกรรมการ 

 ค่าตอบแทนกรรมการนี� เป็นผลประโยชน์ที� จ่ายให้แก่กรรมการของธนาคารฯ ตามมาตรา 9g ของ
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที�เกี�ยวขอ้งที�จ่ายให้กบักรรมการ
ซึ�งดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของธนาคารฯดว้ย 
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%.& รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที"เกี"ยวข้องกนั  

 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบัธนาคารฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุมธนาคารฯ หรือ
ถูกควบคุมโดยธนาคารฯไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบัธนาคารฯ 
นอกจากนี� บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกันยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลที�มีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้ม ซึ� งทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักับธนาคารฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือ
พนกังานของธนาคารฯ ที�มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของธนาคารฯ  

 ธนาคารฯมีรายการธุรกิจที�สําคญักับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม
เงื�อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที�ตกลงร่วมกนัระหวา่งธนาคารฯและบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัซึ� ง
เทียบเคียงกบัเงื�อนไขและราคาที�ใชก้บัลูกคา้รายอื�น 

#. ข้อมูลเพิ"มเติม 

#.1 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%6 $%%5 

 เมื�อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื�อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ       
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ

กองทุนเพื�อการฟื� นฟฯู 3,120,483 800,000 3,920,483 3,394,365 230,000 3,624,365 
ธนาคารพาณิชย ์ 239,303 44,400,000 44,639,303 240,987 25,000,000 25,240,987 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 761 3,700,000 3,700,761 997 2,000,000 2,000,997 
สถาบนัการเงินอื�น - 500,000 500,000 - 500,000 500,000 

 รวม 3,360,547 49,400,000 52,760,547 3,636,349 27,730,000 31,366,349 
บวก: ดอกเบี�ยคา้งรับ - 25,397 25,397 - 8,789 8,789 
หกั: ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ - (8,000) (8,000) - (5,000) (5,000) 

รวมในประเทศ 3,360,547 49,417,397 52,777,944 3,636,349 27,733,789 31,370,138 

ต่างประเทศ       
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ' - ' - - - 

 รวม ' - ' - - - 
บวก: ดอกเบี�ยคา้งรับ - - - - - - 

รวมต่างประเทศ 7 - 7 - - - 

รวมในประเทศและต่างประเทศ 3,360,554 49,417,397 52,777,951 3,636,349 27,733,789 31,370,138 
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ธนาคารฯมีการทาํสัญญาซื�อหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื�อคืนภาคเอกชนโดยหลกัทรัพย์
ภายใตส้ัญญาขายคืนดงักล่าวถือเป็นหลกัประกนั ซึ� งมีรายละเอียดดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 หลกัทรัพยซื์�อโดยมีสญัญาขายคืนตามธุรกรรม 

ซื�อคืนภาคเอกชน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 $%%6 $%%5 

ธนาคารพาณิชย ์ 47,800 25,000 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ - 2,000 

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยที์�รับเป็นประกนัมีรายละเอียดดงันี�  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยที์�รับเป็นประกนั  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 $%%6 $%%5 

ธนาคารพาณิชย ์ 47,873 25,114 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ - 1,973 

3.2 ตราสารอนุพนัธ์ 

ธนาคารฯไดมี้การทาํสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย (Interest rate swap agreement) และสัญญาแลกเปลี�ยน
เงินตราต่างประเทศ (Cross currency swap agreement) เพื�อเป็นเครื�องมือบริหารความเสี�ยงที�เกี�ยวเนื�องกบั
เงินใหสิ้นเชื�อ ดงันี�  
 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%o $%%% 

 มูลค่ายติุธรรม จาํนวนเงิน มูลค่ายติุธรรม จาํนวนเงิน 
ประเภทความเสี�ยง สินทรัพย ์ หนี� สิน ตามสัญญา สินทรัพย ์ หนี� สิน ตามสัญญา 

อตัราแลกเปลี�ยน - 310,945 3,315,434 14,882 - 3,063,160 

อตัราดอกเบี�ย 28,220 - 2,274,303 26,981 - 3,032,000 

รวม 28,220 310,945 5,589,737 41,863 - 6,095,160 

ทั�งนี�  ตราสารอนุพนัธ์ขา้งตน้ทั�งหมดมีคู่สัญญาเป็นสถาบนัการเงิน 
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3.# เงินลงทุน 

4.3.2 จาํแนกตามประเภทเงินลงทุน 
(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%o $%%% 

เงนิลงทุนเผื"อขาย - มูลค่ายุตธิรรม   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ %,637,810 4,139,976 
ตราสารหนี�ภาคเอกชน 938,819 172,137 

หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (1,460) (1,460) 

รวมเงนิลงทุนเผื"อขาย 6,575,169 4,310,653 

ตราสารหนี ที"จะถอืจนครบกาํหนด - ราคาทุน/ราคาทุนตดัจาํหน่าย   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 3,000,000 - 
เงินลงทุนในลูกหนี� ที�รับโอนมา 33,872 186,843 

หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (17,722) (20,797) 

รวมตราสารหนี ที"จะถือจนครบกาํหนด 3,016,150 166,046 

เงนิลงทุนทั"วไป - ราคาทุน   
ตราสารทุนที�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 483,874 483,874 

หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (45,829) (47,741) 

รวมเงนิลงทุนทั"วไป 438,045 436,133 

รวมเงนิลงทุนสุทธิ 10,029,364 4,912,832 

3.3.$ จาํแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 
 $%%o $%%% 
 ครบกาํหนดภายใน ครบกาํหนดภายใน 

 ไม่เกิน         
2 ปี 2 - % ปี เกิน % ปี รวม 

ไม่เกิน         
2 ปี 2 - % ปี เกิน % ปี รวม 

เงนิลงทุนเผื"อขาย         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 5,435 203 - 5,638 &,246 3 - 4,139 
ตราสารหนี�ภาคเอกชน 31 907 - 938 143 30 - 173 
รวม 5,466 1,110 - 6,576 4,279 33 - 4,312 
หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (1) - - (1) (1) - - (1) 
รวม 5,465 1,110 - 6,575 4,278 33 - 4,311 
ตราสารหนี ที"จะถือจนครบกําหนด         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 3,000 - 3,000 - - - - 
เงินลงทุนในลูกหนี� ที�รับโอนมา 32 2 - 34 129 58 - 187 
หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (18) - - (18) (16) (5) - (21) 
รวม 14 3,002 - 3,016 113 53 - 166 
รวมตราสารหนี  5,479 4,112 - 9,591 4,391 86 - 4,477 
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3.3.4 เงินลงทุนที�มีภาระผกูพนั 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม  
ประเภทเงินลงทุน $%%o $%%% ภาระผกูพนั 

ตราสารหนี�หลกัทรัพยรั์ฐบาล $ 2 คํ�าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 
ตราสารหนี�หลกัทรัพยรั์ฐบาล 2,758 - หลกัประกนัการใชย้อดไดดุ้ล 

 การหกับญัชี 

3.3.& เงินลงทุนในบริษทัที�มีปัญหาเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%o 
   ค่าเผื�อ 
  มลูค่า การปรับมลูค่า 
 ราคาทุน ยติุธรรม เงินลงทุน(1) 

บริษทัที�มีปัญหาในการชาํระหนี�หรือผดินดัชาํระหนี�  7,060 - 7,060 
(1) ค่าเผื�อการปรับมูลค่าเงินลงทุนคาํนวณจากมูลค่าของเงินลงทุนหักมูลค่าหลักประกัน 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%5 
   ค่าเผื�อ 
  มลูค่า การปรับมลูค่า 
 ราคาทุน ยติุธรรม เงินลงทุน(1) 

บริษทัที�มีปัญหาในการชาํระหนี�หรือผดินดัชาํระหนี�  7,060 - 7,060 
(1) ค่าเผื�อการปรับมูลค่าเงินลงทุนคาํนวณจากมูลค่าของเงินลงทุนหักมูลค่าหลักประกัน 

3.3.% เงินลงทุนในหลกัทรัพยอื์�นที�ธนาคารฯถือหุ้นตั�งแต่ร้อยละ 1g ขึ�นไปของจาํนวนหุ้นที�ออกจาํหน่ายแลว้
ของนิติบุคคลนั�น  

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
 $%%o $%%% 
 มูลค่าสุทธิตาม จาํนวน  มูลค่าสุทธิตาม จาํนวน  
 บญัชีของ เงินลงทุนที� สัดส่วน บญัชีของ เงินลงทุนที� สัดส่วน 

ชื�อหลกัทรัพย ์ เงินลงทุน ยงัไม่ไดช้าํระ เงินลงทุน เงินลงทุน ยงัไม่ไดช้าํระ เงินลงทุน 
   (ร้อยละ)   (ร้อยละ) 

กลุ่มการบริการ:       
บริษทั จิจิ เพรส (ไทยแลนด)์ จาํกดั 814 300 10 814 300 10 
บริษทั เคไลน ์(ประเทศไทย) จาํกดั 37,335 - 10 37,335 - 10 
กลุ่มการพาณชิย์นําเข้าและส่งออก:       
บริษทั สินไทย เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั 5,707 - 10 5,377 - 10 
บริษทั พี ดี ที แอล เทรดดิ�ง จาํกดั 6,925 - 10 8,316 - 10 
บริษทั วฒันาอินเตอร์เทรด จาํกดั 5,382 - 10 5,382 - 10 
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์:       
บริษทั ยเูอม็ไอ พรอพเพอร์ตี�  จาํกดั 4,647 - 10 5,697 - 10 
กลุ่มอุตสาหกรรม:       
บริษทั สยามอาร์ตเซรามิค จาํกดั  17,083 - 10 16,940 - 10 



 

26 

3.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

  ประเภทหลกัทรัพยที์�ลงทุน สดัส่วนการถือหุน้ เงินลงทุน (วิธีราคาทุน)   เงินปันผลรับสาํหรับปี 
ชื�อบริษทั ประเภทธุรกิจ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

  $%%o   $%%% $%%o   $%%% $%%o $%%% $%%o $%%% 

    (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษัทย่อยที"ธนาคารฯถือหุ้นโดยตรง:          
TISCO Securities Hong Kong 

Limited (อยูใ่นระหวา่งการ
ชาํระบญัชี) 

ธุรกิจ
หลกัทรัพย ์

- หุน้สามญั - 100 - 66 - - 

หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า     - (22) - - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ      - 44 - - 

ในเดือนตุลาคม $%%o ธนาคารฯไดรั้บเงินคืนทุนจากการเลิกกิจการของ TISCO Securities Hong Kong 
Limited เป็นจาํนวนเงิน &g ลา้นบาท 

3.& เงินให้สินเชื"อแก่ลูกหนี และดอกเบี ยค้างรับ 

3.%.1 จาํแนกตามประเภทเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 $%%o $%%% 

เงนิให้สินเชื"อแก่ลูกหนี    
เงินใหสิ้นเชื�อ 80,126,779 65,762,530 
ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าซื�อ 226,283,511 195,394,831 
ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าการเงิน 1,033,508 667,368 
หกั:  รายไดร้อตดับญัชี (26,394,058) (23,030,237) 

 เงินรับล่วงหนา้จากสญัญาเช่าการเงิน (223,314) (128,046) 

รวมเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  280,826,426 238,666,446 
บวก: ดอกเบี�ยคา้งรับ 493,055 322,266 
หกั: ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ  (5,774,792) (4,687,644) 

หกั: ค่าเผื�อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี�  - (3) 

เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรับสุทธิ 275,544,689 234,301,065 
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3.%.$ จาํแนกตามสกุลเงินและถิ�นที�อยูข่องลูกหนี�  
(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%6 $%%5 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 277,545,066 - 277,545,066 235,603,286 - 235,603,286 

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ - 3,281,360 3,281,360 - 3,063,160 3,063,160 

รวมเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� สุทธิจาก
รายไดร้อตดับญัชี 277,545,066 3,281,360 280,826,426 235,603,286 3,063,160 238,666,446 

3.%.4 จาํแนกตามประเภทธุรกิจและการจดัชั�น 
  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%6 
  กล่าวถึง ตํ�ากวา่  สงสยั  
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 1,441,228 71,195 23,157 2,795 - 1,538,375 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 38,468,365 538,751 140,002 39,767 16,035 39,202,920 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 11,749,451 152,775 25,901 10,997 11,912 11,951,036 
การสาธารณูปโภคและบริการ 31,235,584 630,004 97,881 78,089 1,777 32,043,335 
การบริโภคส่วนบุคคล       

เพื�อธุรกิจเช่าซื�อ 160,187,190 14,723,922 2,584,821 824,665 66,641 178,387,239 
สินเชื�อทะเบียนรถยนต ์ 12,707,215 948,514 188,453 27,427 822 13,872,431 
เพื�อที�อยูอ่าศยั 1,302,535 56,425 2,355 9,294 57,583 1,428,192 

อื�นๆ 2,230,065 124,769 23,695 2,860 21,509 2,402,898 
รวมเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  259,321,633 17,246,355 3,086,265 995,894 176,279 280,826,426 
บวก: ดอกเบี�ยคา้งรับ 272,962 220,093 - - - 493,055 
รวมเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�        

และดอกเบี�ยคา้งรับ 259,594,595 17,466,448 3,086,265 995,894 176,279 281,319,481 
 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%% 

  กล่าวถึง ตํ�ากวา่  สงสยั  
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 1,575,255 43,949 5,272 679 - 1,625,155 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 33,359,833 373,478 52,954 12,397 29,385 33,828,047 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 10,104,095 115,489 23,251 10,735 248,997 10,502,567 
การสาธารณูปโภคและบริการ 21,255,301 424,872 35,029 14,633 3,967 21,733,802 
การบริโภคส่วนบุคคล       

เพื�อธุรกิจเช่าซื�อ 142,042,315 10,431,471 1,632,472 426,854 29,087 154,562,199 
สินเชื�อทะเบียนรถยนต ์ 9,299,338 491,263 74,922 11,347 1,110 9,877,980 
เพื�อที�อยูอ่าศยั 1,329,435 20,509 18,981 3,808 82,862 1,455,595 

อื�น ๆ 4,881,940 143,840 18,370 7,303 29,649 5,081,102 

รวมเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  223,847,512 12,044,871 1,861,251 487,756 425,057 238,666,447 

บวก: ดอกเบี�ยคา้งรับ 172,180 150,086 - - - 322,266 

รวมเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�        

และดอกเบี�ยคา้งรับ 224,019,692 12,194,957 1,861,251 487,756 425,057 238,988,713 
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3.5.& จาํแนกตามประเภทการจดัชั�น 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%6 $%%5 

