
 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 

31 มีนาคม 2556 

   



 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด    

วนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัย่อย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)       

ด้วยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงิน       

ระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็น

ผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน            

ของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ยการใชว้ธีิการ

สอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและ

วธีิการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้

ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น

ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการ

บญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น  

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี เน่ืองจาก           

การนาํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้ห้ขอ้สรุปอยา่งมี

เง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด  
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เร่ืองอืน่ 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบแสดงฐานะการเงิน

เฉพาะกิจการของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในสาํนกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตาม

รายงานลงวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2556 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ

รวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 ของธนาคารธนชาต จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ท่ีแสดงเป็น

ขอ้มูลเปรียบเทียบ สอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงใหข้อ้สรุปวา่ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้           

เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง                              

งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัตามรายงานลงวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2555 

  

 

 

รัตนา จาละ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 

 

บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 9 พฤษภาคม 2556 

 



ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที ่31 มีนาคม 2556 

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  1 มกราคม 2555
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้ - (ตรวจสอบแลว้ -
แต่สอบทานแลว้) ปรับปรุงใหม่) ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

เงินสด 12,006,219           15,181,402           16,005,678           
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 44,988,639           71,963,238           63,201,206           
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 5 3,018,575             2,176,536             1,536,490             
เงินลงทุนสุทธิ 6 134,769,580         146,106,487         148,344,800         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ 7 1,712,498             1,575,798             1,387,014             
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 8
   เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 831,212,307         812,211,277         675,021,253         
   ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,082,657             1,065,745             962,799                
   รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 832,294,964         813,277,022         675,984,052         
   หกั:  รายไดร้อตดับญัชี (60,935,932)          (58,148,129)          (39,801,128)          
           ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 9 (23,993,053)          (23,774,973)          (25,897,903)          
           ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี 10 (341,075)               (344,196)               (381,719)               
รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 747,024,904         731,009,724         609,903,302         
ภาระของลูกคา้จากการรับรอง 65,824                  41,489                  90,531                  
ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 12 6,058,322             6,460,825             6,761,904             
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 8,029,820             8,292,180             8,758,841             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 4,132,873             4,293,964             4,709,082             
ค่าความนิยม 17,951,311           17,951,311           17,951,311           
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 4,832,215             2,102,713             858,326                
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 1,046,039             1,046,533             1,019,680             
ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน 2,272,994             2,300,943             56,557                  
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 725,415                1,155,601             2,573,393             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 2,212,585             2,190,593             2,126,865             
สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 36 29,070,407           -                            -                            
สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 13 4,712,615             6,438,920             5,066,831             
รวมสินทรัพย์ 1,024,630,835      1,020,288,257      890,351,811         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม



ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที ่31 มีนาคม 2556 

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  1 มกราคม 2555
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้ - (ตรวจสอบแลว้ -
แต่สอบทานแลว้) ปรับปรุงใหม่) ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

เงินรับฝาก 689,918,501         698,372,192         436,039,579         
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 14 88,424,033           87,776,947           60,150,845           
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 3,833,507             4,989,214             2,130,716             
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 5 1,661,473             1,206,215             2,885,848             
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 15 85,378,501           78,148,560           254,296,521         
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 65,824                  41,489                  90,531                  
ประมาณการหน้ีสิน 16 2,924,761             2,975,615             2,823,534             
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 3,337,910             2,873,534             851,388                
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 4,594,316             4,053,383             3,266,851             
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,310,124             5,047,880             3,855,403             
หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั/ประกนัชีวิต 17 17,096,824           39,632,420           36,154,060           
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 3,848,680             3,728,018             3,383,238             
หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยท่ี์จดัประเภท 36 24,567,813           -                            -                            
   เป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย
หน้ีสินอ่ืน 18 8,347,083             7,257,105             7,650,940             
รวมหนีสิ้น 937,309,350         936,102,572         813,579,454         
ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 5,934,619,272 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 59,346,193           59,346,193           59,346,193           
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      หุน้สามญั 5,513,664,903 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 55,136,649           55,136,649           55,136,649           
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 2,100,694             2,100,694             2,100,694             
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 19 1,250,474             1,257,796             411,062                
จาํนวนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและสะสม 36 111,785                -                            -                            
   ในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยท่ี์
   จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย
กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 1,329,516             1,329,516             989,326                
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 26,466,314           23,505,273           17,421,111           
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 86,395,432           83,329,928           76,058,842           
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 926,053                855,757                713,515                
รวมส่วนของเจ้าของ 87,321,485           84,185,685           76,772,357           
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 1,024,630,835      1,020,288,257      890,351,811         

-                            -                            -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม



ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที ่31 มีนาคม 2556 

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  1 มกราคม 2555
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้ - (ตรวจสอบแลว้ -
แต่สอบทานแลว้) ปรับปรุงใหม่) ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

เงินสด 12,004,962           15,180,228           16,004,051           
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 40,883,953           65,963,698           62,963,184           
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 5 3,018,575             2,176,540             1,532,331             
เงินลงทุนสุทธิ 6 119,808,249         106,923,850         114,540,693         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ 7 9,505,400             13,754,213           40,841,867           
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 8
   เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 793,648,196         778,015,569         654,451,435         
   ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,056,555             1,029,616             924,925                
   รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 794,704,751         779,045,185         655,376,360         
   หกั:  รายไดร้อตดับญัชี (57,361,707)          (54,992,223)          (37,738,871)          
           ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 9 (15,281,130)          (15,067,430)          (12,485,712)          
           ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี 10 (341,075)               (344,196)               (381,719)               
รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 721,720,839         708,641,336         604,770,058         
ภาระของลูกคา้จากการรับรอง 65,824                  41,489                  90,531                  
ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 12 2,841,048             3,166,001             3,653,106             
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 7,789,581             7,927,385             8,365,341             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 4,089,160             4,230,138             4,650,449             
ค่าความนิยม 17,941,195           17,941,195           17,941,195           
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 553,453                3,069                    64,929                  
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 1,012,539             1,012,539             1,011,958             
ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน 2,224,136             2,295,101             48,441                  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 1,494,282             1,453,277             1,581,273             
สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 36 3,720,719             -                            -                            
สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 13 3,632,695             3,952,371             3,776,857             
รวมสินทรัพย์ 952,306,610         954,662,430         881,836,264         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที ่31 มีนาคม 2556 

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  1 มกราคม 2555
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้ - (ตรวจสอบแลว้ -
แต่สอบทานแลว้) ปรับปรุงใหม่) ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

เงินรับฝาก 692,269,690         701,281,731         471,617,573         
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 14 81,310,377           82,083,807           59,282,708           
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 3,833,507             4,989,214             2,130,716             
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 5 1,657,892             1,202,000             2,876,790             
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 15 75,668,201           68,395,560           257,503,221         
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 65,824                  41,489                  90,531                  
ประมาณการหน้ีสิน 16 2,757,492             2,786,748             2,620,953             
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 560,508                11,265                  267,638                
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 4,551,638             3,997,033             3,413,511             
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,903,780             4,366,477             3,077,407             
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 3,491,989             3,377,151             3,025,386             
หน้ีสินอ่ืน 18 3,980,410             4,628,999             3,958,095             
รวมหนีสิ้น 873,051,308         877,161,474         809,864,529         
ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 5,934,619,272 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 59,346,193           59,346,193           59,346,193           
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      หุน้สามญั 5,513,664,903 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 55,136,649           55,136,649           55,136,649           
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 2,100,694             2,100,694             2,100,694             
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 19 814,028                766,687                162,220                
กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 1,329,516             1,329,516             989,326                
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 19,874,415           18,167,410           13,582,846           
รวมส่วนของเจ้าของ 79,255,302           77,500,956           71,971,735           
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 952,306,610         954,662,430         881,836,264         

-                            -                            -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2556 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรหรือขาดทุน

การดาํเนินงานต่อเนื่อง

รายไดด้อกเบ้ีย 21 13,030,048        11,485,947        12,314,250        11,056,798        
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 22 (6,759,885)         (6,069,746)         (6,606,859)         (6,186,907)         

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 6,270,163          5,416,201          5,707,391          4,869,891          
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 2,245,154          1,445,859          1,540,080          1,202,887          
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (443,521)            (369,401)            (384,652)            (335,639)            

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 23 1,801,633          1,076,458          1,155,428          867,248             
กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้

   และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ (ขาดทุน) 24 167,452             (88,807)              160,746             194,705             
กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 25 105,844             112,765             94,354               109,008             
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 207,141             8,445                 -                         -                         
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 1,684,071          1,374,511          -                         -                         
รายไดเ้งินปันผล 185,573             60,725               196,959             62,287               
รายไดค่้าบริการงานสนบัสนุน 22,309               29,553               81,501               81,887               
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 482,867             322,115             434,156             322,404             

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 10,927,053        8,311,966          7,830,535          6,507,430          
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต (1,115,986)         (449,728)            -                         -                         

รายได้จากการดาํเนินงานสุทธิ 9,811,067          7,862,238          7,830,535          6,507,430          

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน่ ๆ 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 2,633,159          2,831,074          2,162,174          2,495,030          
ค่าตอบแทนกรรมการ 3,701                 4,304                 2,204                 2,270                 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 727,412             764,405             651,907             690,382             
ค่าภาษีอากร 226,918             222,953             217,448             210,668             
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,511,876          1,486,675          1,386,810          1,415,158          

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน่ ๆ 5,103,066          5,309,411          4,420,543          4,813,508          

หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 26 1,351,104          456,535             1,298,571          1,550,800          

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ 3,356,897          2,096,292          2,111,421          143,122             

ภาษเีงนิได้ 27 (637,682)            (518,014)            (404,416)            (38,933)              

กาํไรสําหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเนื่อง 2,719,215          1,578,278          1,707,005          104,189             

การดาํเนินงานที่ยกเลกิ

กาํไรสําหรับงวดจากการดาํเนินงานที่ยกเลกิ 36 312,230             359,799             -                         -                         

รวมกาํไรสําหรับงวด 3,031,445          1,938,077          1,707,005          104,189             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2556 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 28
การดาํเนินงานต่อเนื่อง

กาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 156,818             (172,807)            58,472               (98,877)              
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (ขาดทุน) (19,346)              14,565               -                         -                         
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (25,932)              39,684               (11,131)              25,592               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่จากการดาํเนินงานต่อเนื่อง (ขาดทุน) 111,540             (118,558)            47,341               (73,285)              

การดาํเนินงานที่ยกเลกิ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่จากการดาํเนินงานที่ยกเลกิ (ขาดทุน) 36 (7,077)                73,631               -                         -                         

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 104,463             (44,927)              47,341               (73,285)              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 2,830,755          1,459,720          1,754,346          30,904               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 305,153             433,430             -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 3,135,908          1,893,150          1,754,346          30,904               

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนที่เป็นของธนาคารฯ

กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 2,648,811          1,535,790          1,707,005          104,189             
กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 312,230             359,799             -                         -                         
กาํไรสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของธนาคารฯ 2,961,041          1,895,589          1,707,005          104,189             

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มอีาํนาจควบคุม

กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 70,404               42,488               
กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก -                         -                         
กาํไรสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย

   ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 70,404               42,488               
3,031,445          1,938,077          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2556 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของธนาคารฯ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 2,760,351          1,417,232          1,754,346          30,904               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 305,153             433,430             -                         -                         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของธนาคารฯ 3,065,504          1,850,662          1,754,346          30,904               

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มอีาํนาจควบคุม

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 70,404               42,488               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก -                         -                         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของ

   ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 70,404               42,488               
3,135,908          1,893,150          

กาํไรต่อหุ้นของผู้ถอืหุ้นธนาคารฯ 29
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้)
   ส่วนท่ีเป็นของธนาคารฯ 
      กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 0.48                    0.28                    0.31                    0.02                    
      กาํไรจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 0.06                    0.06                    -                     -                     

0.54                    0.34                    0.31                    0.02                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2556 

(หน่วย: พนับาท)

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 3,356,897          2,096,292          2,111,421          143,122             
กาํไรก่อนภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินท่ียกเลิก 390,585             469,231             -                         -                         
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 3,747,482          2,565,523          2,111,421          143,122             
รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย (207,141)            (8,445)                -                         -                         
   ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 365,710             400,626             346,463             367,725             
   หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 1,351,104          456,535             1,298,571          1,550,800          
   ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (29,182)              113,925             (29,256)              102,680             
   ตดัจาํหน่ายส่วนตํ่ามูลค่าตราสารหน้ี (45,794)              (25,936)              (37,242)              (49,009)              
   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 5                         (1,638)                -                         (1,451)                
   ค่าเผือ่การปรับมูลค่าเงินลงทุน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 5,582                 264,554             8,419                 (6,394)                
   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายลดลง (28,284)              (45,811)              (31,941)              (6,376)                
   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง (503)                   (501)                   -                         -                         
   ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น ๆ จากการโอนสินทรัพยช์าํระหน้ี (692)                   (651)                   (692)                   (651)                   
   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (12,377)              (7,399)                (10,130)              (6,930)                
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 301                     -                         -                         -                         
   ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 560,573             49,744               560,573             49,744               
   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพยอ่ื์นเพ่ิมข้ึน 42,139               4,858                 3,627                 7,163                 
   รายไดค้า้งรับอ่ืนเพ่ิมข้ึน (153,189)            (477,622)            (119,175)            (93,988)              
   ค่าธรรมเนียมและรายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ลดลง (14,647)              (46,437)              (14,647)              (8,030)                
   รายไดร้อตดับญัชีตดัจ่ายลดลง (21,562)              (9,734)                (21,562)              (9,734)                
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายลดลง (750,077)            (611,698)            (675,260)            (530,699)            
   ตดัจาํหน่ายส่วนลดจ่ายเงินกูย้มื -                         7,626                 -                         7,626                 

4,809,448          2,627,519          3,389,169          1,515,598          
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (6,232,069)         (5,611,825)         (5,670,149)         (4,828,507)         
รายไดเ้งินปันผล (185,573)            (108,291)            (196,959)            (62,287)              
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 12,089,474        10,837,646        11,567,217        10,262,050        
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (6,294,526)         (3,798,277)         (6,258,800)         (3,985,473)         
เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (733,712)            (266,073)            (37,913)              (28,062)              

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน

   สินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน 3,453,042          3,680,699          2,792,565          2,873,319          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2556 

(หน่วย: พนับาท)

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 24,206,161        5,572,093          24,751,370        5,538,841          
   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (7,693,179)         (2,360,774)         (8,055,546)         (2,021,814)         
   สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 827,873             759,331             827,877             752,238             
   เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (19,756,166)       (14,431,868)       (16,739,697)       (13,097,229)       
   ทรัพยสิ์นรอการขาย 2,014,256          1,042,192          1,887,717          897,561             
   ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ (2,729,502)         (1,201,644)         (550,384)            (1,563,313)         
   สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 306,464             506,354             -                         -                         
   สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย (หมายเหตุ 36) (1,611,050)         -                         -                         -                         
   สินทรัพยอ่ื์น 1,448,281          (57,327)              511,795             (279,107)            
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เงินรับฝาก (8,453,690)         49,101,318        (9,012,041)         19,528,846        
   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 642,572             9,133,115          (595,475)            7,815,960          
   หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม (1,155,707)         879,612             (1,155,707)         879,612             
   หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ (348,204)            (1,540,482)         (347,571)            (1,548,476)         
   เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 464,376             3,641,237          549,243             3,397,704          
   หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั/ประกนัชีวิต 101,079             (293,550)            -                         -                         
   หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยท่ี์จดัประเภท
      เป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย (หมายเหตุ 36) 1,304,829          -                         -                         -                         
   หน้ีสินอ่ืน 1,580,311          1,019,206          (877,602)            823,531             

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (5,398,254)         55,449,512        (6,013,456)         23,997,673        

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเพ่ิมข้ึน (5,289,604)         (4,457,068)         (5,287,751)         (1,022,693)         
เงินสดรับคืนทุนจากบริษทัยอ่ย -                         -                         528,094             30,629,444        
เงินสดรับจากดอกเบ้ียของเงินลงทุน 942,334             983,617             788,920             630,008             
เงินสดรับปันผล 121,733             5,378                 172,217             45,429               
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (83,789)              (186,872)            (63,007)              (140,610)            
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 15,394               8,651                 10,504               7,838                 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (4,293,932)         (3,646,294)         (3,851,023)         30,149,416        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2556 

(หน่วย: พนับาท)

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดรับจากการกูย้มื 17,019,100        303,594,373      17,019,100        303,297,853      
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มื (9,789,159)         (358,426,634)     (9,746,459)         (360,461,634)     
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียเงินกูย้มื (712,609)            (2,451,890)         (583,428)            (2,470,818)         
เงินสดจ่ายคืนทุนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (109)                   (6,311)                -                         -                         

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 6,517,223          (57,290,462)       6,689,213          (59,634,599)       

เงนิสดลดลงสุทธิ (3,174,963)         (5,487,244)         (3,175,266)         (5,487,510)         

เงนิสด ณ วนัต้นงวด 15,181,182        16,005,678        15,180,228        16,004,051        

เงนิสด ณ วนัปลายงวด 12,006,219        10,518,434        12,004,962        10,516,541        
-                         -                         -                         -                         

ข้อมูลเพิม่เติมประกอบกระแสเงนิสด

รายการท่ีมิใช่เงินสด

   รับโอนทรัพยสิ์นรอการขายจากลูกหน้ีเพ่ือชาํระหน้ี 1,570,715          909,777             1,515,215 857,250             
   เจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์นถาวร 65,057               121,060             62,096 98,355               
   หน้ีสูญตดับญัชี 1,259,049          2,598,483          1,198,470 137,764             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2556 

(หน่วย: พนับาท)

จาํนวนที่รับรู้ใน

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส่วนเกินทุน ส่วนแบ่ง และสะสมในส่วนของ

ส่วนเกินทุน จากการ กาํไรขาดทุน เจา้ของที่เกี่ยวขอ้ง

จากการรวมธุรกิจ เปลี่ยนแปลง เบด็เสร็จอื่นใน กบัสินทรัพยท์ี่จดั จดัสรรแลว้ - ส่วนไดเ้สีย

ทุนที่ออก ส่วนเกิน ภายใตก้ารควบ มูลค่า บริษทัร่วม ประเภทเป็นสินทรัพย์ สาํรอง ที่ไม่มีอาํนาจ

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั คุมเดียวกนั เงินลงทุนสุทธิ (ขาดทุน) ที่ถือไวเ้พื่อขาย ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ควบคุม รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 - ตามที่รายงานไว้เดมิ 55,136,649      2,100,694        (123,379)          593,384           142,897           -                                    989,326           16,008,739      685,254           75,533,564      
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบั

  ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 4) -                        -                        -                        (159,382)          (42,458)            -                                    -                        1,412,372        28,261              1,238,793        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 - หลงัการปรับปรุง 55,136,649      2,100,694        (123,379)          434,002           100,439           -                                    989,326           17,421,111      713,515           76,772,357      
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง -                        -                        -                        -                        -                        -                                    -                        -                        (6,311)              (6,311)              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด (ขาดทุน) - ปรับปรุงใหม่ -                        -                        -                        (206,754)          14,565              -                                    -                        1,895,589        42,488              1,745,888        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2555 55,136,649      2,100,694        (123,379)          227,248           115,004           -                                    989,326           19,316,700      749,692           78,511,934      