 

เงินให้สินเชื�อ 
แก่ลูกหนี�          

และดอกเบี�ย                 
คา้งรับ  

ยอดสุทธิที�ใชใ้น
การตั�งค่าเผื�อหนี�

สงสัยจะสูญ 
ค่าเผื�อหนี�                    

สงสัยจะสูญ(1) (2) 

เงินให้สินเชื�อ  
แก่ลูกหนี�           

และดอกเบี�ย                 
คา้งรับ  

ยอดสุทธิที�ใชใ้น
การตั�งค่าเผื�อหนี�

สงสัยจะสูญ 
ค่าเผื�อหนี�                    

สงสัยจะสูญ(1) (2) 

เงินสาํรองตามเกณฑ ์ธปท.       
- จดัชั�นปกติ 259,595 235,950 3,259 224,020 203,954 2,752 
-  จดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 17,466 17,189 1,121 12,195 11,873 1,024 
- จดัชั�นต ํ�ากวา่มาตรฐาน 3,086 3,083 944 1,861 1,845 556 
- จดัชั�นสงสัย 996 988 279 488 477 136 
- จดัชั�นสงสัยจะสูญ 176 107 63 425 193 216 

เงินสาํรองส่วนเกิน - - 109 - - 4 

รวม 281,319 257,317 5,775 238,989 218,342 4,688 

(1) ค่าเผื�อหนี*สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี*คาํนวณจากมูลหนี*หลงัหักมูลค่าหลกัประกันตามเกณฑ์ในประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (ยกเว้น
กรณีของลกูหนี*ตามสัญญาเช่าซื*อและสัญญาเช่าการเงิน ธนาคารฯจะไม่นาํมูลค่าหลกัประกันมาหักจากยอดหนี*เงินต้นคงค้าง) 

(2) ณ วันที� 31 ธันวาคม 7886 ธนาคารฯมีสาํรองส่วนที�เกินกว่าสาํรองขั*นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท. ที�สนส.;</788< จาํนวน 2,345 ล้านบาท (ณ วันที� ;< ธันวาคม 
7885 จํานวน 7,AB8 ล้านบาท) โดยธนาคารฯได้จัดสรรสํารองส่วนที� เกินกว่าสาํรองขั*นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท.ดังกล่าวจาํนวน 2,236 ล้านบาท (ณ วันที�  ;< 
ธันวาคม 7885 จาํนวน 7,AB< ล้านบาท) ไปเป็นสาํรองของลูกหนี*รายตัว ซึ�งเมื�อรวมกับยอดเงินสาํรองขั*นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท.จาํนวน 3,430 ล้านบาท (ณ 
วันที�  ;< ธันวาคม 7885 จํานวน 7,FB; ล้านบาท) จะทาํให้ยอดเงินสํารองตามเกณฑ์ ธปท.ทั*งสิ*นมีจาํนวน 5,666 ล้านบาท (ณ วันที� ;< ธันวาคม 7885 
จาํนวน B,FGB ล้านบาท)  

 อตัราที�ใชใ้นการตั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (ร้อยละ) 

 ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ (1) เงินใหสิ้นเชื�ออื�น (2) 

 ณ วนัที� 42 ธันวาคม ณ วนัที� 42 ธันวาคม 

 $%%o $%%% $%%o $%%% 

จดัชั�นปกติ 0.58 0.77 1 1 
จดัชั�นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 4.67 6.56 2 2 
จดัชั�นตํ�ากวา่มาตรฐาน 22.95 24.24 100 100 
จดัชั�นสงสัย 23.13 24.65 100 100 
จดัชั�นสงสัยจะสูญ 22.75 21.90 100 100 

(1) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉลี�ยที�ใช้ในการตั*งค่าเผื�อหนี*สงสัยจะสูญ ซึ�งได้รวมค่าเผื�อหนี*สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสํารองส่วนที�เกิน
กว่าสาํรองขั*นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสาํรองของลูกหนี*รายตัวแล้ว 

(7) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราที�ใช้ในการตั*งค่าเผื�อหนี*สงสัยจะสูญตามเกณฑ์การกันสาํรองขั*นตํ�าของ ธปท. 
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3.%.% ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าการเงิน 

ณ วนัที� 41 ธนัวาคม $%%o ธนาคารฯมีลูกหนี�ภายใตส้ัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าการเงินรวม 200,883 
ลา้นบาท (42 ธันวาคม $%%%: 173,087 ลา้นบาท) ซึ� งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซื�อสําหรับรถยนต ์          
และสัญญาเช่าการเงินสําหรับเครื� องจกัรและอุปกรณ์เพื�อการประกอบธุรกิจ อายุของสัญญามี
ระยะเวลาโดยเฉลี�ยประมาณ 1 ถึง 7 ปี และส่วนใหญ่คิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละคงที�ตามที�ระบุใน
สัญญา 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 41 ธนัวาคม $%%o 

 จาํนวนเงินที�ถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 ไม่เกิน 1 ปี 
เกิน 1 ปี               

แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 
หนี� ที�ไม่

ก่อใหเ้กิดรายได ้ รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั�นตน้ตามสัญญาเช่า 66,868 147,878 7,197 5,375 227,317 
หกั:  รายไดท้างการเงินรอรับรู้* (9,956) (14,426) (225) (1,604) (26,211) 

 เงินรับล่วงหนา้จากสัญญาเช่าการเงิน (42) (181) - (1) (223) 

มลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�
ลูกหนี�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 56,870 133,270 6,972 3,770 200,883 

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ**     (2,658) 

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ    198,225 

*  สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที�เกิดขึ*นเมื�อเริ� มแรกจากการให้เช่าซื*อรอตัดจ่าย 
** ค่าเผื�อหนี*สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื�อหนี*สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสาํรองส่วนที�เกินกว่าสาํรองขั*นตํ�าตามเกณฑ์ธปท. ไปเป็นสาํรองของ

ลูกหนี*รายตัวแล้ว 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%% 

 จาํนวนเงินที�ถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 ไม่เกิน 1 ปี 
เกิน 1 ปี               

แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 
หนี� ที�ไม่

ก่อใหเ้กิดรายได ้ รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั�นตน้ตามสัญญาเช่า 57,781 128,361 6,419 3,501 196,062 
หกั:  รายไดท้างการเงินรอรับรู้* (8,851) (12,813) 118 (1,301) (22,847) 

 เงินรับล่วงหนา้จากสัญญาเช่าการเงิน (2) (123) (2) (1) (128) 

มลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�
ลูกหนี�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 48,928 115,425 6,535 2,199 173,087 

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ**     (2,502) 

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ    170,585 

*  สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที�เกิดขึ*นเมื�อเริ� มแรกจากการให้เช่าซื*อรอตัดจ่าย 
** ค่าเผื�อหนี*สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื�อหนี*สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสาํรองส่วนที�เกินกว่าสาํรองขั*นตํ�าตามเกณฑ์ธปท. ไปเป็นสาํรองของ

ลูกหนี*รายตัวแล้ว 
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3.%.o เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี� ที�ระงบัการรับรู้รายได ้

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 มลูค่าคาํนวณตามเกณฑ ์ มลูค่าคาํนวณตามเกณฑ ์

 ธปท.(7) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ของธนาคารฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
 $%%o $%%% $%%o $%%% 

เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี� ที�ระงบัการรับรู้รายได้(1) 5,328 3,441 5,328 3,454 

(<)  คาํนวณจากยอดหนี*เป็นรายบัญชี 
(7) หยดุรับรู้รายได้ดอกเบี*ยค้างรับเมื�อลูกหนี*ผิดนัดชาํระดอกเบี*ยเกินกว่า 3 เดือน นับจากวันครบกาํหนดชาํระ 

3.%.' รายไดด้อกเบี�ยรอตดับญัชีซึ� งแสดงเป็นรายการหกัจากยอดเงินตน้ของเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
   ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 
   $%%o $%%% 

รายไดด้อกเบี�ยรอตดับญัชี (1) 26,394 23,030 
(1) จาํนวนดังกล่าวได้รวมรายได้ดอกเบี*ยรอตัดบัญชีของสัญญาเช่าซื*อและสัญญาเช่าการเงินซึ�งแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่าย

ทางตรงที�เกิดขึ*นเมื�อเริ� มแรกจากการให้เช่าซื*อ 

3.%._ การปรับโครงสร้างหนี� ที�มีปัญหา 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%o 255% 

ลูกหนี� ที�ไดท้าํสญัญาปรับโครงสร้างหนี�ในระหวา่งปี   
จาํนวนลูกหนี� ที�ปรับโครงสร้างหนี�โดยการเปลี�ยนแปลง             

เงื�อนไขการชาํระหนี�  (ราย) 388 159 
ยอดคงเหลือตามบญัชีก่อนการปรับโครงสร้างหนี�  (ลา้นบาท) 376 120 
ยอดคงเหลือตามบญัชีหลงัการปรับโครงสร้างหนี�  (ลา้นบาท) 376 120 
ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี� ที�มีปัญหา (ลา้นบาท) - - 
อายสุญัญาถวัเฉลี�ยของการปรับโครงสร้างหนี�  (ปี)   

ลูกหนี� เช่าซื�อ 4 4 
ลูกหนี� สินเชื�อเคหะ 2 3 
ลูกหนี� ธุรกิจ - 2 
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ข้อมูลสําหรับปีสิ�นสุดวนัที�  42 ธันวาคม $%%6 และ $%%5 ที� เกี�ยวข้องกับลูกหนี� ที�ผ่านการปรับ
โครงสร้างมีดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%o 255% 

รายไดด้อกเบี�ยจากลูกหนี� ที�ปรับโครงสร้างหนี�   38 53 
จาํนวนเงินตน้และดอกเบี�ยที�ไดรั้บชาํระ 266 487 

ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%o และ $%%% ธนาคารฯมียอดคงคา้งของลูกหนี� ที�มีการปรับโครงสร้างหนี� ที�มี
ปัญหาแลว้ดงันี�  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 
 $%%o $%%% 
 จาํนวนราย จาํนวนเงิน จาํนวนราย จาํนวนเงิน 

ยอดคงเหลือของบญัชีลูกหนี� ที�มี                
การปรับโครงสร้างหนี�แลว้                 1,099                                                                                                        665 1,135 735 

3.G ค่าเผื"อหนี สงสัยจะสูญ / ค่าเผื"อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี  

3.o.2 ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ - จาํแนกตามการจดัชั�นของลูกหนี�  
  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%o 

  กล่าวถึง ตํ�ากวา่     

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสูญ สาํรองส่วนเกิน รวม 

ยอดตน้ปี 2,751,870 1,024,157 555,487 136,361 216,329 3,440 4,687,644 
หนี�สงสยัจะสูญตั�งเพิ�ม           

ในระหวา่งปี 507,879 97,320 1,018,024 2,597,723 147,951 105,511 4,474,408 
โอนจากค่าเผื�อการลดมูลค่า 
    ของทรัพยสิ์นรอการขาย - - - - - - - 
หนี� สูญตดับญัชี (216) (336) (629,593) (2,455,467) (301,648) - (3,387,260) 

ยอดปลายปี 3,259,533 1,121,141 943,918 278,617 62,632 108,951 5,774,792 
 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%% 

  กล่าวถึง ตํ�ากวา่     

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสูญ สาํรองส่วนเกิน รวม 

ยอดตน้ปี 3,279,654 188,048 378,456 54,094 194,848 3,863 4,098,963 
หนี�สงสยัจะสูญตั�งเพิ�ม (ลด) 

ในระหวา่งปี (527,337) 836,435 663,471 1,360,838 46,199 (10,058) 2,369,548 
โอนจากค่าเผื�อการลดมูลค่า 
    ของทรัพยสิ์นรอการขาย - - - - - 9,635 9,635 
หนี� สูญตดับญัชี (447) (326) (486,440) (1,278,571) (24,718) - (1,790,502) 

ยอดปลายปี 2,751,870 1,024,157 555,487 136,361 216,329 3,440 4,687,644 
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3.o.$  ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ - จาํแนกตามประเภทการกนัเงินสาํรอง 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%o 

 กนัเงินสาํรอง 
เป็นรายลูกหนี�  

กนัเงินสาํรอง 
เป็นกลุ่มสินเชื�อ สาํรองส่วนเกิน รวม 

ยอดตน้ปี 2,206,070 2,478,133 3,440 4,687,643 

หนี�สงสัยจะสูญตั�งเพิ�มในระหวา่งปี 1,286,302 3,082,595 105,511 4,474,408 

หนี� สูญตดับญัชี (473,859) (2,913,400) - (3,387,259) 

ยอดปลายปี 3,018,513 2,647,328 108,951 5,774,792 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%% 

 

กนัเงินสาํรอง 
เป็นรายลูกหนี�  

กนัเงินสาํรอง 
เป็นกลุ่มสินเชื�อ สาํรองส่วนเกิน รวม 

ยอดตน้ปี 1,852,247 2,242,853 3,863 4,098,963 
หนี�สงสัยจะสูญตั�งเพิ�ม (ลด) ในระหวา่งปี 461,050 1,918,556 (10,058) 2,369,548 
โอนจากค่าเผื�อการลดมลูค่า 
 ของทรัพยสิ์นรอการขาย - - 9,635 9,635 

หนี� สูญตดับญัชี (107,227) (1,683,275) - (1,790,502) 

ยอดปลายปี 2,206,070 2,478,134 3,440 4,687,644 

3.o.3 เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี� ที�ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 $%%o $%%% 

เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลกูหนี� ที�ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ 4,258 2,774 
ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ 1,285 908 
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3.I การจัดคุณภาพสินทรัพย์ 

 3.'.1 เงินลงทุนในบริษทัที�มีปัญหาเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
   ค่าเผื�อขาดทุนที�บนัทึก 
 ราคาทุน มลูค่ายติุธรรม ในบญัชีแลว้(1) 
 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม ณ วนัที� 42 ธนัวาคม ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 
 $%%o $%%% $%%o $%%% $%%o $%%% 

ตราสารหนี�  - หุน้กู้(2) 1 1 - - 1 1 
ตราสารทุน - หุน้สามญั(3) 6 6 - - 6 6 
 (1) ค่าเผื�อผลขาดทุนคาํนวณจากมูลค่าเงินลงทุนหักมูลค่าหลกัประกัน 
 (2) เงินลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิที�ออกโดยสถาบันการเงินซึ�งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศสั�งปิดกิจการเมื�อวันที� 8 ธันวาคม 2540  
 (3)เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ซึ�งออกโดยบริษัทจดทะเบียนที�เข้าข่ายถกูเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทที�

รายงานของผู้สอบบัญชีระบุว่ามีปัญหาเกี�ยวกับการดาํเนินงานต่อเนื�องหรือบริษัทที�ผิดนัดชาํระค่าดอกเบี*ย 

3.'.2 สินทรัพยจ์ดัชั�นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ณ วนัที� 42 ธันวาคม $%%o และ $%%% คุณภาพสินทรัพยข์องธนาคารฯจดัประเภทตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�  (1)  
ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์    
ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

เงินลงทุนในลูกหนี�                      
ที�รับโอนมา  

ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 
ทรัพยสิ์นรอการขาย 
ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

รวม 
ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%o $%%% $%%o $%%% $%%o $%%% $%%o $%%% $%%o $%%% 

ลูกหนี�ปกติ 307,922 251,348 - - - - - - 307,922 251,348 
ลูกหนี�กล่าวถึงพิเศษ 17,246 12,045 - - - - - - 17,246 12,045 
ลูกหนี�จดัชั�นตํ�ากวา่มาตรฐาน 3,086 1,861 - - - - - - 3,086 1,861 
ลูกหนี�จดัชั�นสงสัย 996 488 - - - - - - 996 488 

ลูกหนี�จดัชั�นสงสัยจะสูญ 176 425 47 72 18 21 18 18 259 536 

   รวม 329,426 266,167 47 72 18 21 18 18 329,509 266,278 

(1)  มลูหนี*จัดชั*นข้างต้นรวมเงินลงทุนในตราสารหนี*โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนของธนาคารพาณิชย์อื�น และเงินให้สินเชื�อแก่สถาบันการเงิน (ซึ�งแสดงเป็นส่วนหนึ�งของรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน - สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน) 
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3.'.3 สินทรัพยจ์ดัชั�นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย สําหรับลูกหนี� ตามสัญญาเช่าซื�อที�กนั
สาํรองเป็นกลุ่มลูกหนี�  (Collective Approach) 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

 
มูลหนี�   

ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

ยอดสุทธิที�ใชใ้นการตั�ง         
ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ(<)              

ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

อตัราที�ใชใ้นการตั�ง                           
ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ(7)                             

ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

 
ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ(;)                  

ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%o $%%% $%%o $%%% $%%o $%%% $%%o $%%% 
     (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
ลูกหนี�จดัชั�นปกติ 180,736 159,472 180,736 159,472 0.58 g.'' 1,049 1,227 
ลูกหนี�จดัชั�นกล่าวถึงพิเศษ 15,660 10,939 15,660 10,939 4.67 o.%o 732 717 
ลูกหนี�จดัชั�นตํ�ากวา่มาตรฐาน 2,777 1,707 2,777 1,707 22.95 $&.$& 637 414 
ลูกหนี�จดัชั�นสงสัย 922 452 922 452 23.13 $2.o% 213 111 
ลูกหนี�จดัชั�นสงสัยจะสูญ 69 38 69 38 22.75 $2.`g 16 9 

รวม 200,164 172,608 200,164 172,608   2,647 2,478 

(1) ธนาคารฯไม่ได้นาํมูลค่าหลกัประกันมาหักจากยอดหนี*เงินต้นคงค้างในการคาํนวณค่าเผื�อหนี*สงสัยจะสูญของลกูหนี*ตามสัญญาเช่าซื*อ 
(2) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉลี�ยที�ใช้ในการตั*งค่าเผื�อหนี*สงสัยจะสูญ ซึ�งได้รวมค่าเผื�อหนี*สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสาํรองส่วนที�เกินกว่าสาํรอง

ขั*นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสาํรองของลกูหนี*รายตัวแล้ว 
(;) ค่าเผื�อหนี*สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื�อหนี*สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสํารองส่วนที�เกินกว่าสาํรองขั*นตํ�าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสาํรองของลูกหนี*            

รายตัวแล้ว 

 3.'.4 ลูกหนี� ที�มีปัญหาเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

    ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ 

 
จาํนวนรายลูกหนี�   

ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 
มูลหนี�   

ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 
หลกัประกนั  

ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 
ที�บนัทึกในบญัชีแลว้                             
ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%o $%%% $%%o $%%% $%%o $%%% $%%o $%%% 
   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

1.  บริษทัจดทะเบียนที�เขา้ข่ายถูก
เพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ - - - - - - - - 

2.  บริษทัอื�นที�มิใช่บริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ แตมี่ผลการ
ดาํเนินงานและฐานะการเงิน
เช่นเดียวกบับริษทัจดทะเบียน 

 ที�เขา้ข่ายถูกเพิกถอนของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ - 2 - 250 - 142 - 132 

4.  บริษทัจดทะเบียนที�อยูร่ะหวา่ง
การฟื� นฟูการดาํเนินงาน - - - - - - - - 

&.  บริษทัที�มีปัญหาในการชาํระหนี�
หรือผิดนดัชาํระหนี�  - - - - - - - - 

%.  บริษทัที�รายงานผูส้อบบญัชีระบุ
วา่มีปัญหาเกี�ยวกบัความดาํรงอยู่
ของกิจการ - - - - - - - - 

รวม - 2 - 250 - 142 - 132 
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3.J ทรัพย์สินรอการขาย 

(หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 $%%o $%%% 
ทรัพย์สินที"ได้จากการชําระหนี     
   อสังหาริมทรัพย์   
     ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก   
         ยอดตน้ปี 239,700 239,700 
         จาํหน่าย (236,296) - 

         ยอดปลายปี 3,404 239,700 
     ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายใน   
         ยอดตน้ปี 25,453 37,551 
         เพิ�มขึ�น 48,272 - 
         จาํหน่าย - (12,098) 

         ยอดปลายปี 73,725 25,453 

   รวมทรัพยสิ์นรอการขาย - อสงัหาริมทรัพย ์ 77,129 265,153 
   สังหาริมทรัพย์   
     ยอดตน้ปี 19,27& 30,335 
     เพิ�มขึ�น 4,056,464 2,646,264 
     จาํหน่าย (4,019,775) (2,657,324) 

     ยอดปลายปี 55,963 19,275 

   รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 133,092 284,428 
   หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า    
     ยอดตน้ปี 18,187 49,850 
     เพิ�มขึ�น `2_ 1,268 
     ลดลง (`4o) (32,931) 

     ยอดปลายปี 18,169 18,187 

   รวมทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 114,923 266,241 
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3.9 อสังหาริมทรัพย์เพื"อการลงทุน 

 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%o และ 2555 แสดงไดด้งันี�  

  (หน่วย: พนับาท) 
 2556 2555 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 63,139 - 
โอนเปลี�ยนประเภทสินทรัพย ์ (49,655) 67,215 
กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรม 7,445 - 
อื�นๆ (4,862) (4,076) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 2o,067 63,139 

 อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนของธนาคารฯเป็นอาคารชุดสาํนกังานใหเ้ช่า ธนาคารฯแสดงอสังหาริมทรัพย์
เพื�อการลงทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมซึ�งประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ณ สิ�นปี $%%oโดยใชเ้กณฑว์ิธีพิจารณา
จากรายได ้(Income Approach) วิธีคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของรายไดที้�เป็นกระแสเงินสด (discounted cash 
flow) ในการประมาณการกระแสเงินสดรับ ข้อสมมติฐานหลักที�ใช้ในการประเมินราคาดังกล่าว
ประกอบดว้ย อตัราการใชป้ระโยชน์ของทรัพยสิ์น อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (capitalisation rate) 
อตัราคิดลด (discount rate) อตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า และรายการอื�นที�เกี�ยวขอ้ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

3.10 ที"ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
      (หน่วย: พนับาท) 

 

สินทรัพยซึ์�ง
แสดงมูลค่าตาม

ราคาที�ตีใหม ่ สินทรัพยซึ์�งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  

 

อาคารและ
อาคารชุด

สาํนกังานและ
ส่วนปรับปรุง ที�ดิน 

อาคารและ
อาคารชุด

สาํนกังานและ
ส่วนปรับปรุง 

เครื�องตกแต่ง
ติดตั�ง

คอมพวิเตอร์
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน:       
ณ วนัที� 1 มกราคม $%%% - 17,509 1,035,384 548,776 55,574 1,657,243 
ซื�อเพิ�ม/โอนเขา้ - - 31,763 25,913 - 57,676 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - (150,117) (8,955) (4,346) (163,418) 
ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%% - 17,509 917,030 565,734 51,228 1,551,501 
ซื�อเพิ�ม/โอนเขา้ 482,355 - 42,770 43,641 19,931 588,697 
โอนค่าเสื�อมสะสมมาหกักบัราคาทุน (223,598) - - - - (223,598) 
ส่วนเพิ�มจากการตีราคา $`_,463 - - - - 298,463 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก  - - (516,651) (1,709) (7,468) (525,828) 

ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%o 557,220 17,509 443,149 607,666 63,691 1,689,235 
ค่าเสื"อมราคาสะสม:   
ณ วนัที� 1 มกราคม $%%% - - 571,400 482,016 35,841 1,089,257 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - - 64,379 41,324 6,443 112,146 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�จาํหน่าย/  

ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - (79,398) (8,354) (4,346) (92,098) 
ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%% - - 556,381 514,986 37,938 1,109,305 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - - 59,667 35,594 8,009 103,270 
ค่าเสื�อมราคาสะสมส่วนที�โอนเขา้ 223,598 - - - - 223,598 
โอนค่าเสื�อมสะสมมาหกักบัราคาทุน (223,598) - - - - (223,598) 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�จาํหน่าย/ 
 ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - (256,551) (1,692) (7,468) (265,711) 

ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%o - - 359,497 548,888 38,479 946,864 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:   
ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%% - 17,509 360,649 50,748 13,290 442,196 

ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 255o 557,220 17,509 83,652 58,778 25,212 '&$,371 
ค่าเสื"อมราคาสําหรับปีสิ นสุดวนัที" #$ ธันวาคม:      

255%      112,146 

255o      103,270 

 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%o ธนาคารฯไดท้บทวนและเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีในการบนัทึกมูลค่าที�ดิน 
อาคารและอุปกรณ์สําหรับสินทรัพยป์ระเภทอาคารชุดสํานกังานจากเดิมที�แสดงดว้ยวิธีราคาทุนเป็นราคา           
ที�ตีใหม่ ซึ� งคือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์ณ วนัที�ประเมิน ธนาคารฯไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์
ประเภทอาคารชุดสํานักงานโดยผูป้ระเมินราคาอิสระในวนัที�  22 พฤศจิกายน 2556 โดยใช้วิธีรายได ้
(Income Approach) การเปลี�ยนนโยบายการบนัทึกมูลค่าอาคารชุดสาํนกังานนี� ไดใ้ชว้ิธีเปลี�ยนทนัทีเป็นตน้ไป 
ค่าเสื�อมราคาของอาคารชุดสาํนกังานของปี $%%o จึงคิดจากวธีิราคาทุน และจะเริ�มคิดจากราคาที�ตีใหม่ตั�งแต่
ตน้ปี $%%' ทั�งนี�  การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อกาํไร
สุทธิสาํหรับปี หากไดมี้การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีตั�งแต่ตน้ปี 
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หากธนาคารฯแสดงมูลค่าของอาคารชุดสํานักงานดงักล่าวดว้ยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที�             
31 ธนัวาคม 2556 จะเป็นดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
อาคารชุดสาํนกังานสุทธิจากค่าเสื�อมราคาสะสม 258,757 

3.$1 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%o และ $%%% แสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%o:  

ราคาทุน 382,876 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (343,055) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 39,821 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม $%%%:  
ราคาทุน 377,785 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (313,147) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 64,638 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธันวาคม $%%o และ $%%% 
แสดงไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%o $%%% 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 64,638 100,304 
ซื�อซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 5,091 8,154 

ค่าตดัจาํหน่าย (29,908) (43,820) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 39,821 64,638 
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3.12 สินทรัพย์อื"น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 $%%o $%%% 

ภาษีมลูค่าเพิ�มสุทธิ 413,971 1,415,594 
ดอกเบี�ยคา้งรับ 53,518 31,867 
ค่าธรรมเนียมและบริการคา้งรับ 50,310 62,580 
ภาษีเงินไดร้อขอคืน - 346,990 
เงินมดัจาํ 36,120 32,210 
ลกูหนี� อื�น 587,580 588,435 
สินทรัพยอื์�นๆ  464,669 144,205 

รวมสินทรัพยอื์�น 1,606,168 2,621,881 

3.$3 เงินรับฝาก 

 3.23.1 จาํแนกตามประเภทเงินรับฝาก 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 $%%o $%%% 

เงินรับฝาก   
จ่ายคืนเมื�อทวงถาม 2,716,643 3,572,743 
ออมทรัพย ์ 40,751,442 28,140,151 
จ่ายคืนเมื�อสิ�นระยะเวลา   

  - ไม่เกิน 6 เดือน 12,917,074 14,063,664 
  - เกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี 20,938,222 1,153,580 
  - เกิน 1 ปี 201,249 167,791 

บตัรเงินฝาก/ใบรับฝาก 188,022,865 173,535,780 

รวม 265,547,495 220,633,709 
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3.23.$ จาํแนกตามระยะเวลาที�เหลือของสัญญาเงินรับฝาก 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 $%%o $%%% 

ไม่เกิน 1 ปี * 265,059,553 220,402,114 
เกิน 1 ปี 487,942 231,595 

รวมเงินรับฝาก 265,547,495 220,633,709 

* รวมสัญญาที�ครบกาํหนดแล้ว   

3.13.3 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 255o และ $%%% เงินฝากทั�งจาํนวนเป็นเงินฝากที�เป็นเงินบาทของผูฝ้ากที�มีถิ�นฐาน
อยูใ่นประเทศ 

3.$4 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี สิน)  

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%o $%%% 

 เมื�อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื�อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ     
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุน 

เพื�อการฟื� นฟูฯ - 26,118 26,118 - 28,857 28,857 
ธนาคารพาณิชย ์ 98,795 - 98,795 $2g,%g& - 210,504 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ - 532,520 532,520 - 1,915,131 1,915,131 
สถาบนัการเงินอื�น 3,012,474 8,613,487 11,625,961 964,380 6,824,356 7,788,736 

รวม 3,111,269 9,172,125 12,283,394 1,174,884 8,768,344 9,943,228 

3.$5 ตราสารหนี ที"ออกและเงินกู้ยืม 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%o $%%% 

เงินกูย้ืมในประเทศ   
หุน้กูด้อ้ยสิทธิไม่มีประกนั 8,243,000 8,243,000 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั 28,566,000 5,828,200 
ตัpวแลกเงิน 145,822 7,493,622 
ตัpวสญัญาใชเ้งิน 797 797 