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 - ตามที่รายงานไว้เดมิ 55,136,649      2,100,694        (123,379)          1,317,798        304,611           138,005                        1,329,516        21,959,342      833,791           82,997,027      
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบั

  ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 4) -                        -                        -                        (302,255)          (57,841)            (19,143)                         -                        1,545,931        21,966              1,188,658        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 - หลงัการปรับปรุง 55,136,649      2,100,694        (123,379)          1,015,543        246,770           118,862                        1,329,516        23,505,273      855,757           84,185,685      
ส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ยลดลง -                        -                        -                        -                        -                        -                                    -                        -                        (108)                 (108)                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด (ขาดทุน) -                        -                        -                        130,886 (19,346)            (7,077)                           -                        2,961,041        70,404              3,135,908        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2556 55,136,649      2,100,694        (123,379)          1,146,429        227,424           111,785                        1,329,516        26,466,314      926,053           87,321,485      
-                        -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของเจา้ของ 
ส่วนเกินทุน จดัสรรแลว้ -

ทุนที่ออก ส่วนเกิน จากการเปลี่ยนแปลง   สาํรอง
และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 - ตามที่รายงานไว้เดมิ 55,136,649                   2,100,694                     211,106                        989,326                        12,446,582                   70,884,357                   
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบั

  ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 4) -                                    -                                    (48,886)                         -                                    1,136,264                     1,087,378                     
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 - หลงัการปรับปรุง 55,136,649                   2,100,694                     162,220                        989,326                        13,582,846                   71,971,735                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด (ขาดทุน) - ปรับปรุงใหม่ -                                    -                                    (73,285)                         -                                    104,189                        30,904                          
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2555 55,136,649                   2,100,694                     88,935                          989,326                        13,687,035                   72,002,639                   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 - ตามที่รายงานไว้เดมิ 55,136,649                   2,100,694                     959,419                        1,329,516                     16,980,422                   76,506,700                   
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบั

  ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 4) -                                    -                                    (192,732)                       -                                    1,186,988                     994,256                        
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 - หลงัการปรับปรุง 55,136,649                   2,100,694                     766,687                        1,329,516                     18,167,410                   77,500,956                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                    -                                    47,341                          -                                    1,707,005                     1,754,346                     
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2556 55,136,649                   2,100,694                     814,028                        1,329,516                     19,874,415                   79,255,302                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2556 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต” หรือ “ธนาคารฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัมหาชน

จาํกดัตามกฎหมายไทย และมีบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัมหาชนจดทะเบียนจดัตั้ง

ในประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ (ซ่ึงต่อไปเรียกวา่ “บริษทัใหญ่”) โดยถือหุ้นในอตัราร้อยละ 50.96 ของ

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ และมี Scotia Netherlands Holding BV ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด ์

ถือหุ้นในธนาคารฯในอตัราร้อยละ 49.00 ธนาคารฯมีท่ีอยูท่ี่จดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 900 อาคารตน้สน

ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ และมีสาขาจาํนวน 628 สาขา (31 ธนัวาคม 2555: 

628 สาขา) 

บริษทัยอ่ยทั้งหมดจดัตั้งเป็นบริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการ

ในประเทศไทย โดยดาํเนินธุรกิจหลกัทางดา้นบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ธุรกิจหลกัทรัพย ์ธุรกิจให้

เช่าสินทรัพยแ์บบลีสซ่ิงและเช่าซ้ือ ธุรกิจประกนัวินาศภยั ธุรกิจประกนัชีวิต การจดัการกองทุน และ

อ่ืน ๆ  

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงิน

ระหวา่งกาล โดยธนาคารฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม ธนาคารฯไดแ้สดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ

และงบกระแสเงินสดเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี ซ่ึงเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินท่ีกาํหนดโดย ธปท. 

เร่ือง การจดัทาํและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัโฮลด้ิงส์ท่ีเป็นบริษทัแม่ของ

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2553  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 

ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 

เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีธนาคารฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย    

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 
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2.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวมระหว่างกาล 

ก) งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2555 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในระหวา่งงวด ดงันั้น งบการเงิน

รวมระหวา่งกาลจึงไดร้วมงบการเงินของธนาคารฯและบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี  

 อตัราร้อยละของการถือหุน้ 

 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 

บริษทัยอ่ยท่ีธนาคารฯถือหุน้โดยตรง   

บริษทั สคิบ จาํกดั (มหาชน)  99.98 99.98 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 100.00 100.00 

บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 100.00 100.00 

บริษทั ธนชาตประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 100.00 100.00 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 75.00 75.00 

บริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จาํกดั 100.00 100.00 

บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จาํกดั 100.00 100.00 

บริษทั ธนชาตแมเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั 100.00 100.00 

บริษทั ธนชาต เทรนน่ิง แอนด ์ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 100.00 100.00 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 100.00 100.00 

บริษทั ประกนัชีวตินครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 100.00 100.00 

บริษทั สคิบ เซอร์วสิ จาํกดั 100.00 100.00 

บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 65.18 65.18 

บริษทัยอ่ยท่ีธนาคารฯถือหุน้โดยออ้ม   

บริษทั เนชัน่แนล ลีซซ่ิง จาํกดั 100.00 100.00 

ข) มูลค่าสินทรัพยร์วมและรายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธิของบริษทัย่อยท่ีมีสาระสําคญัซ่ึงรวมอยู่

ในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 และสําหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 หลงัหกัรายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัมีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  รายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธิ 

 สินทรัพยร์วม สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 

 2556 2555 2556 2555 

บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 21,472 18,971 328 295 

บริษทั ประกนัชีวตินครหลวงไทย จาํกดั 

(มหาชน) 12,643 12,465 42 266 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 9,886 10,045 101 119 

บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 9,292 8,641 754 544 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 9,716 6,919 663 331 

บริษทั ธนชาตประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 

(แสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายการ

สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย) 29,070 27,316 - - 
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ค) ธนาคารฯจดัทาํงบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของบริษทั ธนชาตประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 

(บริษทัย่อย) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั เน่ืองจาก

ธนาคารฯยงัมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยดงักล่าวอยู ่แต่ไดแ้สดงรายการในส่วนของบริษทั

ยอ่ยดงักล่าวแยกต่างหากเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 36 

2.3 ธนาคารฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและ

บริษทัร่วมตามวธีิราคาทุน 

2.4  การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างงวด  

 สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ

บญัชีและแนวปฏิบติัทางบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี         

1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขา้งล่างน้ี  

มาตรฐานการบญัชี 

 ฉบบัท่ี 12  

 

ภาษีเงินได ้

 ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูล

เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

 ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  

 ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวข้องอย่าง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

 ฉบบัท่ี 21 ภาษี เ งินได้  - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ท่ีไม่ได้คิด             

ค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 

 ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ

ของผูถื้อหุน้ 

แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 

มาตรฐานการบญัชีข้างตน้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั 

ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้ 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 เร่ือง ภาษีเงินได้  

มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดใหกิ้จการระบุผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์

และหน้ีสินระหว่างเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือ

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนด ธนาคารฯและบริษทัย่อยไดเ้ปล่ียนแปลง

นโยบายการบญัชีดงักล่าวในไตรมาสปัจจุบนั และปรับยอ้นหลงังบการเงินของปีก่อนท่ีแสดงเป็น

ขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงวา่ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือ

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าว

แสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

2.5 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน                       

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี ดงัน้ี 

ก) ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงาน

จดัเก็บภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคา

ตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพย์

และหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสีย

ภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กั

ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ในจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ี

ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่าง

ชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี                    

ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไป

ไดค้่อนขา้งแน่วา่ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษี

เงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 
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ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของหาก

ภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้

ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ข) สินทรัพย์ทีถ่ือไว้เพือ่ขายและการดําเนินงานทีย่กเลกิ 

สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายถูกวดัมูลค่าโดยใช้มูลค่าท่ีตํ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่า

ยุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย กลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิกถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อ

ขายหากมูลค่าตามบญัชีท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมิใช่มาจากการใชสิ้นทรัพยต่์อไป 

ในกรณีเช่นน้ีกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิกจะตอ้งมีไวเ้พื่อขายในทนัทีในสภาพปัจจุบนัซ่ึงข้ึนอยู่กบั

ข้อตกลงท่ีเป็นปกติและถือปฏิบัติกันทัว่ไปสําหรับการขายสินทรัพย์เหล่านั้น (หรือกลุ่ม

สินทรัพยท่ี์ยกเลิก) และการขายตอ้งมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนในระดบัสูงมาก ผูบ้ริหาร

ของธนาคารฯหรือบริษทัย่อยตอ้งผกูมดักบัแผนการขาย ซ่ึงการขายดงักล่าวตอ้งคาดว่าจะเขา้

เง่ือนไขการรับรู้รายการขายท่ีเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี นับจากวนัท่ีจดัประเภทสินทรัพย์

ดงักล่าวเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานท่ียกเลิกถูกแสดงแยกต่างหากจากรายไดแ้ละค่าใช้จ่าย

จากการดาํเนินงานท่ีต่อเน่ืองโดยแสดงเป็นกาํไรสําหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิกต่อจาก

กาํไรสําหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ืองในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด               

ท่ีรายงานและงวดก่อนท่ีนาํมาเปรียบเทียบ 

3.  มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีอ่อกในระหว่างงวดแต่ยงัไม่มีผลบังคับใช้ 

 สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวชิาชีพบญัชี ซ่ึงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในระหวา่งงวด