รวม 36,955,619 21,565,619 
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3.25.2 หุน้กูด้อ้ยสิทธิไม่มีประกนั 

 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 2556 และ $%%% ธนาคารฯมีหุน้กูร้ะยะยาวดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั ดงันี�  

ช่วงเวลา 
ที�ออกหุน้กู ้

จาํนวนหน่วย 
ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

มูลค่า                  
ที�ตราไว ้ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

ปีที�ครบ
กาํหนด อตัราดอกเบี�ย 

 $%%o $%%% (บาท) $%%o $%%%   

 (หน่วย) (หน่วย)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)   
ปี $%%$ 2 ลา้น 2 ลา้น 2,ggg 2,ggg 2,ggg ปี $%62 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ %.%g ต่อปี ระยะเวลา

ตั�งแต่ปีที� 1 ถึง ปีที� 3, ร้อยละ 6.gg ต่อปี 
ระยะเวลาตั�งแต่ปีที� 4 ถึง ปีที� 7 และร้อยละ 
6.%g ต่อปี ระยะเวลาตั�งแต่ปีที� 8 ถึง ปีที� 10 

ปี $%%$ 2 ลา้น 2 ลา้น 2,ggg 2,000 2,000 ปี $%62 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ %.gg ต่อปี ระยะเวลา
ตั�งแต่ปีที� 1 ถึง ปีที� 3, ร้อยละ 5.5g ต่อปี 
ระยะเวลาตั�งแต่ปีที� 4 ถึง ปีที� 7 และร้อยละ 
6.gg ต่อปี ระยะเวลาตั�งแต่ปีที� 8 ถึง ปีที� 10 

ปี $%%4 2 ลา้น 2 ลา้น 2,ggg 1,000 1,000 ปี 2563 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ %.gg ต่อปี  
ปี $%%4 2 ลา้น 2 ลา้น 2,ggg 1,000 1,000 ปี 2563 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 4.80 ต่อปี  
ปี $%%5 2 ลา้น 2 ลา้น 2,ggg 1,000 1,000 ปี 2565 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 4.85 ต่อปี  
ปี $%%5 1,243,000  1,243,000  2,ggg 1,243 1,243 ปี 2565 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 4.60 ต่อปี  
รวม    8,243 8,243   

3.25.$ หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั 

ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 2556 และ $%%% ธนาคารฯมีหุน้กูร้ะยะสั�นไม่ดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั ดงันี�  

ช่วงเวลาที�
ออกหุน้กู ้

จาํนวนหน่วย 
ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

มูลค่า                  
ที�ตราไว ้ 

ยอดคงเหลือ                              
ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

ปีที�ครบ
กาํหนด อตัราดอกเบี�ย 

 $%%o $%%% (บาท) $%%o $%%%   

 (หน่วย) (หน่วย)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)   
ปี $%%5 - 4,324,300  1,000 - 4,324 ปี $%%6 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ  3.50 ต่อปี 
ปี $%%5 - 1 ลา้น 1,000 - 1,000 ปี $%%6 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ  3.50 ต่อปี 
ปี $%%5 - %g4,`gg 1,000 - 504 ปี $%%6 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ  3.50 ต่อปี 
ปี $%%6 16,166,000 - 1,000 16,166 - ปี $%%7 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ  2.80 - 3.15 ต่อปี 
ปี $%%6 3,000,000 - 1,000 3,000 - ปี $%%7 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ  3.15 ต่อปี 
ปี $%%6 3,500,000 - 1,000 3,500 - ปี $%%7 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ  3.15 ต่อปี 
ปี $%%6 3,000,000 - 1,000 3,000 - ปี $%%7 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ  3.10 ต่อปี 
ปี $%%6 2,600,000 - 1,000 2,600 - ปี $%%7 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ  3.05 ต่อปี 
ปี $%%6 300,000 - 1,000 300 - ปี $%%7 อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ  3.10 ต่อปี 
รวม    28,566 5,828   

3.25.4 ตัpวแลกเงิน 

ตัpวแลกเงินประกอบดว้ยตัpวแลกเงินที�มีอตัราดอกเบี� ยคงที�และอตัราดอกเบี�ยลอยตวัซึ� งทยอยครบ
กาํหนดชําระในปี 2556 ถึงปี 2558 โดยตัpวแลกเงินที�มีอัตราดอกเบี� ยคงที�มีอตัราดอกเบี� ยอยู่ใน
ระหวา่งอตัราร้อยละ 2.50 ถึง 4.25 ต่อปี 
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3.$6 สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ� งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื�อออกจากงานและ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 255o และ 255% แสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%o $%%% 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์เมื�อออกจากงานตน้ปี 98,534 83,767 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 8,467 10,114 
ตน้ทุนดอกเบี�ย 3,465 3,506 
ผลประโยชนจ่์ายในระหวา่งปี (3,055) (1,760) 

ผล (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (6,526) 2,907 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์เมื�อออกจากงานปลายปี 100,885 98,534 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 43,668 33,152 

รวมสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานปลายปี 2&&,553 131,686 

 ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสําหรับปีสิ�นสุด
วนัที� 42 ธนัวาคม $%%o และ $%%% สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธนัวาคม 
 $%%o $%%% 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 13,821 25,081 
ตน้ทุนดอกเบี�ย 4,390 3,943 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 14,622 - 
รวมผลประโยชน์พนกังาน 32,833 29,024 

 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสะสมของธนาคารฯที�รับรู้ในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื�น และรับรู้เป็นส่วนหนึ�งของกาํไรสะสม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีจาํนวนประมาณ 
$g ลา้นบาท และ $% ลา้นบาท ตามลาํดบั  

 สมมติฐานที�สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 2556 2555 

อตัราคิดลด $.4o - &.o& 3.09 - 4.20 
อตัราการขึ�นเงินเดือนเฉลี�ย 4._g 4.39 
อตัราเงินเฟ้อเฉลี�ย $.`$ 3.50 
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3.$7  หนี สินอื"น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2556 2555 

ภาษีหกั ณ ที�จ่ายและภาษีอื�น ๆ คา้งจ่าย 204,714 228,263 
ค่าเบี�ยประกนัภยัคา้งจ่าย 809,500 864,254 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 967,917 532,813 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,406,311 1,336,525 
บญัชีพกัเจา้หนี�  583,942 567,035 
หนี� สินอื�น ๆ  193,050 197,372 

รวมหนี� สินอื�น 4,165,434 3,726,262 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายขา้งตน้รวมโบนสัคา้งจ่ายซึ� งเป็นโบนสัสําหรับพนกังานและผูบ้ริหารซึ� งเป็นผลตอบแทน
ตามผลการปฏิบติังานประจาํปี ส่วนหนึ�งของผลตอบแทนดงักล่าวเป็นโบนสัประจาํปีซึ� งจ่ายโดยอา้งอิงจาก
ราคาหุ้นของบริษทัใหญ่สําหรับพนกังานที�การปฏิบติังานมีผลต่อผลประกอบการของธนาคารฯเพื�อเพิ�ม
แรงจูงใจในการทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างเสริมความมีส่วนร่วมต่อธนาคารฯ โดยโบนัส
ประจาํปีบางส่วนที�พนกังานมีสิทธิจะไดรั้บดงักล่าวนั�นจะมีการกนัส่วนไวเ้พื�อจ่ายจริงในระยะเวลาอีก 5 ปี
ข้างหน้า ทั� งนี� การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวจะจ่ายเป็นเงินสดโดยคาํนวณจากราคาหุ้นถัวเฉลี�ยรายวนั
ระยะเวลา 5 ปีจากวนัที�ให้สิทธิจนถึงวนัที�จ่ายชาํระเป็นเกณฑ์ ทั�งนี�  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 255o และ $%%% 
ธนาคารฯมียอดคงคา้งของผลตอบแทนพนกังานคา้งจ่ายตามโครงการดงักล่าวที�ให้สิทธิแลว้เป็นจาํนวนเงิน 
2$$ ลา้นบาท และ 103 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

3.$8 การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ 

จนถึงวนัที� 42 ธนัวาคม $%%o และ $%%% ธนาคารฯไดจ้ดทะเบียนการแปลงสภาพหุน้บุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญั
กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เป็นจาํนวน 627,952,146 หุน้  

 ณ วนัที� 42 ธันวาคม $%%o และ $%%% ยอดคงเหลือของหุ้นบุริมสิทธิที�ยงัไม่ได้ใช้สิทธิในการแปลงสภาพมี
จาํนวน 2g& หุ้น อยา่งไรก็ตาม ตั�งแต่วนัที� 4g มิถุนายน $%%$ ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิ เท่าเทียมผูถื้อหุ้นสามญั
ทุกประการ 
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3.$9 เงินกองทุนที"ต้องดํารงไว้ตามกฎหมาย 

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารทุนของธนาคารฯ คือ การดาํรงไวซึ้� งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง 
และการดาํรงเงินกองทุนตามกฎหมายไดต้ามขอ้กาํหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธนาคารฯดาํรงเงินกองทุนตามกฎหมายตามหลกัเกณฑ์ Basel III โดยไดด้าํรงเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์สี�ยง
ตามเกณฑ์การดาํรงเงินกองทุนตามวิธี Internal Ratings - Based Approach (IRB) สําหรับสินเชื�อเช่าซื�อราย
ยอ่ย สินเชื�อธุรกิจรายใหญ่ ฐานะที�เกี�ยวขอ้งกบัตราสารทุนและสินทรัพยอื์�น 

 สําหรับเงินกองทุน ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%o และ $%%5 นั�น ธนาคารฯไดมี้การจดัสรรเงินสํารองส่วนเกิน
จากการจดัชั�นเพื�อเป็นส่วนหนึ�งของเงินกองทุน โดยเงินสํารองส่วนนี�ทั�งหมดจะถูกจดัสรรตามสัดส่วนเขา้
เป็นเงินกองทุนชั�นที� 2 และเงินกองทุนชั�นที� $ ตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 

 เงินกองทุนที�ตอ้งดาํรงไวต้ามกฎหมายของธนาคารฯ (ตามหลกัเกณฑ ์Basel III) มีรายละเอียดดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%o 2555 (1) 

เงนิกองทุนชั นที" 1 ที"เป็นส่วนของเจ้าของ   
ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 8,191,712 7,281,522 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 1,120,738 130,451 
เงินสาํรองตามกฎหมาย 984,000 846,100 
กาํไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 7,943,322 6,089,582 
หกั: เงินสาํรองส่วนขาดตามวธีิ IRB (620,222) (279,825) 

รวมเงนิกองทุนชั นที" 1 ที"เป็นส่วนของเจ้าของ 17,619,550 14,067,830 
เงนิกองทุนชั นที" $ ที"เป็นตราสารทางการเงนิ   

ทุนที�ออกและชาํระแลว้ - หุน้บุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล        - - 

รวมเงนิกองทุนชั นที" 1 17,619,550 14,067,830 

เงนิกองทุนชั นที" %   
หุน้กูด้อ้ยสิทธิระยะยาว 7,518,700 6,858,434 
เงินสาํรองสาํหรับสินทรัพยจ์ดัชั�นปกติ 608,075 490,337 
หกั:   เงินสาํรองส่วนขาดตามวธีิ IRB - (279,825) 

รวมเงนิกองทุนชั นที" 2 8,126,775 7,068,946 

รวมเงนิกองทุนตามกฎหมายทั งสิ น 25,746,325 21,136,776 

 (1) เงินกองทุนตามกฎหมาย ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 คาํนวณตามหลกัเกณฑ์ Basel II 
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           (หน่วย: ร้อยละ) 

 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%o $%%%(1) 

อตัราส่วนการดาํรงเงินกองทุน ธนาคารฯ 
กฎหมาย
กาํหนด ธนาคารฯ 

กฎหมาย
กาํหนด 

เงินกองทุนชั�นที� 2 ที�เป็นส่วนของ 
 เจา้ของต่อสินทรัพยเ์สี�ยง 9.15 4.50 - - 
เงินกองทุนชั�นที� 2 ต่อสินทรัพยเ์สี�ยง 9.15 6.00 8.51 4.25 
เงินกองทุนทั�งหมดต่อสินทรัพยเ์สี�ยง 13.37 8.50  12.79 8.50 
(1)  อัตราส่วนการดาํรงเงินกองทุน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 คาํนวณตามหลกัเกณฑ์ Basel II 

 เพื�อเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที� สนส. $%/$%%$ เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัการดาํรง
เงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย์ ธนาคารฯได้เปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับการดํารงเงินกองทุน ณ วนัที�           
4g มิถุนายน $%%o ไวใ้น website ของธนาคารฯเมื�อวนัที� 29 ตุลาคม $%%o แลว้ 

3.20 ส่วนเกนิทุนจากการเปลี"ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 
 $%%o $%%% 

ยอดคงเหลือตน้ปี 4,229 4,736 
มลูค่าเงินลงทุนเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ�น (ลดลง) ระหวา่งปี 2,937 (507) 

 7,166 4,229 
หกั: ผลกระทบของสินทรัพย/์หนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (1,433) (846) 
ยอดคงเหลือปลายปี 5,733 3,383 

3.%1 ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ คือ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารชุดสํานักงาน ส่วนเกินทุน             
จากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าว จะทยอยตดัจาํหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที�เหลืออยู่ของ
อาคารและ บนัทึกโอนไปยงักาํไรสะสมโดยตรง 
  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%o 

ยอดคงเหลือตน้ปี - 
บวก: ตีราคาใหม่ 298,463 

 298,463 
หกั: ผลกระทบของสินทรัพย/์หนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (59,693) 

ยอดคงเหลือปลายปี 238,770 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถนาํมาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็น
เงินปันผลได ้
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3.22 รายได้ดอกเบี ย 

 รายไดด้อกเบี�ยในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธนัวาคม $%%o และ $%%% ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%o $%%% 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 910,446 662,079 
เงินลงทุนในตราสารหนี�  215,356 174,548 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  5,797,993 4,404,475 

การใหเ้ช่าซื�อและสญัญาเช่าการเงิน 10,995,496 8,964,479 

รวมรายไดด้อกเบี�ย 17,919,291 14,205,581 

3.23 ค่าใช้จ่ายดอกเบี ย  

 ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ยในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธนัวาคม $%%o และ $%%% ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%o $%%% 

เงินรับฝาก 7,362,433 3,403,625 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 299,789 368,816 
เงินนาํส่งสถาบนัคุม้ครองเงินฝากและธนาคารแห่งประเทศไทย 1,254,479 718,198 
ตราสารหนี� ที�ออก   

- หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 433,678 365,272 
- หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 354,475 182,529 

เงินกูย้มื 180,078 2,833,303 

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 9,884,932 7,871,743 
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3.24 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

 รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธันวาคม  $%%o 
และ $%%% ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%o $%%% 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ   
- การรับรอง รับอาวลั และการคํ�าประกนั 10,498 13,288 
-   การบริการการประกนัภยั 2,605,753 1,918,332 
-    การจดัการกองทุน $%,133 - 
-    การใหบ้ริการที�ปรึกษาทางการเงิน 3,000 3,500 

- อื�นๆ 650,029 560,419 

รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 3,294,413 2,495,539 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (77,481) (73,367) 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3,216,932 2,422,172 

3.25 กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื"อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

 กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื�อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ�นสุด
วนัที� 42 ธนัวาคม $%%o และ $%%% ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%o $%%% 

กาํไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื�อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ   
- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราแลกเปลี�ยน (7,492) (10,449) 
- ตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบี�ย 11,039 39,789 
- ตราสารหนี�  13,416 15,946 

กาํไรจากการป้องกนัความเสี�ยง - 100,761 

รวม 16,963 146,047 
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3.26 กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 

 กาํไรสุทธิจากเงินลงทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธันวาคม $%%o และ $%%% 
ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%o $%%% 

กาํไรจากการขาย   
- เงินลงทุนเผื�อขาย 512 2,512 
- ตราสารหนี� ที�จะถือจนครบกาํหนด 155 449 

- เงินลงทุนทั�วไป 39,570 49,287 

รวม 40,237 51,248 
โอนกลบัขาดทุน (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่า    

- เงินลงทุนทั�วไป 1,912 69,640 

- เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 480 (2,955) 

รวม 2,392 66,685 

ขาดทุนจากการคืนทุนของบริษทัยอ่ย (4,037) - 

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 38,592 117,933 

3.27 หนี สูญ หนี สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 

 หนี� สูญ หนี� สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ� นสุดว ันที�                      
42 ธนัวาคม $%%o และ $%%% ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%o $%%% 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 3,000 5,000 
เงินลงทุนในลูกหนี� ที�รับโอนมา (3,075) 2,850 

เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  3,641,701 1,556,432 

รวม 3,641,626 1,564,282 
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3.28 รายได้จากการดําเนินงานอื"นๆ 

 รายได้จากการดาํเนินงานอื�นๆ ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธันวาคม $%%o และ 
$%%% ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%o 255% 

กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 4,789 48,353 
รายไดเ้งินปันผล 74,956 54,832 
อื�นๆ 28,833 29,153 

รวม 108,578 132,338 

3.29 ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื"นๆ 

 ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธันวาคม $%%o และ 
$%%% ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%o 255% 

ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งเอกสาร 44,293 40,653 
ค่าพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์ตดัจาํหน่าย 29,908 43,820 
ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัลูกหนี�ดาํเนินคดี 175,484 142,846 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางและขนส่ง 78,740 68,743 

อื�นๆ 194,765 195,456 

รวม 523,190 491,518 
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3.30 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องธนาคารฯสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธนัวาคม $%%o และ $%%% สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%o 255% 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 703,516 og_,653 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 933 1,159 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:   
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั�วคราวและการกลบั

รายการผลแตกต่างชั�วคราว 12,445 178,965 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที"แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 716,894 788,777 

จาํนวนภาษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 
42 ธนัวาคม $%%o และ $%%% สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%o 255% 
ส่วนเกินทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนลดลง (เพิ�มขึ�น) (587) 101 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ (59,693) - 
การป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสด - 25,656 
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,305) 4,131 

ภาษีเงินไดที้�บนัทึกโดยตรงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น (61,585) 29,888 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที�ใช้
สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธนัวาคม $%%o และ $%%% สามารถแสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%o 255% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 3,594,095 3,545,800 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ร้อยละ $g ร้อยละ $4 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี '2_,819 _2%,534 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 933 2,159 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดสุ้ทธิที�ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํมาเสีย

ภาษี และค่าใชจ่้ายสุทธิที�ไม่สามารถใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีได ้ (2,858) (183) 
ผลกระทบของอตัราภาษีที�ใชบ้นัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - (27,733) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้�แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 716,894 788,777 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีรายละเอียด
ดงันี�  

  (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

ส่วนเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย/์หนี� สิน
ภาษีเงินไดที้�แสดงในส่วนของกาํไร

หรือขาดทุนสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�           
42 ธนัวาคม  

 $%%o $%%% $%%o $%%% 

ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ  21,796 688 21,108 688 
ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 26,928 28,313 (1,385) (12,767) 
ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขาย 3,634 3,637 (3) (6,333) 
ดอกเบี�ยรับที�หยดุรับรู้รายได ้ 25,773 17,536 8,237 (7,228) 
ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพย ์ 6,812 9,309 (2,497) (1,779) 
การบนัทึกสญัญาเช่าการเงิน 25,479 15,034 10,445 6,566 
กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรม 

ของอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (1,489) - (1,489) - 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ (59,693) - - - 
ส่วนเกินทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่า 
 เงินลงทุน (1,433) (845) - - 
กาํไรขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจาก         

ตราสารอนุพนัธ์ (5,858) (5,610) (248) (3,958) 
ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงที�เกิดขึ�น                   

เมื�อเริ�มแรกจากการใหเ้ช่าซื�อรอตดัจ่าย (522,672) (403,876) (118,796) (165,620) 
ดอกผลเช่าซื�อรับล่วงหนา้ 134,183 60,671 73,512 (22,064) 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 114,657 138,587 (23,930) 18,762 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 28,910 26,337 3,877 5,322 

อื�นๆ 83,253 64,529 18,724 9,446 

สินทรัพย์ (หนี สิน) ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี  (119,720) (45,690) (12,445) (178,965) 
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3.31 องค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"น 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธนัวาคม 

 255o 255% 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"น   
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย:   

กาํไรที�เกิดขึ�นระหวา่งปี 3,448 1,005 
หกั: การปรับปรุงการจดัประเภทใหม่สาํหรับกาํไรที�รวมอยูใ่น                    

กาํไรหรือขาดทุน (511) (1,512) 
 2,937 (507) 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ $`_,463 - 
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม 
 หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 6,526 (20,655) 
การป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสด: 

  

ขาดทุนที�เกิดขึ�นระหวา่งปี - (36,288) 
บวก: การปรับปรุงการจดัประเภทใหม่สาํหรับกาํไร                                       

ที�รวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน - (91,989) 

 - (128,277) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 307,926 (149,439) 

ผลกระทบของภาษีเงินได ้ (61,585) 29,888 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปีสุทธิ 246,341 (119,551) 
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3.32 ภาษีเงินได้ที"เกี"ยวข้องกบัองค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%o $%%% 

 

จาํนวนก่อน
ภาษี 

ผลประโยชน์ 
(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษี 
จาํนวนสุทธิ

จากภาษี 
จาํนวนก่อน

ภาษี 

ผลประโยชน์ 
(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษี 
จาํนวนสุทธิ

จากภาษี 

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการ           
วดัมลูค่าเงินลงทุน
ในหลทัรัพยเ์ผื�อขาย 2,937 (587) 2,350 (507) 101 (406) 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคา 
สินทรัพย ์ $`_,463 (59,693) 238,770 - - - 

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการ
ประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 6,526 (1,305) 5,221 (20,655) 4,131 (16,524) 

การป้องกนัความเสี�ยงใน
กระแสเงินสด - - - (128,277) 25,656 (102,621) 

 307,926 (61,585) 246,341 (149,439) 29,888 (119,551) 

3.33 กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปีที�เป็นของผูถื้อหุน้ของธนาคารฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัของหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิที�ออกอยู่ในระหว่างปี ทั�งนี�               
ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิมีสิทธิเท่าเทียมผูถื้อหุน้สามญัทุกประการ 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 $%%o 255% 

กาํไรส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของธนาคารฯ (พนับาท) 2,877,201 2,757,023 
จาํนวนหุน้ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั (พนัหุน้) 782,514 728,152 
กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน (บาท/หุน้) 3.68 3.79 
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3.34 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที"เกี"ยวข้องกนั 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

ณ วนัที�           
2 มกราคม 

$%%o เพิ�มขึ�น ลดลง 

ณ วนัที�           
31 ธนัวาคม 

$%%o 

ยอดคงค้าง      
บริษัทใหญ่ 
บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)    

เงินรับฝาก 565,745 1,939,254 (1,995,216) 509,783 
ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 239 801 (751) 289 
เงินปันผลคา้งจ่าย 1,237,656 655,248 (1,237,656) 655,248 
หนี� สินอื�น 87,293 73,003 (86,611) 73,685 

บริษัทที"เกี"ยวข้องกนั (เกี"ยวข้องโดยมผู้ีถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั)     
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์:     
   บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 495,000 1,000 (1,000) 495,000 
สินทรัพยอื์�น:     
   บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 189 629 (224) 594 
   บริษทั ทิสโก ้ลีสซิ�ง จาํกดั 15,407 13,184 (18,862) 9,729 
   บริษทั ไฮเวย ์จาํกดั  60 - (60) - 
   บริษทั ทิสโก ้อินฟอร์เมชั�นเทคโนโลย ีจาํกดั  - 4g,000 - 30,000 
เงินรับฝาก:     
   บริษทั ไฮเวย ์จาํกดั  13,504 13,748 (7,294) 19,958 
   บริษทั ทิสโก ้อินฟอร์เมชั�นเทคโนโลย ีจาํกดั  76,008 102,141 (48,844) 129,305 
   บริษทั ไพรมสั ลีสซิ�ง จาํกดั  32,841 - - 32,841 
   บริษทั ทิสโก ้โตเกียว ลีสซิ�ง จาํกดั  964 1,169 (709) 1,424 
   บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ทิสโก ้จาํกดั  13,544 24,612 - 38,156 
   บริษทัหลกัทรัพยที์�ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก ้จาํกดั 99,806 144,885 (74,040) 170,651 
   บริษทั ทิสโก ้ลีสซิ�ง จาํกดั 7,959 1,080 (4,994) 4,045 
   บริษทั ออล-เวยส์ จาํกดั - 1,377 (797) 580 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หนี� สิน):     
   บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 858,423 639,497 (653,773) 844,147 
   บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั  31,717 43,829 (9,025) 66,521 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 

ณ วนัที�           
2 มกราคม 

$%%o เพิ�มขึ�น ลดลง 

ณ วนัที�           
31 ธนัวาคม 

$%%o 
ยอดคงค้าง    
ดอกเบี�ยคา้งจ่าย:     
   บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 476 415 (246) 645 
   บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั  13 318 (275) 56 
   บริษทั ทิสโก ้อินฟอร์เมชั�นเทคโนโลย ีจาํกดั  112 599 (565) 146 
   บริษทั ทิสโก ้ลีสซิ�ง จาํกดั - 24 (24) - 
   บริษทั ไฮเวย ์จาํกดั  - '$ ('$) - 
   บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ทิสโก ้จาํกดั  23 181 (32) 172 
หนี� สินอื�น:     
   บริษทั ไฮเวย ์จาํกดั 4,305 36,855 (4,320) 36,840 
   บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั - 134 (134) - 
   บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ทิสโก ้จาํกดั 3,031 2,409 (3,480) 1,960 
   บริษทั ออล-เวยส์ จาํกดั - 2,171 (423) 748 

(หน่วย: พนับาท) 
 
 

 2556 2555 เงื�อนไขและนโยบายในการกาํหนดราคา 

รายการที"เกดิขึ นในระหว่างปีสิ นสุดวนัที" #$ ธันวาคม  

บริษทัใหญ่    

     ค่าใชจ่้ายการบริหารความเสี�ยงและการเงิน 

งานบริหารทรัพยากรบุคคลและ                 

งานดา้นธุรการ 

1,042,666 1,025,415 คาํนวณจากค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริงและเป็นไปตาม

หลกัเกณฑที์�กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

     ดอกเบี�ยจ่าย 23,700 17,313 เทียบเคียงกบัเงื�อนไขและราคาที�ใชก้บัลูกคา้รายอื�น 

     ค่าใชจ่้ายอื�น 9,263 8,737 เทียบเคียงกบัเงื�อนไขและราคาที�ใชก้บัลูกคา้รายอื�น 

บริษทัที"เกี"ยวข้องกนั     

     ดอกเบี�ยรับ 19,799 3,759 เทียบเคียงกบัเงื�อนไขและราคาที�ใชก้บัลูกคา้รายอื�น 

     รายไดค้่าบริการเกี�ยวกบัเงินให้สินเชื�อ 10,320 6,588 เทียบเคียงกบัเงื�อนไขและราคาที�ใชก้บัลูกคา้รายอื�น 

     รายไดอื้�น 4,455 2,990 เทียบเคียงกบัเงื�อนไขและราคาที�ใชก้บัลูกคา้รายอื�น 

     ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัเงินให้สินเชื�อ 59,960 4,305 คาํนวณจากค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริง 

     ค่าใชจ่้ายค่าบริการที�ปรึกษาเกี�ยวกบั 

 การใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ 

250,000 230,000 คาํนวณจากค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริงและเป็นไปตาม

หลกัเกณฑที์�กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

     ค่าใชจ่้ายฝึกอบรมพนกังาน 44,071 29,093 อา้งอิงกบัราคาของผูใ้ห้บริการรายอื�น 

     ดอกเบี�ยจ่าย 22,930 7,364 เทียบเคียงกบัเงื�อนไขและราคาที�ใชก้บัลูกคา้รายอื�น 

     ค่าใชจ่้ายอื�น 10,373 7,625 เทียบเคียงกบัเงื�อนไขและราคาที�ใชก้บัลูกคา้รายอื�น 
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เงินใหสิ้นเชื�อแก่พนกังานระดบัชั�นบริหาร ตั�งแต่ผูจ้ดัการฝ่ายขึ�นไป 

(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

 2556 2555 

เงินใหสิ้นเชื�อ(1) 7,568 `,082 
(1) รวมเงินให้สินเชื�อสวัสดิการพนักงานและเงินให้สินเชื�อทั�วไป 

รายการหนี� สินคงคา้งกบักรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั 
  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

 2556 2555 

เงินรับฝาก 84,899 79,348 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั 

ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม $%%o และ 2555 ธนาคารฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะสั�นของพนกังาน
ที�จ่ายจริงให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารสําคญัในระหว่างปี และผลประโยชน์อื�นของกรรมการและผูบ้ริหาร 
ดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 2556 2555 