ปัจจุบนัให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดงัต่อไปน้ี 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 4 สัญญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 

การตีความมาตรฐานการบญัชี   

ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
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 วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน       

การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและ

การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 

เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อ

รุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

ฝ่ายบริหารของธนาคารฯและบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้ไม่เก่ียวเน่ือง

กบัธุรกิจของธนาคารฯและบริษทัย่อย ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 การตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 และฉบบัท่ี 13 ซ่ึงอยู่ระหวา่งการประเมินผลกระทบต่อ  

งบการการเงินในปีท่ีเร่ิมใช ้และยงัไม่สามารถสรุปผลไดใ้นขณะน้ี 

4.  ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ  

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีสําคญัตามท่ีกล่าว

ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.5 เน่ืองจากธนาคารฯและบริษทัย่อยนาํมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินไดม้าถือปฏิบติั ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดง

เป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ  

 จากการท่ีธนาคารฯและบริษทัย่อยนํามาตรฐานการบัญชีน้ีมาถือปฏิบติัมีผลทาํให้ธนาคารฯต้อง

ปรับปรุงยอ้นหลังเสมือนได้ใช้มาตรฐานการบญัชีดังกล่าวมาตั้งแต่อดีตซ่ึงรวมถึงวนัท่ีซ้ือกิจการ

ธนาคารนครหลวงไทย ดงันั้น ธนาคารฯจึงปรับปรุงรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวมธุรกิจ ซ่ึงได้แก่ 

สินทรัพย์/หน้ีสินภาษีเงินได้รอตดับญัชีท่ีเก่ียวข้องกับรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในบัญชีของ

ธนาคารนครหลวงไทย มูลค่ายุติธรรมท่ีปรับเพิ่มเติมของสินทรัพยข์องธนาคารนครหลวงไทย และ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เพื่อพิจารณาการปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกิจใหม่ ซ่ึงมีผลทาํให้ค่าความนิยมจาก

การรวมธุรกิจเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนจาํนวน 2,202 ลา้นบาท  
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 จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ มีดงัน้ี  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

1 มกราคม 

2555 

31 มีนาคม 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

1 มกราคม 

2555 

งบแสดงฐานะการเงิน        

ค่าความนิยมเพิ่มข้ึน 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิ่มข้ึน 2,213 2,191 2,127 1,494 1,453 1,581 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิ่มข้ึน 3,849 3,728 3,383 3,492 3,377 3,025 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ                  

ควบคุมของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน  26 22 28 - - - 

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเพ่ิมข้ึน 1,496 1,546 1,412 1,124 1,187 1,136 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ

ลดลง (346) (321) (160) (204) (192) (49) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2556 2555 2556 2555 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ:     

การดาํเนินงานต่อเน่ือง     

กาํไรหรือขาดทุน     

ภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึน (ลดลง) 70 (29) 62 30 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (5) 2 - - 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของธนาคารฯเพ่ิมข้ึน (ลดลง)  (65) 27 (62) (30) 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานเพิ่มข้ึน (ลดลง) (บาท/หุน้) (0.012) 0.005 (0.011) (0.005) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่     

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเพิ่มข้ึน 

(ลดลง) (26) 40 (11) 26 

การดาํเนินงานท่ียกเลกิ     

กาํไรหรือขาดทุน     

กาํไรส่วนท่ีเป็นของธนาคารฯเพ่ิมข้ึน (ลดลง)  (20) 2 - - 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (บาท/หุน้) (0.004) - - - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่     

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเพิ่มข้ึน  2 22 - - 
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5. ตราสารอนุพนัธ์ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 จาํนวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรมของตราสาร

อนุพนัธ์เพื่อคา้ และการปรับบญัชีตามเกณฑ์คงคา้งของตราสารอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียง (บญัชี

เพื่อการธนาคาร) แบ่งตามประเภทความเส่ียงไดด้งัน้ี  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 

 

มลูค่ายติุธรรม/การปรับบญัชี    

ตามเกณฑค์งคา้ง จาํนวนเงิน 

มลูค่ายติุธรรม/การปรับบญัชี   

ตามเกณฑค์งคา้ง จาํนวนเงิน 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา* สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา* 

ประเภทความเส่ียง       

อตัราแลกเปลีย่น       

   ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือคา้ 1,011 1,037 92,789 766 674 77,561 

   ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการธนาคาร 414 - 15,631 316 19 27,038 

อตัราดอกเบีย้       

   ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือคา้ 638 617 184,437 493 490 101,254 

   ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการธนาคาร - - 26,100 - - 26,100 

อตัราแลกเปลีย่นและอตัราดอกเบีย้       

   ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือคา้ 13 4 1,538 18 6 1,595 

   ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการธนาคาร 943 - 11,264 584 13 10,650 

อืน่ๆ       

   ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือคา้ - 3 110 - 4 54 

รวม 3,019 1,661 331,869 2,177 1,206 244,252 

* เปิดเผยเฉพาะกรณีท่ีธนาคารฯและบริษทัยอ่ยมีภาระตอ้งจ่ายชาํระ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 

 

มลูค่ายติุธรรม/การปรับบญัชี      

ตามเกณฑค์งคา้ง จาํนวนเงิน 

มลูค่ายติุธรรม/การปรับบญัชี  

ตามเกณฑค์งคา้ง จาํนวนเงิน 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา* สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา* 

ประเภทความเส่ียง       

อตัราแลกเปลีย่น       

   ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือคา้ 1,011 1,037 92,796 766 674 77,579 

   ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการธนาคาร 414 - 15,631 316 19 27,038 

อตัราดอกเบีย้       

   ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือคา้ 638 617 184,437 493 490 101,254 

   ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการธนาคาร - - 26,100 - - 26,100 

อตัราแลกเปลีย่นและอตัราดอกเบีย้       

   ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือคา้ 13 4 1,538 18 6 1,595 

   ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการธนาคาร 943 - 11,264 584 13 10,650 

รวม 3,019 1,658 331,766 2,177 1,202 244,216 

* เปิดเผยเฉพาะกรณีท่ีธนาคารฯมีภาระตอ้งจ่ายชาํระ 
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ตราสารอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียง (บญัชีเพื่อการธนาคาร) เป็นภาระผกูพนัตามสัญญาล่วงหนา้ท่ี

มิไดมี้ไวเ้พื่อคา้ ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยวิธีคงคา้ง โดยผลกาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินงวด 

แสดงเป็นสินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์/หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ สําหรับดอกเบ้ียค้างรับ/คา้งจ่ายตาม

สัญญาจะบนัทึกเป็นลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามสัญญาในส่วนของสินทรัพย/์หน้ีสินอ่ืน 

6. เงินลงทุน 

6.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า 

 ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม 

เงินลงทุนเพือ่ค้า         

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ

รัฐวสิาหกิจ 13,311 13,206 5,745 5,643 9,516 9,518 1,638 1,639 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 5,795 5,854 5,683 5,736 241 241 35 35 

ตราสารหน้ีต่างประเทศ 591 590 620 628 591 590 620 628 

ตราสารทุนในความตอ้งการของ

ตลาดในประเทศ 61 61 16 16 - - - - 

 19,758 19,711 12,064 12,023 10,348 10,349 2,293 2,302 

บวก (หกั):  ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (47)  (41)  1  9  

สุทธิ 19,711  12,023  10,349  2,302  

เงินลงทุนเผือ่ขาย         

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ

รัฐวสิาหกิจ 56,660 56,895 55,220 55,433 54,287 54,516 49,044 49,247 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 21,298 21,579 29,669 30,063 18,694 18,941 19,091 19,331 

ตราสารหน้ีต่างประเทศ 11,335 11,577 11,485 11,746 11,335 11,577 11,485 11,746 

ตราสารทุนในความตอ้งการของ

ตลาดในประเทศ 5,971 6,698 7,062 7,691 5,938 6,239 5,860 6,119 

 95,264 96,749 103,436 104,933 90,254 91,273 85,480 86,443 

บวก: ค่าเผือ่การปรับมูลค่า 1,485  1,497  1,019  963  

สุทธิ 96,749  104,933  91,273  86,443  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า 

 ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม 

ตราสารหนี้ทีจ่ะถอืจนครบกาํหนด         

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ

รัฐวสิาหกิจ 12,821 13,180 21,756 22,495 12,742 13,101 12,734 13,108 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 827 853 2,731 2,802 800 826 800 829 

เงินลงทุนในลกูหน้ีท่ีรับโอน 4 2 5 4 4 2 5 3 

 13,652 14,035 24,492 25,301 13,546 13,929 13,539 13,940 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (1)  (1)  (1)  (1)  

สุทธิ 13,651  24,491  13,545  13,538  

เงินลงทุนทัว่ไป         

หน่วยลงทุนในกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย ์ 564  564  564  564  

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความ

ตอ้งการของตลาดในประเทศ 4,111  4,111  4,093  4,093  

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความ

ตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 39  39  39  39  

 4,714  4,714  4,696  4,696  

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (55)  (55)  (55)  (55)  

สุทธิ 4,659  4,659  4,641  4,641  

รวมเงินลงทุน - สุทธิ 134,770  146,106  119,808  106,924  

6.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนตํ่ากวา่ทุนท่ีเกิดจากการโอนเปล่ียนประเภท 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีคงเหลือเป็นจาํนวนประมาณ 1 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 1 ลา้นบาท ใน

งบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงแสดงไวใ้นส่วนของเจา้ของ (31 ธนัวาคม 2555: ส่วนตํ่ากวา่ทุน 9 ลา้นบาท 

ในงบการเงินรวม และส่วนตํ่ากวา่ทุน 4 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 
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6.3 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ทีธ่นาคารฯและบริษัทย่อยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึน้ไป 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในหลกัทรัพยซ่ึ์ง

เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีธนาคารฯและบริษทัย่อยถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 20 ข้ึนไปของ

จาํนวนหน่วยท่ีออกจาํหน่ายแลว้ แต่ไม่ถือเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม เน่ืองจากธนาคารฯและ

บริษทัยอ่ยไม่มีอาํนาจควบคุมหรืออิทธิพลในการกาํหนดนโยบายการเงินและการดาํเนินงานของกองทุน

รวมดงักล่าว ซ่ึงอยู่ภายใตก้ารจดัการท่ีเป็นอิสระของผูจ้ดัการกองทุนรวมตามรายละเอียดของโครงการ

จดัการกองทุนรวม และอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของสํานกังานกลต. ดงันั้น ธนาคารฯและบริษทัย่อยจึง

บนัทึกเงินลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายหรือเงินลงทุนทัว่ไปข้ึนอยูก่บั

วตัถุประสงคข์องการลงทุน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 

 มูลค่าสุทธิ สัดส่วน มูลค่าสุทธิ สัดส่วน มูลค่าสุทธิ สัดส่วน มูลค่าสุทธิ สัดส่วน 

ช่ือหลกัทรัพย ์ ตามบญัชี เงินลงทุน ตามบญัชี เงินลงทุน ตามบญัชี เงินลงทุน ตามบญัชี เงินลงทุน 

 ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

กองทุนรวมบิสสิเนสสแตรทิจิกฟันด ์ 278 67.33 278 67.33 278 67.33 278 67.33 

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหน้ีระยะยาว - - 61 27.79 - - - - 

กองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหน้ี

ต่างประเทศ 1Y22 - - 829 23.53 - - - - 
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

7.1 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในงบการเงิน

เฉพาะกิจการซ่ึงบนัทึกโดยวธีิราคาทุนประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุ้นสามญัในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ 

สัดส่วนการถือหุน้

(ร้อยละ) 

มูลค่าเงินลงทุน         

ตามวธีิราคาทุน 

 

31 

มีนาคม 

2556 

31 

ธนัวาคม 

2555 

31 

มีนาคม 

2556 

31 

ธนัวาคม 

2555 

31 

มีนาคม 

2556 

31 

ธนัวาคม 

2555 

บริษัทย่อย       

บริษทั สคิบ จาํกดั (มหาชน)  21,128 21,128 99.98 99.98 1,385 1,913 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 2,000 2,000 100 100 2,000 2,000 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 1,500 1,500 100 100 1,858 1,858 

บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน)                1,342 1,342 65.18 65.18 1,201 1,201 

บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 740 740 100 100 867 867 

บริษทั ประกนัชีวตินครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 700 700 100 100 761 761 

บริษทั ธนชาตประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) - 3,285 - 100 - 3,721 

บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จาํกดั 360 360 100 100 400 400 

บริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จาํกดั 100 100 100 100 104 104 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนธนชาต จาํกดั 100 100 75 75 97 97 

บริษทั สคิบ เซอร์วสิ จาํกดั 10 10 100 100 5 5 

บริษทั ธนชาตแมเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั 6 6 100 100 6 6 

บริษทั ธนชาต เทรนน่ิง แอนด ์ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 5 5 100 100 5 5 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย      8,689 12,938 

หกั:  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า     (5) (5) 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ     8,684 12,933 

บริษัทร่วม       

บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 1,886 1,886 4.07 4.07 821 821 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม     821 821 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม     9,505 13,754 
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 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 ธนาคารฯไม่มีการรับรู้รายไดเ้งินปันผลรับ

จากบริษทัย่อย และมีเงินปันผลรับจากบริษทัร่วมจาํนวน 21 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะสําหรับ

ธนาคารฯสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 

 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 บริษทั สคิบ จาํกดั (มหาชน) ได้จ่ายคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.25 

บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 528 ลา้นบาท ธนาคารฯบนัทึกเงินรับดงักล่าวหกัออกจากมูลค่าเงินลงทุน 

นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 ธนาคารฯไดแ้สดงรายการเงินลงทุนในบริษทั ธนชาตประกนัชีวิต 

จาํกดั (มหาชน) เป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย เน่ืองจากธนาคารฯไดท้าํสัญญาจะซ้ือจะขายหุ้นสามญั

ของบริษทัดงักล่าวแลว้ก่อนวนัส้ินงวด ซ่ึงในระหวา่งงวด เง่ือนไขสําคญัท่ีกาํหนดไวภ้ายใตส้ัญญา

ดงักล่าวได้ดาํเนินการเรียบร้อยแล้ว และภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินได้โอนหุ้นและรับชาํระราคา

เรียบร้อยแลว้ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 36  

7.2 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมซ่ึงบนัทึก

ตามวธีิส่วนไดเ้สียประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัต่าง ๆ ท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย 

ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

  สัดส่วนการถือหุ้น มูลค่าเงินลงทุน เงินปันผลรับ                  ส่วนแบ่งผลกาํไร 

ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ (ร้อยละ) วธีิราคาทุน วธีิส่วนไดเ้สีย สาํหรับงวด                         (ขาดทุน) สาํหรับ              

 31 

มีนาคม  

2556 

31 

ธนัวาคม

2555 

31 

มีนาคม  

2556 

31 

ธนัวาคม

2555 

31 

มีนาคม  

2556 

31 

ธนัวาคม

2555 

31 

มีนาคม  

2556 

31 

ธนัวาคม

2555 

สามเดือนส้ินสุด งวดสามเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 31 มีนาคม   วนัท่ี 31 มีนาคม   

 2556 2555 2556 2555 

บมจ. เอ็ม บี เค (ประกอบธุรกิจ

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์

โรงแรมและบริการ) 

1,886 1,886 9.90 9.90 984 984 1,712 1,576 51 47 207 33 

บจ. สยามซัมซุงประกนัชีวติ 

(ประกอบธุรกิจประกนัชีวติ) 

- - - - - - - - - - - (25) 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม    984 984 1,712 1,576 51 47 207 8 

 ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกเงินลงทุนในบริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

เน่ืองจากบริษทัใหญ่ ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยมีอิทธิพลต่อบริษทัดงักล่าวอยา่งเป็นสาระสาํคญั 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

14 

7.3 2ข้อมูล2ทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม 

2ก) ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 2ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั เป็นดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

   รายไดร้วม                      กาํไร   

ทุนเรียกชาํระ  สินทรัพยร์วม  หน้ีสินรวม  

สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี                           

31 ธนัวาคม 2555 

สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                       

31 ธนัวาคม 2555 

1,886 31,943 16,237 2,415 474(1) 

(1) กาํไรสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ของบริษทัร่วมก่อนรายการปรับปรุงเพ่ิมเติมด้วยรายการกาํไร

ขาดทุนท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับงวด 31 มีนาคม 2556 

 ส่วนแบ่งผลกาํไรตามวิธีส่วนไดเ้สียจากเงินลงทุนในบริษทั เอ็ม บี เค จาํกดั (มหาชน) คาํนวณ

จากงบการเงินท่ีมีวนัท่ีแตกต่างจากของธนาคารฯ เน่ืองจากข้อจาํกดัของข้อมูล แต่เป็นงบ

การเงินท่ีมีช่วงเวลาเท่ากนัและส้ินสุดวนัเดียวกนัในทุก ๆ งวดตามหลกัความสมํ่าเสมอ งบ

การเงินของบริษทัร่วมท่ีนาํมาคาํนวณส่วนไดเ้สียจึงเป็นงบการเงินท่ีจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของ

ธนาคารฯ อา้งอิงจากงบการเงินท่ีตรวจสอบหรือสอบทานแลว้ของบริษทัร่วมหลงัปรับปรุงดว้ย

ผลกระทบจากนโยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกนั สาํหรับงวดบญัชีส้ินสุด 31 มีนาคม 2556 ฝ่ายบริหาร

ของธนาคารฯไดใ้ชก้าํไรสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ของบริษทัร่วมหลงั

ปรับปรุงผลกระทบของรายการบญัชีท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 2556  

ข) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (บมจ. เอ็ม บี เค) ซ่ึงเป็นบริษทั

จด2ทะเบียน2ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยคิดเป็นจาํนวนเงิน 3,400 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม 

และ 1,399 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (31 ธนัวาคม 2555: 2,036 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม

และ 838 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 
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8. เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 

8.1 จําแนกตามประเภทสินเช่ือ 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี     

เงินเบิกเกินบญัชี 21,051 21,528 21,051 21,528 

เงินใหกู้ย้มื 274,114 276,482 259,593 261,810 

ตัว๋เงินรับ 49,968 54,597 56,272 60,657 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 480,471 454,777 454,852 432,067 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 1,916 2,002 1,668 1,741 

อ่ืน ๆ 213 212 213 212 

หกั: รายไดร้อตดับญัชี (60,936) (58,148) (57,362) (54,992) 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีสุทธิจาก                 

รายไดร้อตดับญัชี 766,797 751,450 736,287 723,023 

บวก:  ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,083 1,066 1,056 1,030 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีสุทธิจาก           

รายไดร้อตดับญัชีบวกดอกเบ้ียคา้งรับ 767,880 752,516 737,343 724,053 

หกั:  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ      

1) เงินสาํรองขั้นตํ่าตามเกณฑ ์ธปท.     

     -  รายสินเช่ือ (17,045) (17,572) (8,517) (9,049) 

     -  รายกลุ่ม (5,993) (5,520) (5,993) (5,520) 

2) เงินสาํรองส่วนเกิน (783) (511) (771) (499) 

หกั: ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับ 

  โครงสร้างหน้ี (341) (344) (341) (344) 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและ                                      

ดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 743,718 728,569 721,721 708,641 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์     

เงินใหกู้ย้มืเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ 3,273 2,424 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน 206 189 - - 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 3,479 2,613 - - 

หกั:  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (172) (172) - - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์- สุทธิ 3,307 2,441 - - 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและ                                  

 ดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 747,025 731,010 721,721 708,641 

8.2 สินเช่ือด้อยคุณภาพ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 ธนาคารฯ และบริษทัยอ่ย (ท่ีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ

ธุรกิจบริหารสินทรัพย)์ มีสินเช่ือดอ้ยคุณภาพตามเกณฑ์ของ ธปท. และ กลต. (หมายถึงเงินให้สินเช่ือท่ีจดั

ชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ) ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 

เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ                                

(ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) 

  

  

ธุรกิจธนาคาร 19,420 20,036 19,420 20,036 

ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 173 173 - - 

ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์ 12,189 12,292 - - 

เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ไม่นบัรวมเงินให้สินเช่ือท่ีคา้งชาํระท่ีไดมี้การทาํสัญญา

ปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ และเขา้เง่ือนไขการจดัชั้นเป็นลูกหน้ีชั้นปกติหรือกล่าวถึงเป็นพิเศษ 

นอกจากน้ี ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์มีเงินให้สินเช่ือท่ีระงบัการรับรู้รายไดต้าม

เกณฑค์งคา้ง ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 

ธุรกิจธนาคาร 18,503 18,525 18,503 18,525 

ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 173 173 - - 

บริษทัยอ่ยท่ีเป็นบริษทับริหารสินทรัพยจ์ะรับรู้รายไดจ้ากเงินใหสิ้นเช่ือตามเกณฑเ์งินสด 
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8.3 การปรับโครงสร้างหนี ้

 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 ธนาคารฯและบริษทัยอ่ย (ท่ีเป็นบริษทับริหาร

สินทรัพยแ์ละบริษทัหลกัทรัพย)์ ไดท้าํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีกบัลูกหน้ี โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

    ชนิดของ มูลค่า 

  ยอดคงเหลือตาม ยอดคงเหลือตาม สินทรัพย ์ ของสินทรัพย ์

 จาํนวนราย บญัชีก่อนการปรับ บญัชีหลงัการปรับ ท่ีจะรับโอน ท่ีจะรับโอน 

รูปแบบการปรับโครงสร้าง ลูกหน้ี โครงสร้างหน้ี (1) โครงสร้างหน้ี (1) ตามสัญญา ตามสัญญา 

  ลา้นบาท ลา้นบาท  ลา้นบาท 

2556      

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 569 1,388 1,387   

การโอนสินทรัพย ์และ/หรือหุน้ทุน 

   และ/หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 

   ท่ีดินและ 

ส่ิงปลูกสร้าง 

 

2 196 196 56 

รวม 571 1,584 1,583   

2555      

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 13,293 9,346 9,346   

รวม 13,293 9,346 9,346   

(1) แสดงด้วยยอดคงเหลือตามบัญชี (เงินต้นบวกดอกเบีย้ค้างรับ)  
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

    ชนิดของ มูลค่า 

  ยอดคงเหลือตาม ยอดคงเหลือตาม สินทรัพย ์ ของสินทรัพย ์

 จาํนวนราย บญัชีก่อนการปรับ บญัชีหลงัการปรับ ท่ีจะรับโอน ท่ีจะรับโอน 

รูปแบบการปรับโครงสร้าง ลูกหน้ี โครงสร้างหน้ี (1) โครงสร้างหน้ี (1) ตามสัญญา ตามสัญญา 

  ลา้นบาท ลา้นบาท  ลา้นบาท 

2556      

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 517 1,253 1,253   

การโอนสินทรัพย ์และ/หรือหุน้ทุน    ท่ีดินและ 

ส่ิงปลูกสร้าง 

 

   และ/หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 2 196 196 56 

รวม 519 1,449 1,449   

2555      

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 13,252 4,972 4,972   

รวม 13,252 4,972 4,972   

(1) แสดงด้วยยอดคงเหลือตามบัญชี (เงินต้นบวกดอกเบีย้ค้างรับ)  
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 ลูกหน้ีของธนาคารฯและบริษทัย่อยท่ีมีการทาํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีในระหว่างงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีระยะเวลาการชาํระหน้ีตามสัญญาโดยนบัจากอายุหน้ีคงเหลือ 

ณ วนัส้ินงวดไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2556 2555 

ระยะเวลา จาํนวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม

บญัชีหลงัการ               

ปรับโครงสร้างหน้ี จาํนวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม

บญัชีหลงัการ               

ปรับโครงสร้างหน้ี 

  ลา้นบาท  ลา้นบาท 

ผิดนดัชาํระแลว้ภายหลงัทาํสญัญา 135 604 2,211 922 

มีกาํหนดชาํระในปี  56 118 683 4,043 

นอ้ยกวา่ 5 ปี 139 505 8,501 3,006 

5 - 10 ปี 130 157 1,874 1,310 

10 - 15 ปี 50 86 10 35 

มากกวา่ 15 ปี 61 113 14 30 

รวม 571 1,583 13,293 9,346 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2556 2555 

ระยะเวลา จาํนวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม

บญัชีหลงัการ            

ปรับโครงสร้างหน้ี จาํนวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม

บญัชีหลงัการ                 

ปรับโครงสร้างหน้ี 

  ลา้นบาท  ลา้นบาท 

ผิดนดัชาํระแลว้ภายหลงัทาํสญัญา 135 604 2,211 922 

มีกาํหนดชาํระในปี  45 70 680 80 

นอ้ยกวา่ 5 ปี 120 449 8,496 2,990 

5 - 10 ปี 119 144 1,850 947 

10 - 15 ปี 45 81 4 11 

มากกวา่ 15 ปี 55 101 11 22 

รวม 519 1,449 13,252 4,972 
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ขอ้มูลสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกหน้ีท่ีมีการปรับ

โครงสร้างหน้ีมีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 553 437 495 374 

เงินสดท่ีรับชาํระจากลูกหน้ี 2,732 3,575 2,610 1,867 

ทรัพยสิ์นท่ีรับโอนจากลูกหน้ี  125 29 124 29 

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี                              

(สุทธิจากค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญท่ีเคยกนัไว)้ - 

 

3 - 

 

3 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยมีเงินให้สินเช่ือคงเหลือ (เงินตน้

และดอกเบ้ียคา้งรับ) ท่ีไดมี้การทาํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ทั้งส้ินดงัน้ี 

  ลูกหน้ีท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ี 

 

จาํนวนรายของ               

ลูกหน้ีทั้งหมด จาํนวนราย จาํนวนหน้ีคงคา้ง 

จาํนวนหน้ีคงคา้ง

สุทธิจากหลกัประกนั 

 

31 

มีนาคม 

2556 

31 

ธนัวาคม 

2555 

31 

มีนาคม 

2556 

31 

ธนัวาคม 

2555 

31 

มีนาคม 

2556 

31 

ธนัวาคม 

2555 

31 

มีนาคม 

2556 

31 

ธนัวาคม 

2555 

     ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 1,745,525 1,719,657 50,449 53,284 22,817 24,058 12,938 14,604 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 505 517 4 4 50 50 50 50 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 2,225 2,257 1,551 1,566 9,555 9,553 4,728 4,919 
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8.4 จําแนกตามประเภทการจัดช้ัน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (บริษทั

บริหารสินทรัพย)์ มีเงินให้สินเช่ือจดัชั้น และเงินสํารองท่ีเก่ียวขอ้งตามเกณฑ์ในประกาศของ ธปท. 

ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม(1) 

 

เงินใหสิ้นเช่ือและ             

ดอกเบ้ียคา้งรับ  
ยอดสุทธิท่ีใชใ้นการตั้ง

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

 

31 มีนาคม 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

31 มีนาคม 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

31 มีนาคม 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 680,550 671,590 487,988 480,914 3,502 4,834 

ลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 33,208 28,554 26,242 22,591 2,809 1,475 

ลูกหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 5,408 5,273 3,740 3,721 3,498 3,535 

ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัย 4,446 4,529 2,636 2,555 2,410 2,393 

ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ 21,791 22,563 10,611 10,514 9,995 10,109 

รวม 745,403 732,509 531,217 520,295 22,214 22,346 

เงินสาํรองส่วนเกินเผือ่หน้ีท่ีอาจเรียกเก็บไม่ได ้    771 499 

รวม     22,985 22,845 

(1) เฉพาะธนาคารฯและบริษัทย่อยท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของธปท. และหลังหักรายการระหว่างกัน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เงินใหสิ้นเช่ือและ       

ดอกเบ้ียคา้งรับ  
ยอดสุทธิท่ีใชใ้นการตั้ง

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

 

31 มีนาคม 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

31 มีนาคม 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

31 มีนาคม 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 684,987 675,527 492,902 485,339 2,175 3,260 

ลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 32,919 28,473 26,041 22,581 2,608 1,465 

ลูกหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 3,296 2,975 2,093 1,975 1,851 1,790 

ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัย 3,736 4,024 2,253 2,264 2,027 2,102 

ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ 12,405 13,054 6,465 6,357 5,849 5,952 

รวม 737,343 724,053 529,754 518,516 14,510 14,569 

เงินสาํรองส่วนเกินเผือ่หน้ีท่ีอาจเรียกเก็บไม่ได ้    771 499 

รวม     15,281 15,068 
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(2) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉล่ียท่ีใช้ในการต้ังค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

8.5 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีท้ีม่ีปัญหา 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 เงินให้สินเช่ือของธนาคารฯและบริษทัย่อย (ท่ีประกอบ

ธุรกิจบริหารสินทรัพยแ์ละธุรกิจเช่าซ้ือและเช่าการเงิน) ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ไดร้วมลูกหน้ีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

    ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 

 จาํนวนรายลูกหน้ี มูลหน้ี มูลค่าหลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 31  