ผลประโยชน์ระยะสั�น 2&' 2$' 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน $ $ 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 16 15 
รวม 165 144 
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3.35 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที�นาํเสนอนี�สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของธนาคารฯที�ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ�าเสมอเพื�อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั�งนี� ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ
ธนาคารฯคือประธานคณะกรรมการบริหาร 

เพื�อวตัถุประสงคท์างดา้นการบริหารงาน ธนาคารฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ ธนาคารฯมีส่วนงานที�รายงานทั�งสิ�น 4 ประเภท ดงันี�  

2.  สินเชื�อรายย่อย เป็นการให้สินเชื�อแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อยที�เป็นบุคคลธรรมดาเป็นส่วนใหญ่ โดยมี
วตัถุประสงคใ์นการใหสิ้นเชื�อเพื�อการอุปโภคบริโภคเป็นหลกั 

$.  สินเชื�อธุรกิจ เป็นการให้บริการทางการเงินในรูปแบบของสินเชื�อและบริการที�เกี�ยวขอ้งให้แก่กลุ่ม
ลูกคา้ที�เป็นบริษทัหรือกลุ่มองคก์รธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ เพื�อนาํไปใช้ในวตัถุประสงคด์า้น
การพาณิชยต่์างๆ และการใหบ้ริการที�เกี�ยวขอ้ง 

4.  บริหารเงินและอื�นๆ เป็นส่วนงานที�ทาํหนา้ที�บริหารสินทรัพยแ์ละหนี� สินของธนาคารและส่วนงานอื�นๆ  

ธนาคารฯไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานที�รายงานขา้งตน้ 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนั
เพื�อวตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเกี�ยวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน ธนาคารฯ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซึ� งวดัมูลค่า
ค่าใช้จ่ายดาํเนินงานโดยใช้เกณฑ์การปันส่วนตามฐานสินเชื�อและรายได้ดาํเนินงานของแต่ละส่วนงาน
ดาํเนินงาน อยา่งไรก็ตาม ธนาคารฯบริหารงานดา้นภาษีเงินไดข้องทั�งกลุ่ม ดงันั�น ค่าใชจ่้ายดงักล่าวจึงไม่มี
การปันส่วนใหแ้ต่ละส่วนงานดาํเนินงาน 

การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหวา่งส่วนงานที�รายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสําหรับ
รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

ขอ้มูลรายได ้กาํไร และสินทรัพยร์วมของส่วนงานของธนาคารฯ สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 42 ธันวาคม $%%o 
และ $%%% มีดงัต่อไปนี�  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

 
 

 
 

สินเชื�อ         
รายยอ่ย 

สินเชื�อ 
ธุรกิจ 

บริหารเงิน      
และอื�นๆ 

รวม         
ส่วนงาน 

รายการ
ปรับปรุง
และตดั
รายการ

ระหวา่งกนั งบการเงิน 

สําหรับปีสิ นสุดวันที" 31 ธันวาคม %&&G       
รายได้       
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 9,683 2,017 716 12,416 - 12,416 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 1,433 1,433 (1,433) - 

รวมรายได้ 9,683 2,017 2,149 13,849 (1,433) 12,416 

ผลการดาํเนินงาน:       
รายไดด้อกเบี�ยสุทธิ 5,539 1,875 620 8,034 - 8,034 
รายไดค่้าธรรมเนียมและ            

บริการสุทธิ 3,080 145 (8) 3,217 - 3,217 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�นๆ 1,064 (3) 1,537 2,598 (1,433) 1,165 

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 9,683 2,017 2,149 13,849 (1,433) 12,416 

       

ค่าเสื�อมราคาและค่าใชจ่้ายตดับญัชี (260) (33) (501) (794) - (794) 
ค่าใชจ่้ายการดาํเนินงานอื�นๆ (4,205) (652) (962) (5,819) 1,433 (4,386) 
หนี� สูญ หนี�สงสัยจะสูญ และขาดทุน

จากการดอ้ยค่า (3,246) (861) 465 (3,642) - (3,642) 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน (7,711) (1,546) (998) (10,255) 1,433 (8,822) 

       

กาํไรตามส่วนงาน 1,972 471 1,151 3,594 - 3,594 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (717) 

กาํไรสุทธิสําหรับปี      2,877 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
   สินเชื�อ สินเชื�อ บริหารเงิน รวม 

   รายยอ่ย ธุรกิจ และอื�นๆ ส่วนงาน 

ณ วันที" #$ ธันวาคม %&&G       
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน   207,720 73,130 61,180 342,030 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ   20 3 719 742 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
สินเชื�อ        
รายยอ่ย 

สินเชื�อ
ธุรกิจ 

บริหารเงิน      
และอื�นๆ 

รวม         
ส่วนงาน 

รายการ
ปรับปรุง
และตดั
รายการ

ระหวา่งกนั งบการเงิน 
สําหรับปีสิ นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2555       
รายได้       
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 8,526 1,658 462 10,646 - 10,646 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 1,603 1,603 (1,603) - 

รวมรายได้ 8,526 1,658 2,065 12,249 (1,603) 10,646 
ผลการดาํเนินงาน:       
รายไดด้อกเบี�ยสุทธิ 4,599 1,544 191 6,334 - 6,334 
รายไดค่้าธรรมเนียมและ            

บริการสุทธิ 2,334 99 (11) 2,422 - 2,422 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�นๆ 1,593 15 1,885 3,493 (1,603) 1,890 

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 8,526 1,658 2,065 12,249 (1,603) 10,646 
       
ค่าเสื�อมราคาและค่าใชจ่้ายตดับญัชี (234) (27) (503) (764) - (764) 
ค่าใชจ่้ายการดาํเนินงานอื�นๆ (4,622) (624) (1,129) (6,375) 1,603 (4,772) 
หนี� สูญ หนี�สงสัยจะสูญ และขาดทุน

จากการดอ้ยค่า (1,504) (230) 170 (1,564) - (1,564) 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน (6,360) (881) (1,462) (8,703) 1,603 (7,100) 
       
กาํไรตามส่วนงาน 2,166 777 603 3,546 - 3,546 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (789) 

กาํไรสุทธิสําหรับปี      2,757 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
   สินเชื�อ สินเชื�อ บริหารเงิน รวม 
   รายยอ่ย ธุรกิจ และอื�นๆ ส่วนงาน 
ณ วันที" #$ ธันวาคม %&&&       
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน   178,756 59,974 36,394 275,124 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ   61 3 329 393 

3.36 กองทุนสํารองเลี ยงชีพ 

 ธนาคารฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดทะเบียนจดัตั�งกองทุนสํารองเลี� ยงชีพขึ�นตามพระราชบญัญติักองทุน
สํารองเลี�ยงชีพ พ.ศ. $53g ธนาคารฯและพนกังานจ่ายสมทบกองทุนดงักล่าวเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ            
5-10 ของเงินเดือน ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัจาํนวนปีที�ทาํงาน กองทุนสํารองเลี� ยงชีพนี� บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั และจะจ่ายให้กบัพนกังานในกรณีที�ออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุน
ดงักล่าว ในระหวา่งปี $%%o และ $%%% ธนาคารฯไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน o4 ลา้นบาท และ 
55 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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3.37 ภาระผูกพนัและหนี สินที"อาจเกดิขึ น 

 3.47.2 การรับอาวลั การคํ�าประกนั และภาระผกูพนั 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 $%%o $%%% 

การรับอาวลัตัpวเงิน 42,552 155,388 
การคํ�าประกนัอื�น 753,815 722,348 
วงเงินเบิกเกินบญัชีที�ลูกคา้ยงัไม่ไดถ้อน 54,041 47,905 
สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย (หมายเหตุฯ ขอ้ 4.48.5) 2,274,303 3,032,000 
สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ (หมายเหตุฯ ขอ้ 4.48.5) 3,315,434 3,063,160 
 6,440,145 7,020,801 

3.37.2 คดีฟ้องร้อง 

ณ วนัที� 41 ธันวาคม $%%o และ $%%% มีคดีซึ� งธนาคารฯถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจาํนวนรวม
ประมาณ 356 ลา้นบาท และ 165 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ� งผลของคดียงัไม่เป็นที�สิ�นสุด ฝ่ายบริหารของ
ธนาคารฯคาดวา่จะไม่ไดรั้บผลเสียหายอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากคดีฟ้องร้องดงักล่าวต่องบการเงิน 

3.37.3 ภาระผกูพนัอื�น 

ก) ธนาคารฯมีภาระผูกพนัที�เกี�ยวเนื�องกบัสัญญาบริการดา้นคอมพิวเตอร์ในการจ่ายค่าบริการ
ตามอตัราคงที�และอตัราผนัแปรกบัปริมาณและประเภทของการบริการตามที�ระบุในสัญญา 

ข) ธนาคารฯได้เขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการเช่าอาคารสํานักงานและสาขา 
สัญญาดงักล่าวมีอายปุระมาณ 3-12 ปี 

 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%o และ $%%% ธนาคารฯมีจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายในอนาคตทั�งสิ�น
ภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานที�บอกเลิกไม่ได ้ดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%o $%%% 

จ่ายชาํระภายใน   
ไม่เกิน 2 ปี 103 97 
มากกวา่ 1 ถึง 5 ปี 61 102 
มากกวา่ 5 ปี 5 - 
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3.38 เครื"องมือทางการเงิน 

3.38.2 ความเสี�ยงดา้นการใหสิ้นเชื�อ 

ความเสี�ยงจากการให้สินเชื�อ คือ ความเสี�ยงที�คู่สัญญาหรือผูกู้ย้ืมไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขและ
ขอ้ตกลงในสัญญาทางการเงินทาํให้ไม่สามารถชาํระหนี� ที�มีต่อธนาคารฯเมื�อครบกาํหนดได ้ หรือ 
จงใจไม่ปฏิบติัตามสัญญาที�จะชาํระหนี�ใหก้บัธนาคารฯ 

ธนาคารฯมีความเสี�ยงดา้นการให้สินเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกบัเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�  และการคํ�าประกนั
การกูย้มืและอื�นๆ 

ธนาคารฯมีการบริหารจดัการความเสี�ยงแบบรวมศูนย ์ภายใตแ้นวทางการกาํกบัแบบรวมกลุ่มของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารฯกาํหนดนโยบายบริหารความเสี�ยงและวิธีการในการควบคุม
สินเชื�อที� เหมาะสมตั�งแต่ขั�นตอนของการพิจารณาอนุมติัสินเชื�อ การวิเคราะห์ความเสี� ยงและ
ความสามารถในการชาํระหนี�  นอกจากนี� ธนาคารฯได้นาํระบบ Credit Scoring มาใช้กบัสินเชื�อ            
เช่าซื�อรายย่อยโดยสามารถเพิ�มประสิทธิภาพกระบวนการพิจารณาอนุมติัสินเชื�อให้สะทอ้นความ
เสี�ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ�น ธนาคารฯได้จดัให้มีการสอบทานสินเชื�อเพื�อตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพสินเชื�อเพื�อเป็นการป้องกันและแก้ไขสินเชื�อที�จะเป็นปัญหาในอนาคต ดังนั� น
ธนาคารฯจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายที�เป็นสาระสําคญัจากการให้สินเชื�อและการคํ�าประกนั
การกู้ยืมนี�  นอกจากนี� การให้สินเชื�อรวมของธนาคารฯมีการกระจุกตวัอยู่ในระดับตํ�าเนื�องจาก
ธนาคารฯมีฐานลูกค้าที�หลากหลายและมีลูกค้ารายย่อยอยู่จาํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดที�
ธนาคารฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเชื�อ คือ มูลค่าตามบญัชีของเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� ที�แสดง
อยูใ่นงบการเงิน 

คุณภาพของความเสี�ยงจากการให้สินเชื�อตามสัญญาเช่าซื�อของธนาคารฯ ซึ� งเป็นเงินให้สินเชื�อ          
ส่วนใหญ่ของธนาคารฯมีรายละเอียดดงันี�  

ความเสี�ยงของสินเชื�อตามสัญญาเช่าซื�อที�ไม่เกินกาํหนดชาํระของธนาคารฯ สามารถจาํแนกคุณภาพ
ของความเสี� ยงจากการให้สินเชื�อออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ สินเชื�อที�มีคุณภาพสูงมาก สินเชื�อที�มี
คุณภาพสูง และสินเชื�อที�มีคุณภาพปานกลาง โดยกาํหนดตามประมาณการค่าความเสียหายที�คาดวา่
จะเกิดขึ�นภายในระยะเวลา 2 ปี ทั�งนี�  สินเชื�อที�มีคุณภาพสูงมาก หมายถึง สินเชื�อที�มีค่าความเสียหาย
ที�คาดว่าจะเกิดขึ�นภายในระยะเวลา 2 ปี น้อยกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ g.$ ของยอดสินเชื�อในกลุ่ม 
สินเชื�อที�มีคุณภาพสูง หมายถึง สินเชื�อที�มีค่าความเสียหายที�คาดว่าจะเกิดขึ�นภายในระยะเวลา 2 ปี 
ระหวา่งร้อยละ g.$ ถึงร้อยละ $ และสินเชื�อที�มีคุณภาพปานกลาง หมายถึง สินเชื�อที�มีค่าความเสียหาย
ที�คาดวา่จะเกิดขึ�นภายในระยะเวลา 2 ปี มากกวา่ร้อยละ $   
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ความเสี�ยงของสินเชื�อตามสัญญาเช่าซื�อจาํแนกตามคุณภาพของสินเชื�อไดด้งันี�   

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 $%%o $%%% 

สินเชื�อที�ยงัไม่เกินกาํหนดชาํระ   
สินเชื�อที�มีคุณภาพสูงมาก 110,130 93,334 
สินเชื�อที�มีคุณภาพสูง 60,983 56,496 
สินเชื�อที�มีคุณภาพปานกลาง 9,623 9,642 

รวม 180,736 159,472 
สินเชื�อที�เกินกาํหนดชาํระระหวา่ง 42 วนั ถึง `g วนั  15,660 10,939 
สินเชื�อที�เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ `g วนั 3,768 2,197 

รวมทั�งหมด 200,164 172,608 

3.38.$ ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคา 

ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคา คือ ความเสี�ยงที�เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงของราคาของ
ตราสารและอตัราดอกเบี�ย ซึ� งจะมีผลทาํใหเ้กิดความผนัผวนต่อรายไดห้รือเงินกองทุนของธนาคารฯ 