มีนาคม 

2556 

31 

ธนัวาคม 

2555 

31   

มีนาคม 

2556 

31 

ธนัวาคม 

2555 

31  

มีนาคม 

2556 

31 

ธนัวาคม 

2555 

31    

มีนาคม 

2556 

31 

ธนัวาคม 

2555 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

1.  บริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอน

จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ

ตลาดหลกัทรัพย ์

6 6 832 835 64 64 768 771 

2.  บริษทัอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย ์แต่มีผลการดาํเนินงาน

และฐานะการเงินเช่นเดียวกบับริษทั            

จดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการ

เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ                  

ตลาดหลกัทรัพย ์

10 10 584 584 310 329 257 238 

3.  บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีหรือ            

ผิดนดัชาํระหน้ี 

1,204 1,168 17,196 17,523 9,430 9,695 8,593 8,702 

 

 อตัราท่ีใชใ้นการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (ร้อยละ) 

 

ลูกหน้ีเช่าซ้ือส่วนบุคคลเฉพาะ                     

ของธนาคารฯ เงินใหสิ้นเช่ืออ่ืน 

 31 มีนาคม 2556(2) 31 ธนัวาคม 2555(2) 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 

ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 0.2 0.2 1 1 

ลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 3.5 3.5 2 2 

ลูกหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 79.23 83.14 100 100 

ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัย 79.23 83.14 100 100 

ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ 79.23 83.14 100 100 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 

 จาํนวนรายลูกหน้ี มูลหน้ี มูลค่าหลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 31  

มีนาคม 

2556 

31 

ธนัวาคม 

2555 

31  

มีนาคม 

2556 

31 

ธนัวาคม 

2555 

31  

มีนาคม 

2556 

31 

ธนัวาคม 

2555 

31  

มีนาคม 

2556 

31 

ธนัวาคม 

2555 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

1.  บริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอน

จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ

ตลาดหลกัทรัพย ์

3 3 168 168 28 28 140 140 

2.  บริษทัอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย ์แต่มีผลการดาํเนินงาน

และฐานะการเงินเช่นเดียวกบับริษทั            

จดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการ

เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ                          

ตลาดหลกัทรัพย ์

10 10 584 584 310 329 257 238 

3.  บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีหรือ

ผิดนดัชาํระหน้ี 

851 813 6,982 7,207 4,164 4,323 2,818 2,887 

8.6 ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์จัดช้ันตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ                                                                    

ตลาดหลกัทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยจ์าํแนกลูกหน้ี

ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละดอกเบ้ียคา้งรับ ตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) เร่ืองการจดัทาํบญัชีเก่ียวกบัลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพของบริษทัหลักทรัพย ์ซ่ึง

สามารถสรุปลูกหน้ี  จดัชั้นไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ มลูหน้ีสุทธิหลงัหกั 

 จาํนวนมลูหน้ี ท่ีตั้งไว ้ ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

 

31 มีนาคม 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

31 มีนาคม 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

31 มีนาคม 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

มลูหน้ีจดัชั้นปกติ 3,306 2,440 - - 3,306 2,440 

มลูหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 4 5 3 4 1 1 

มลูหน้ีจดัชั้นสงสัย 169 168 169 168 - - 

รวม 3,479 2,613 172 172 3,307 2,441 

บริษทัย่อยได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับมูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากว่ามาตรฐานเกินกว่าเกณฑ ์   

ขั้นตํ่าตามท่ี กลต. กาํหนด โดยพิจารณาจากความไม่แน่นอนของมูลค่าหลกัประกนัและความเส่ียงใน

การรับชาํระหน้ีจากลูกหน้ีจดัชั้นดงักล่าว 
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8.7 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ/สัญญาเช่าการเงินของบริษัทย่อยแยกตามอายุคงค้าง 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 ยอดลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินของ

บริษทัยอ่ย ซ่ึงดาํเนินธุรกิจเช่าซ้ือและใหเ้ช่าตามสัญญาเช่าระยะยาวจาํแนกตามอายลูุกหน้ีท่ีคา้งชาํระโดยนบั

จากวนัท่ีท่ีครบกาํหนดชาํระตามสัญญา (หลงัหกัรายการระหวา่งกนั) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 

ไม่คา้งชาํระหรือคา้งชาํระไม่เกิน 90 วนั  21,708 19,269 

เกินกาํหนดชาํระ 91-365 วนั 281 249 

มากกวา่ 1 ปี 52 64 

ลูกหน้ีระหวา่งการดาํเนินคดี 253 233 

รวม 22,294 19,815 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญท่ีตั้งไวต้ามบญัชี 836 758 

8.8 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 ธนาคารฯมีเงินใหสิ้นเช่ือแก่บริษทัยอ่ย ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 จาํนวนเงินตน้คงคา้ง 

ช่ือบริษทั 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 

บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน)  504 - 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 5,800 6,060 

รวม 6,304 6,060 

 เงินใหสิ้นเช่ือดงักล่าวเป็นเงินใหกู้ย้มืในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีจะครบกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม

และคิดดอกเบ้ียตามตน้ทุนทางการเงินของธนาคารฯบวกร้อยละคงท่ีต่อปี 
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9. ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 

 ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน   

  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสยั สาํรอง  บริษทั งบการเงิน 

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ ทัว่ไป รวม ยอ่ยอ่ืน รวม 

ยอดตน้งวด 4,834 1,475 3,535 2,393 10,109 499 22,845 930 23,775 

จาํนวนท่ีตั้งเพ่ิม(ลด)                            

ในระหวา่งงวด (1,332) 1,334 (37) 17 1,007 272 1,261 86 1,347 

หน้ีสูญรับคืน - - - - 125 - 125 5 130 

หน้ีสูญตดับญัชี - - - - (1,199) - (1,199) (7) (1,206) 

โอนกลบัจากการลดหน้ี - - - - (47) - (47) (6) (53) 

ยอดปลายงวด 3,502 2,809 3,498 2,410 9,995 771 22,985 1,008 23,993 

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน   

  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสยั สาํรอง  บริษทั งบการเงิน 

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ ทัว่ไป รวม ยอ่ยอ่ืน รวม 

ยอดตน้ปี 3,970 722 3,870 7,507 8,348 383 24,800 1,098 25,898 

จาํนวนท่ีตั้งเพ่ิม(ลด)                            

ในระหวา่งปี 871 753 (333) (2,669) 4,236 116 2,974 (6) 2,968 

หน้ีสูญรับคืน - - - - 451 - 451 10 461 

หน้ีสูญตดับญัชี - - - - (1,909) - (1,909) (55) (1,964) 

โอนกลบัจากการลดหน้ี (7) - (2) (2,445) (535) - (2,989) (117) (3,106) 

โอนกลบัจากการขายหน้ี - - - - (482) - (482) - (482) 

ยอดปลายปี 4,834 1,475 3,535 2,393 10,109 499 22,845 930 23,775 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 

  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสยั สาํรอง  

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ ทัว่ไป รวม 

ยอดตน้งวด 3,260 1,465 1,790 2,102 5,952 499 15,068 

จาํนวนท่ีตั้งเพ่ิม (ลด)                         

ในระหวา่งงวด (1,085) 1,143 61 (75) 971 272 1,287 

หน้ีสูญรับคืน - - - - 125 - 125 

หน้ีสูญตดับญัชี - - - - (1,199) - (1,199) 

ยอดปลายงวด 2,175 2,608 1,851 2,027 5,849 771 15,281 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสยั สาํรอง  

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ ทัว่ไป รวม 

ยอดตน้ปี 2,812 721 1,500 1,791 5,278 383 12,485 

จาํนวนท่ีตั้งเพ่ิม (ลด)                         

ในระหวา่งปี 448 744 290 311 2,764 116 4,673 

หน้ีสูญรับคืน - - - - 451 - 451 

หน้ีสูญตดับญัชี - - - - (1,909) - (1,909) 

โอนกลบัจากการลดหน้ี - - - - (150) - (150) 

โอนกลบัจากการขายหน้ี - - - - (482) - (482) 

ยอดปลายปี 3,260 1,465 1,790 2,102 5,952 499 15,068 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

26 

10. ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสาม

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 2556 

สาํหรับปี           

ส้ินสุดวนัท่ี               

31 ธนัวาคม 2555 

สาํหรับงวดสาม

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 2556 

สาํหรับปี           

ส้ินสุดวนัท่ี               

31 ธนัวาคม 2555 

ยอดตน้งวด 344 382 344 382 

ลดลงในระหวา่งงวด - (2) - (2) 

ตดัจาํหน่ายในระหวา่งงวด (3) (36) (3) (36) 

ยอดปลายงวด 341 344 341 344 

11. คุณภาพสินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 คุณภาพสินทรัพยข์องธนาคารฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็น

สถาบนัการเงิน (บริษทับริหารสินทรัพย)์ จดัประเภทตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็น

ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2556 

 

รายการระหวา่ง

ธนาคารและ              

ตลาดเงิน 

เงินให้สินเช่ือ              

แก่ลูกหน้ีและ    

ดอกเบ้ียคา้งรับ เงินลงทุน 

ทรัพยสิ์น                              

รอการขาย สินทรัพยอ่ื์น รวม 

จดัชั้นปกติ 24,993 680,550 - - 201 705,744 

จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ - 33,208 - - 105 33,313 

จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน - 5,408 - - 8 5,416 

จดัชั้นสงสยั - 4,446 - - 7 4,453 

จดัชั้นสงสยัจะสูญ - 21,791 98 150 252 22,291 

รวม 24,993 745,403 98 150 573 771,217 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2555 

 