เพื�อให้การบริหารความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทาง 
การบริหารจดัการความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาที�เหมาะสมจะถูกนาํมาประยุกต์ใช ้โดย
ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาของทั�งสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินของธนาคารฯจะ
ถูกประเมินโดยแบบจําลอง Value at Risk (VaR) รวมถึงวิธีการที� เหมาะสมกับลักษณะของ              
ความเสี�ยงแต่ละประเภท นอกจากนี�ธนาคารฯยงัไดใ้ชก้ระบวนการทดสอบยอ้นหลงั (Back Testing)              
ในการตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบจาํลอง Value at Risk และการประเมินความเสี�ยงภายใตภ้าวะ
วิกฤติ (Stress Testing) เพื�อใช้ประกอบการวดัความเสี�ยงในกรณีที�ตวัแปรจากแบบจาํลองไดถู้ก
กาํหนดให้อยู่ในเหตุการณ์ที�เลวร้ายที�สุด ทั�งนี� วตัถุประสงค์ในการทาํธุรกรรมรวมถึงสภาพคล่อง
ของหลกัทรัพยจ์ะตอ้งไดรั้บการประเมินความเสี�ยงและบริหารจดัการอยา่งเพียงพอ 
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 3.38.$.2 ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาของสินทรัพยท์างการเงินที�มีราคาซื�อขายใน
ตลาด 

ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาของสินทรัพยท์างการเงินของธนาคารฯที�มีราคา
ซื�อขายในตลาด ณ วนัที�ในงบการเงินประเมินโดยแบบจาํลองภายในตามหลักการ  
Value at Risk ค่าความเสี�ยงที�คาํนวณไดจ้ากแบบจาํลอง Value at Risk เป็นค่าที�ใช้
ประมาณมูลค่าความสูญเสียสูงสุดที�อาจจะเกิดขึ�น ณ ระดบัความเชื�อมั�นร้อยละ `` ใน
กรณีที�คงสถานะของสินทรัพยท์างการเงินที�มีราคาซื�อขายในตลาดเป็นระยะเวลา 2 ปี 
แสดงดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคา 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 $%%o $%%% 

สินทรัพยท์างการเงินที�มีราคาซื�อขายในตลาด   
ตราสารหนี�  38 4 
เงินตราสกลุต่างประเทศ - 3 

3.38.$.$ ความเสี�ยงของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�อ่อนไหวต่อการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ย 

ความเสี�ยงของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�อ่อนไหวต่อการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี� ย 
ประเมินจากความอ่อนไหวของรายได้ดอกเบี� ยสุทธิในระยะเวลา 2 ปี  ต่อการ
เปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ย ภายใตโ้ครงสร้างสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�อ่อนไหวต่อการ
เปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ยคงที�ของธนาคารฯ ณ วนัที�ในงบการเงิน โดยกาํหนดให้
การเปลี�ยนแปลงของอัตราดอกเบี� ยเกิดขึ� นทันทีและยงัไม่พิจารณาถึงการขยายตัว
ตามปกติของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน แสดงดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ความอ่อนไหวของ                     

รายไดด้อกเบี�ยสุทธิเพิ�มขึ�น (ลดลง)                  
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 $%%o $%%% 

การเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ย   
   ดอกเบี�ยขึ�นร้อยละ 1 (657.56) (704.60) 
   ดอกเบี�ยลงร้อยละ 1 657.56 704.60 
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อย่างไรก็ตาม เมื�อพิจารณาอัตราการขยายตัวของธุรกิจและการเปลี�ยนแปลงอย่าง              
ค่อยเป็นค่อยไปของอตัราดอกเบี�ยซึ� งจะแสดงถึงสภาพของการดาํเนินธุรกิจที�แทจ้ริงได้
ดีกว่า ความอ่อนไหวของรายไดด้อกเบี�ยสุทธิที�เกิดขึ�นจะน้อยกว่าผลกระทบต่อรายได้
ดอกเบี�ยสุทธิจากการวิเคราะห์ขา้งตน้ ความเสี�ยงของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�อ่อนไหวต่อ
การเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ยที�แสดงนี� ไม่ไดน้บัรวมถึงสถานะของตราสารหนี� ที�มี
ราคาซื�อขายในตลาด ซึ� งไดแ้สดงไวใ้นส่วนของความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคา
ของสินทรัพยท์างการเงินที�มีราคาซื�อขายในตลาดแลว้ 

3.38.$.4 ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี�ย 

 ธนาคารฯมีความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี�ยที�เกี�ยวเนื�องกบัเครื�องมือทางการเงินที�สาํคญัดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%o 
 ยอดคงเหลือของเครื�องมือทางการเงิน 

 มีอตัราดอกเบี�ย    
 ปรับขึ�นลง มีอตัรา   

รายการ ตามอตัราตลาด ดอกเบี�ยคงที� ไม่มีดอกเบี�ย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด - - 1,130 1,130 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 50 49,417 3,311 52,778 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - - 28 28 
เงินลงทุนสุทธิ - 5,878 4,151 10,029 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  (<) 15,994 261,015 4,311 281,320 

 16,044 316,310 12,931 345,285 

หนี สินทางการเงิน     
เงินรับฝาก 43,282 222,079 186 265,547 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 461 11,673 149 12,283 
หนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม - - 345 345 
หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ - - 311 311 
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มื - 36,956 - 36,956 

 43,743 270,708 991 315,442 

(1) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื�อที�มีอัตราดอกเบี*ยปรับขึ*นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี*ยคงที�ได้รวมเงินให้สินเชื�อที�หยดุรับรู้
รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%% 
 ยอดคงเหลือของเครื�องมือทางการเงิน 

 มีอตัราดอกเบี�ย    
 ปรับขึ�นลง มีอตัรา   

รายการ ตามอตัราตลาด ดอกเบี�ยคงที� ไม่มีดอกเบี�ย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด - - 1,045 2,045 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 50 27,734 3,586 31,370 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - - 42 42 
เงินลงทุนสุทธิ - &,477 436 4,913 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ - - 44 44 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  (<) 11,556 226,209 1,224 238,989 

 11,606 258,420 6,377 276,403 

หนี สินทางการเงิน     
เงินรับฝาก 31,496 188,921 217 220,634 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 464 9,366 113 9,943 
หนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม - - 652 652 
หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ - - - - 
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มื - 21,566 - 21,566 

 31,960 219,853 982 252,795 

(1) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื�อที�มีอัตราดอกเบี*ยปรับขึ*นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี*ยคงที�ได้รวมเงินให้สินเชื�อที�หยดุรับรู้
รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง 
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เครื�องมือทางการเงินที�มีอตัราดอกเบี�ยคงที�แยกตามวนัที�ครบกาํหนดหรือวนัที�มีการกาํหนดอตัรา
ดอกเบี�ยใหม่ (หากวนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ถึงก่อน) โดยนบัจากวนัที�ในงบการเงินได้
ดงันี�   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%o 

 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบี�ย 
รายการ เมื�อทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
รายการระหวา่งธนาคาร

และตลาดเงิน - 48,922 495 - - 49,417 2.2549 
เงินลงทุนสุทธิ 2 432 1,332 4,112 - 5,878 3.9485 
เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�  23,289 25,663 55,527 149,020 7,516 261,015 6.9686 
 23,291 75,017 57,354 153,132 7,516 316,310  
หนี สินทางการเงนิ        
เงินรับฝาก 6,587 161,925 53,079 488 - 222,079 3.0432 
รายการระหวา่งธนาคาร

และตลาดเงิน 1,907 7,251 2,489 26 - 11,673 2.8367 
ตราสารหนี� ที�ออกและ

เงินกูย้มื 37 11,921 16,755 - 8,243 36,956 3.5493 
 8,531 181,097 72,323 514 8,243 270,708  

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%% 

 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบี�ย 
รายการ เมื�อทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
รายการระหวา่งธนาคาร

และตลาดเงิน - 27,239 - 495 - 27,734 2.7622 
เงินลงทุนสุทธิ 10 2,689 1,692 86 - 4,477 3.1959 
เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�  15,485 24,151 43,081 136,551 6,941 226,209 6.8708 
 15,495 54,079 44,773 137,132 6,941 258,420  
หนี สินทางการเงนิ        
เงินรับฝาก 7,257 135,578 45,855 231 - 188,921 3.1821 
รายการระหวา่งธนาคาร

และตลาดเงิน 603 5,854 1,880 1,027 2 9,366 3.0944 
ตราสารหนี� ที�ออกและ

เงินกูย้มื 58 5,967 7,187 111 8,243 21,566 4.0594 
 7,918 147,399 54,922 1,369 8,245 219,853  

ยอดคงเหลือของเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  (รวมเงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี� ที�หยดุรับรู้รายได)้ ตามที�แสดง
ในตารางขา้งตน้แสดงยอดก่อนหกัค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 
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3.38.3 ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง 

ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี� ยงที�ธนาคารฯไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัในการ         
ชาํระเงินเมื�อครบกาํหนด เนื�องจากไม่สามารถเปลี�ยนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดหรือไม่สามารถจดัหา
เงินทุนใหม่มาให้ได้เพียงพอต่อความตอ้งการภายในระยะเวลาที�กาํหนด ซึ� งอาจทาํให้เกิดความ
เสียหายต่อธนาคารฯได ้ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องเกิดจากปัจจยัทั�งภายในและภายนอก โดยปัจจยั
ภายในขึ� นอยู่กับโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี� สินและการสํารองสินทรัพย์สภาพคล่อง                     
เพื�อนํามาใช้รองรับความต้องการ ส่วนปัจจยัภายนอกขึ�นอยู่กบัภาวะสภาพคล่องของตลาดและ           
ความเชื�อมั�นของผูฝ้ากเงินเป็นหลกั 

แนวทางการบริหารความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง 

การบริหารความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องอยู่ภายใตก้ารดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง โดย
หน่วยงานบริหารเงินจะทาํหน้าที�ดูแลรับผิดชอบในการจัดการฐานะสภาพคล่องในแต่ละวนั ให้
สอดคลอ้งและเป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี�ยงของธนาคารฯ รวมถึงตามเกณฑ์ของทางการ 
หน่วยงานบริหารความเสี� ยงจะติดตามและควบคุมการดาํรงฐานะสภาพคล่องของธนาคารฯให้
เป็นไปตามขอบเขตที�กาํหนด 

นโยบายหลกัในการบริหารความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องประกอบดว้ย การบริหารจดัการโครงสร้าง
กระแสเงินสด การกระจุกตวัของเงินฝาก  สินทรัพยส์ภาพคล่อง รวมถึงแผนฉุกเฉินเพื�อการบริหาร
สภาพคล่องในยามวิกฤติ  (Emergency Contingency Plan) กลยุทธ์การบริหารความเสี� ยงด้าน          
สภาพคล่องไดพ้ิจารณาถึงสภาพคล่องในตลาด รวมทั�งผลกระทบต่อสถานะความเสี�ยงของธนาคารฯ
ในกรณีที�เกิดการเปลี�ยนแปลงที�ไม่ไดค้าดการณ์ขึ�น ในส่วนของความเสี�ยงจากความไม่สอดคลอ้ง
กนัของกระแสเงินสดจากสินทรัพยแ์ละหนี� สินตามอายุสัญญา  (Maturity Mismatch) และระดบัของ
สินทรัพยส์ภาพคล่องสูงมีอยา่งเพียงพอและจะถูกติดตามอยา่งสมํ�าเสมอ การจดัหาแหล่งเงินทุนและ
การกระจุกตวัของแหล่งเงินทุนจะตอ้งถูกวางแผนเพื�อให้ความเสี�ยงและผลตอบแทนอยูใ่นระดบัที�
เหมาะสม นอกจากนี�แผนฉุกเฉินสาํหรับการบริหารจดัการสภาพคล่องในภาวะวกิฤติเศรษฐกิจไดถู้ก
จดัทาํขึ�นเพื�อใหส้ามารถนาํมาใชไ้ดท้นัเวลา นอกจากเครื�องมือที�กล่าวไวข้า้งตน้ธนาคารฯยงักาํหนด
สัดส่วนสินเชื�อต่อเงินฝากและเงินกู้ ระดบัของสินทรัพยส์ภาพคล่องเพื�อควบคุมความเสี�ยง โดย
ฐานะความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องจะถูกติดตามอยา่งสมํ�าเสมอเป็นรายวนัและรายงานต่อผูบ้ริหารและ
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

ธนาคารฯมีการพิจารณาสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง โดยพิจารณาทั� งสถานการณ์ของ
ธนาคารฯและสถานการณ์ที�อาจจะเกิดขึ�นทั�งระบบสถาบนัการเงิน ซึ� งทาํให้มีปริมาณเงินไหลออก
จากธนาคารฯมากกวา่ปกติ  
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ธนาคารฯมีแหล่งที�มาของเงินทุนที�สําคญัจากการระดมเงินฝากเป็นหลกั โดยจากสถานการณ์ที�             
ผา่นมาเงินทุนจากเงินฝากยงัมีอตัราการเบิกถอนเมื�อครบอายุที�ต ํ�าโดยส่วนใหญ่ลูกคา้จะฝากเงินกบั
ธนาคารฯต่อไป นอกจากนี� ธนาคารฯยงัมีหุ้นกู้ด้อยสิทธิอีกจาํนวนหนึ� ง  สําหรับการใช้ไปของ
เงินทุนนั�น ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของเงินให้สินเชื�อเป็นหลกั โดยเงินทุนส่วนหนึ� งจะดาํรงเป็น
สินทรัพย์สภาพคล่องเพื�อรองรับความเสี� ยงด้านสภาพคล่อง ทั�งนี� ธนาคารฯมีวงเงินที�อาจจะให้
สินเชื�อภายในกลุ่มธุรกิจการเงินเพื�อเป็นการสนบัสนุนสภาพคล่องยามจาํเป็นสาํหรับบริษทัในกลุ่ม  

3.38.3.2 ปริมาณของหนี� สินตามระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกาํหนด  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%o 

 ระยะเวลาคงเหลือ  

 

นอ้ยกวา่             
4 เดือน 3 - 2$ เดือน มากกวา่ 2 ปี รวม 

หนี� สิน $&2,4'' 72,323 8,7%' 322,45' 
  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%% 

 ระยะเวลาคงเหลือ  

 

นอ้ยกวา่             
4 เดือน 3 - 2$ เดือน มากกวา่ 2 ปี รวม 

หนี� สิน 195,384 54,922 9,614 259,920 

 เมื�อครบกาํหนดอายุสัญญา หนี� สินส่วนใหญ่ของธนาคารฯจะยงัคงถูกนาํมาฝากใหม่ใน
อตัราที�สูงถึงร้อยละ `g โดยเฉลี�ย ดงันั�นเมื�อพิจารณาพฤติกรรมดงักล่าวปริมาณเงินจะ            
ต ํ�ากว่าขอ้มูลตามระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกาํหนด ทั�งนี� ปริมาณหนี� สินที�มีระยะเวลา
คงเหลือนอ้ยกวา่ 4 เดือนส่วนหนึ�งนั�นเป็นเงินฝากกระแสรายวนัและออมทรัพย ์ซึ� งเงินฝาก
ประเภทดงักล่าวจะมีลกัษณะไม่อ่อนไหวและไม่มีการเคลื�อนยา้ยปริมาณเงินที�รวดเร็ว 
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3.38.3.$ ปริมาณและองคป์ระกอบสินทรัพยที์�มีสภาพคล่องและอตัราส่วนการวดัค่าความเสี�ยง  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 

 $%%o 255% 

องคป์ระกอบของสินทรัพยที์�มีสภาพคล่อง   
   เงินสด 1,130 1,046 
   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 52,778 31,370 

   เงินลงทุนชั�วคราวสุทธิ 6,575 4,311 

   รวมสินทรัพยที์�มีสภาพคล่อง(1) 60,483 36,727 

   ความตอ้งการสินทรัพยส์ภาพคล่องตามเกณฑ์(1) 16,600 14,202 
(1)  สินทรัพย์สภาพคล่องและความต้องการสินทรัพย์พิจารณาตามเกณฑ์ภายใน 

 ธนาคารฯมีนโยบายในการดาํรงฐานะสินทรัพยส์ภาพคล่องตามเกณฑ์ของธนาคารฯ โดย
จะต้องสูงกว่าความต้องการสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ภายใน โดย ณ ว ันที�                  
42 ธนัวาคม $%%o และ $%%% ธนาคารฯมีสินทรัพยส์ภาพคล่องซึ� งคาํนวณเป็นรายวนัอยู่ที� 
60,483 ลา้นบาท และ 36,727 ลา้นบาท ตามลาํดบั สูงกวา่ความตอ้งการสินทรัพยส์ภาพคล่อง
ตามเกณฑ์ซึ� งธนาคารฯพิจารณาเป็นรายว ันที�  16,600 ล้านบาท และ 14,202 ล้านบาท 
ตามลาํดบั นอกจากนี�  ธนาคารฯยงัมีวงเงินกูย้ืมในกรณีฉุกเฉิน กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 
รวมถึงวงเงินกูย้ืมระหวา่งธนาคาร ซึ� งเพียงพอที�จะรองรับความตอ้งการสภาพคล่องที�อาจจะ
เกิดขึ�น 
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3.38.3.4 ว ันที� ที�ครบกําหนดของเครื� องมือทางการเงินนับจากวันที� ในงบการเงิน ณ ว ันที�                           
42 ธนัวาคม $%%o และ $%%% มีดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%o 
 เมื�อ     ไม่มี หนี� ที�ไม่ก่อให ้  

รายการ ทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กาํหนด เกิดรายได ้* รวม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ         
เงินสด 1,130 - - - - - - 1,130 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 3,361 48,922 495 - - - - 52,778 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - - - 28 - - - 28 
เงินลงทุนสุทธิ 2 4,145 1,332 4,112 - 438 - 10,029 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  30,096 27,564 56,114 153,775 8,327 - 5,444 281,320 
 34,589 80,631 57,941 157,915 8,327 438 5,444 345,285 
หนี สินทางการเงนิ         
เงินรับฝาก 50,055 161,925 53,079 488 - - - 265,547 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 2,517 7,251 2,489 26 - - - 12,283 
หนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 345 - - - - - - 345 
หนี� สินตราสารอนุพนัธ ์ - 311 - - - - - 311 
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้ืม 37 11,921 16,755 - 8,243 - - 36,956 
 52,954 181,408 72,323 514 8,243 - - 315,442 
ภาระผูกพนัและหนี สินที"อาจเกดิขึ น         
การรับอาวลัตัpวเงินและการคํ�าประกนั 

การกูย้ืม 5 19 12 7 - - - 43 
ภาระผกูพนัอื�น 14 3,478 38 2,282 13 573 - 6,398 

* หนี*ที�ระงับการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ ธปท.        

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%% 
 เมื�อ     ไม่มี หนี� ที�ไม่ก่อให ้  

รายการ ทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กาํหนด เกิดรายได ้* รวม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ         
เงินสด 1,045 - - - - - - 1,045 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 3,636 27,239 - 495 - - - 31,370 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 15 - 27 - - - 42 
เงินลงทุนสุทธิ 10 2,689 1,692 86 - 436 - 4,913 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ - - - - - 44 - 44 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�  21,093 25,539 43,711 137,519 7,686 - 3,441 238,989 
 25,784 55,482 45,403 138,127 7,686 480 3,441 276,403 
หนี สินทางการเงนิ         
เงินรับฝาก 38,970 135,578 45,855 231 - - - 220,634 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,180 5,854 1,880 1,027 2 - - 9,943 
หนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 652 - - - - - - 652 
หนี� สินตราสารอนุพนัธ ์ - - - - - - - - 
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้ืม 58 5,967 7,187 111 8,243 - - 21,566 
 40,860 147,399 54,922 1,369 8,245 - - 252,795 
ภาระผูกพนัและหนี สินที"อาจเกดิขึ น         
การรับอาวลัตัpวเงินและการคํ�าประกนั 

การกูย้ืม - 4 147 4 - - - 155 
ภาระผกูพนัอื�น 9 3,080 30 3,065 - 681 - 6,865 

* หนี*ที�ระงับการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ ธปท.        
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3.38.& ความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน 

ฐานะการเงินต่างประเทศของธนาคารฯ ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%o และ $%%% มีดงันี�   

ก) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม $%%% ธนาคารฯมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจาํนวน 20 ลา้นเหรียญฮ่องกง 
(มูลค่าตามวธีิราคาทุนหลงัหกัสาํรองเผื�อการดอ้ยค่าคิดเป็นจาํนวนเงิน 44 ลา้นบาท)  

ข) เงินให้สินเชื�อสกุลเงินต่างประเทศจาํนวนเงิน 2gg ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธันวาคม $%%%: 
2gg ล้านเหรียญสหรัฐ) (เทียบเท่า 3,281 ล้านบาท และ 3,063 ล้านบาท ณ วนัที� 42 ธันวาคม 
$%%o และ $%%% ตามลาํดบั) ซึ� งธนาคารฯไดท้าํสัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศเพื�อป้องกนั
ความเสี�ยงเต็มจาํนวนมูลค่าเงินให้สินเชื�อตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน            
ขอ้ 3.3_.% 

3.38.% ตราสารอนุพนัธ์ 

ธนาคารฯมีนโยบายที�จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์เพื�อป้องกนั
ความเสี�ยงและเพื�อคา้ 

ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%o และ $%%% ธนาคารฯมีธุรกรรมตราสารทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์
เพื�อคา้ ดงันี�  

ก) สัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย (Interest rate swap agreement) 

  ธนาคารฯไดมี้การทาํสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย (Interest rate swap agreement) เพื�อ
เป็นเครื�องมือบริหารความเสี�ยงที�เกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยท์างการเงินที�มีอตัราดอกเบี�ย ซึ� งมี
รายละเอียดดงัต่อไปนี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%o 

ระยะเวลาสิ�นสุดสญัญา 
มูลค่าสญัญา  

(Notional amount) 
มูลค่ายติุธรรม 
กาํไร (ขาดทุน) 

ปี $%%` 2,274 28 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%% 

ระยะเวลาสิ�นสุดสญัญา 
มูลค่าสญัญา  

(Notional amount) 
มูลค่ายติุธรรม 
กาํไร (ขาดทุน) 

ปี $%%` 3,032 27 
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ข) สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross currency swap agreement/Foreign exchange 
contract) 

  ธนาคารฯได้มีการทําสัญญาแลกเปลี� ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross currency swap 
agreement/Foreign Exchange Contract) เพื�อเป็นเครื�องมือบริหารความเสี�ยงที�เกี�ยวเนื�องกบั
สินทรัพยท์างการเงิน ดงันี�   

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%o 

ระยะเวลาสิ�นสุดสญัญา 
มูลค่าสญัญา  

(Notional amount) 
มูลค่ายติุธรรม 
กาํไร (ขาดทุน) 

ปี $%%' 3,315 (311) 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ณ วนัที� 42 ธนัวาคม $%%% 

ระยะเวลาสิ�นสุดสญัญา 
มูลค่าสญัญา  

(Notional amount) 
มูลค่ายติุธรรม 
กาํไร (ขาดทุน) 

ปี $%56 3,063 15 

 3.38.6  มูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

 มูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินที�สาํคญัของธนาคารฯ มีดงันี�   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที� 42 ธนัวาคม 
 $%%o $%%% 

รายการ มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินสด 1,130 1,130 1,046 1,046 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 52,778 52,778 31,370 31,370 
เงินลงทุนสุทธิ  10,029 10,029 4,913 4,913 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ - - 44 44 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี�และ                               

ดอกเบี�ยคา้งรับสุทธิ 
 

275,545 
 

280,401 
 

234,301 
 

240,664 
หนี สินทางการเงนิ     
เงินรับฝาก 265,547 265,547 220,634 220,634 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 12,283 12,283 9,943 9,943 
หนี� สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 345 345 652 652 
ตราสารหนี� ที�ออกและเงินกูย้มื 36,956 37,082 21,566 21,478 
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ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินนั�นมูลค่ายุติธรรมจะถูกพิจารณาพร้อมกบัค่าเผื�อหนี�
สงสัยจะสูญตามความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้ง และสําหรับมูลค่าตามบญัชีของเครื�องมือทางการเงินนั�น คือ มูลค่า
ตามบญัชีสุทธิของเครื�องมือทางการเงินหลงัจากการปรับลดค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญทั�งหมด 

4. เงินปันผลจ่าย  

 
อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

จาํนวน               
เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย 
 ในเดือน 

  หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั   

  (บาทต่อหุน้) (บาทต่อหุน้) (ลา้นบาท)  
เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล 

สาํหรับปี 25%5 
ที�ประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารฯ ครั� งที� 2$/$%%% 
เมื�อวนัที� $2 ธนัวาคม $%%% 

2.'g 2.'g 1,238 มกราคม $%%o 

รวมเงินปันผลจ่ายในปี $%%%   1,238  

เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล 
สาํหรับปี 25%o 

ที�ประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารฯ ครั� งที� '/$%%o เมื�อ
วนัที� $g ธนัวาคม $%%o 

g._g g._g 655 มกราคม $%%7 

รวมเงินปันผลจ่ายในปี $%%o   655  

5. เหตุการณ์สําคัญในระหว่างปี 

&.$ ทุนเรือนหุ้น 

เมื�อวนัที� 25 เมษายน 2556 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี $%%o ของธนาคารฯไดมี้มติอนุมติั ดงันี�  

ก) อนุมติัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวน `2,g2`,g4$ หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 2g บาทให้แก่              
ผูถื้อหุ้นเดิมของธนาคารฯตามอตัราส่วน _ หุ้นเดิม (หุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิ) ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ�ม
ทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ $g.__ บาท ซึ� งราคาเสนอขายคาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีของส่วนของ
เจ้าของ ณ วนัที�  42 ธันวาคม $%%% ผู ้ถือหุ้นซึ� งปรากฎรายชื�อในสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ้น ณ วนัที�                  
7 พฤษภาคม 255o เป็นผูมี้สิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน (Right Offering) และมอบอาํนาจให้
คณะกรรมการธนาคารฯหรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ในการกาํหนดรายละเอียดอื�นที�เกี�ยวข้องกับ             
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน ไม่วา่จะเป็นการจดัสรรรอบเดียวหรือหลายรอบ รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะ 
ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาใช้สิทธิ ระยะเวลาการชาํระเงิน และขอ้กาํหนดและเงื�อนไขอื�นๆ ที�
เกี�ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุม้เดิมของธนาคารฯ 
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ทั�งนี�  ภายหลงัการใช้สิทธิซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนโดยผูถื้อหุ้นของธนาคารฯ มีหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�ถูก
จดัสรรจาํนวนทั�งสิ�น `2,g2`,g4$ หุ้น และธนาคารฯไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุนชาํระแลว้
ของธนาคารฯกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� $_ พฤษภาคม $%%o โดยธนาคารฯมีทุนชาํระแลว้จาํนวน 
8,191,712,820 บาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 819,171,178 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 2g บาทและหุ้น
บุริมสิทธิ 2g& หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 2g บาท 

ข) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารฯโดยวิธีลดหุ้นบุริมสิทธิที�ยงัมิได้ออกจาํหน่ายจาํนวน 
372,047,750 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 2g บาท โดยธนาคารฯจะลดทุนจดทะเบียนจาก 11,002,000,000 
บาท เป็น 7,281,522,500 บาท และอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของธนาคารฯ ขอ้ & เพื�อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนดงักล่าวเป็นดงันี�  คือ ทุนจดทะเบียนจาํนวน 7,281,522,500 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุน้บุริมสิทธิจาํนวน 104 หุน้ และหุน้สามญัจาํนวน 728,152,146 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 2g บาท 

ค) อนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของธนาคารฯเป็นจาํนวน `2g,2`g,4$g บาท จาก ',$_2,%$$,%gg บาท 
เป็น _,2`2,'2$,_$g บาทเพื�อรองรับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน และอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์
สนธิของธนาคารฯ ข้อ & เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียนดังกล่าวเป็นดังนี� คือ                      
ทุนจดทะเบียนจาํนวน 8,191,712,820 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นบุริมสิทธิจาํนวน 104 หุ้นและหุ้นสามญั
จาํนวน 819,171,178 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2g บาท และเมื�อวนัที�  $_ พฤษภาคม $%%o ธนาคารฯได้
ดาํเนินการจดทะเบียนแก้ไขทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวกับกระทรวง
พาณิชยแ์ลว้ 

&.% การคืนทุนของบริษัทย่อย 

ในเดือนตุลาคม $%%o ธนาคารฯไดรั้บเงินคืนทุนจากการเลิกกิจการของ TISCO Securities Hong Kong 
Limited จาํนวนเงิน &g ลา้นบาท 

6. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี�ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารฯเมื�อวนัที� 24 กุมภาพนัธ์ $%%' 

 