รายการระหวา่ง

ธนาคารและ              

ตลาดเงิน 

เงินให้สินเช่ือ              

แก่ลูกหน้ีและ    

ดอกเบ้ียคา้งรับ เงินลงทุน 

ทรัพยสิ์น                              

รอการขาย สินทรัพยอ่ื์น รวม 

จดัชั้นปกติ 39,224 671,590 - - 199 711,013 

จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ - 28,554 - - 93 28,647 

จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน - 5,273 - - 7 5,280 

จดัชั้นสงสยั - 4,529 - - 6 4,535 

จดัชั้นสงสยัจะสูญ - 22,563 56 179 247 23,045 

รวม 39,224 732,509 56 179 552 772,520 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2556 

 

รายการระหวา่ง

ธนาคารและ              

ตลาดเงิน 

เงินให้สินเช่ือ              

แก่ลูกหน้ีและ    

ดอกเบ้ียคา้งรับ เงินลงทุน 

ทรัพยสิ์น                      

รอการขาย สินทรัพยอ่ื์น รวม 

จดัชั้นปกติ 25,944 684,987 - - 201 711,132 

จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ - 32,919 - - 105 33,024 

จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน - 3,296 - - 8 3,304 

จดัชั้นสงสยั - 3,736 - - 7 3,743 

จดัชั้นสงสยัจะสูญ - 12,405 64 121 243 12,833 

รวม 25,944 737,343 64 121 564 764,036 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2555 

 

รายการระหวา่ง

ธนาคารและ              

ตลาดเงิน 

เงินให้สินเช่ือ              

แก่ลูกหน้ีและ    

ดอกเบ้ียคา้งรับ เงินลงทุน 

ทรัพยสิ์น                      

รอการขาย สินทรัพยอ่ื์น รวม 

จดัชั้นปกติ 39,424 675,527 - - 199 715,150 

จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ - 28,473 - - 93 28,566 

จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน - 2,975 - - 7 2,982 

จดัชั้นสงสยั - 4,024 - - 6 4,030 

จดัชั้นสงสยัจะสูญ - 13,054 61 152 241 13,508 

รวม 39,424 724,053 61 152 546 764,236 
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12. ทรัพย์สินรอการขาย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

31 มีนาคม  

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

ราคาทุน 6,217 6,649 2,962 3,318 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (159) (188) (121) (152) 

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 6,058 6,461 2,841 3,166 

13. สินทรัพย์อืน่ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม

2556 

31 ธนัวาคม

2555 

31 มีนาคม

2556 

31 ธนัวาคม

2555 

รายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 195 496 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน 895 1,408 890 1,402 

ดอกเบ้ียและเงินปันผลคา้งรับ 1,133 1,162 960 795 

สิทธิการเช่า 309 327 309 323 

ลูกหน้ีอ่ืน - ภาษีมูลค่าเพ่ิมจ่ายแทนลูกคา้ 243 225 223 209 

เงินมดัจาํ 315 313 293 288 

ประมาณการค่าสินไหมรับคืนจากคู่กรณีคา้งรับ 282 256 - - 

ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี 21 944 - - 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 445 337 138 95 

อ่ืน ๆ  1,244 1,299 1,089 1,106 

รวม 5,082 6,767 3,902 4,218 

หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (369) (328) (269) (266) 

สินทรัพยอ่ื์น - สุทธิ 4,713 6,439 3,633 3,952 
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14. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนีสิ้น) 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินในงบการเงินรวมไดร้วมเงินกูย้มืของ

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจาํนวน 1,529  ลา้นบาท ((i) เงินกูย้มืจาํนวน 149 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้

เป็นรายเดือนรวม 36 งวด นบัแต่วนัท่ีเบิกเงินกู ้ คิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีต่อปี โดยชาํระดอกเบ้ียเป็น          

รายเดือน (ii) เงินกูย้ืมจาํนวน 800 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้คราวเดียวทั้งจาํนวนภายใน 3 ปี                

นบัแต่วนัท่ีเบิกเงินกู ้ คิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีต่อปี โดยชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน (iii) เงินกูย้ืมจาํนวน 280  

ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR หักดว้ยอตัราคงท่ี และ (iv)                  

เงินกูย้ืมในรูปของตัว๋สัญญาใช้เงินจาํนวน 300  ลา้นบาท โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ตามท่ีระบุไวใ้น                   

ตัว๋สัญญาใชเ้งินแต่ละฉบบั คิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีต่อปี โดยชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน) ซ่ึงภายใตส้ัญญา

เงินกูย้ืม บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดาํรง

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (31 ธันวาคม 2555: รวมเงินกูย้ืมของบริษทัยอ่ยจาํนวน 1,754 

ลา้นบาท) 

15. ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงินกู้ยมื 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 ยอดคงเหลือของตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืมในประเทศ

ทั้งจาํนวนเป็นเงินบาท โดยสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภทของการกูย้มื 

อตัราดอกเบ้ียต่อปี              

(ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556)  วนัครบกาํหนด 

31   

มีนาคม

2556 

31 

ธนัวาคม 

2555 

31    

มีนาคม

2556 

31 

ธนัวาคม 

2555 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะ                 

คลา้ยทุนเพ่ือนบัเป็น

เงินกองทุนชั้นท่ี 1  

ร้อยละ 8.50 เม่ือเลิกกิจการ 7,130 7,130 7,130 7,130 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะ                 

คลา้ยทุนเพ่ือนบัเป็น

เงินกองทุนชั้นท่ี 2  

ร้อยละ 5.25 ปี 2562 และ 

2567 

5,000 5,000 5,000 5,000 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิเพ่ือนบัเป็น

เงินกองทุนชั้นท่ี 2                                  

ร้อยละ 4.70 – 6.00 ปี 2558 - 2565 35,516 33,773 35,516 33,773 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิ   - 1,743 - 1,743 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ  ร้อยละ 4.90  - 5.50 ปี 2557 - 2559 9,000 11,072 - 2,072 

หุน้กูร้ะยะส้ัน  ร้อยละ 2.80 – 3.03 ปี 2556 24,186 13,235 24,186 13,235 

ตัว๋แลกเงิน ร้อยละ 0 เม่ือทวงถาม 29 41 29 41 

ตัว๋แลกเงิน ร้อยละ 1 – 3.85 ปี 2556 3,310 4,889 3,719 5,299 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ร้อยละ 0.50 - 2.50, 4.25 เม่ือทวงถาม 1,125 1,168 5 5 

เงินกูย้มืกบักรมพฒันาพลงังาน

ทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

ร้อยละ 0.50 ปี 2556 - 2560 83 98 83 98 

รวมตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม   85,379 78,149 75,668 68,396 
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16. ประมาณการหนีสิ้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม          

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

31 มีนาคม          

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

ผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง 166 186 166 185 

ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย 1,856 1,922 1,688 1,735 

ภาระหน้ีสินจากรายการนอกงบการเงิน                 227 222 227 222 

อ่ืน ๆ 676 646 676 645 

รวม 2,925 2,976 2,757 2,787 

17. หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย/ประกนัชีวติ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม          

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

31 มีนาคม          

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

เงินสาํรองประกนัชีวติ 12,196 34,291 - - 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทน 

 คา้งจ่าย 1,903 1,975 - - 

สาํรองเบ้ียประกนัภยั 2,882 3,116 - - 

หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรม ์ 116 250 - - 

รวมหน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั/ประกนัชีวติ 17,097 39,632 - - 
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18. หนีสิ้นอืน่ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม          

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

31 มีนาคม          

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

เจา้หน้ีอ่ืน 1,114 1,341 780 1,106 

บญัชีพกัเงินรับจากลูกหน้ีรอตดับญัชี 393 444 355 399 

เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนัภยัคา้งจ่าย 345 393 362 603 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 452 434 452 432 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 1,354 1,193 591 288 

เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี 1,640 126 - - 

อ่ืน ๆ 3,049 3,326 1,440 1,801 

รวมหน้ีสินอ่ืน 8,347 7,257 3,980 4,629 

19. องค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจ้าของ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม          

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

31 มีนาคม          

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

ส่วนเกนิทุนจากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั (123) (123) - - 

ส่วนเกนิทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงินลงทุน     

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมลูค่าเงินลงทุน      

เงินลงทุนเผือ่ขาย     

ตราสารหน้ี 776 901 719 705 

ตราสารทุน 706 607 301 259 

รวม 1,482 1,508 1,020 964 

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมลูค่าเงินลงทุน      

เงินลงทุนเผือ่ขาย     

ตราสารหน้ี (15) (43) (1) (1) 

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด                                                

(โอนเปล่ียนประเภทมาจากเงินลงทุนเผือ่ขาย) (1) (9) (1) (4) 

รวม (16) (52) (2) (5) 

รวมส่วนเกนิกว่าทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงินลงทุน  1,466 1,456 1,018 959 

หกั: ผลกระทบสินทรัพย(์หน้ีสิน)ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (297) (297) (204) (192) 

ส่วนเกนิกว่าทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงินลงทุน -สุทธิ 1,169 1,159 814 767 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ในบริษัทร่วม 227 247 - - 

หกั: ผลกระทบหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (23) (25) - - 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ในบริษัทร่วม -สุทธิ 204 222 - - 

รวม 1,250 1,258 814 767 
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20. เงินกองทุนทีต้่องดํารงไว้ตามกฎหมาย 

วตัถุประสงคข์องธนาคารฯในการบริหารทุนคือการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอย่าง

ต่อเน่ืองและการดาํรงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 เงินกองทุนของธนาคารฯ คาํนวณตามประกาศของ ธปท. เร่ืององคป์ระกอบ

ของเงินกองทุนสาํหรับธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศ ลงวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2555 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 2556 

เงนิกองทุนช้ันที ่1  

เงนิกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ  

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 55,137 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 2,101 

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 1,060 

กาํไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 11,858 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ - ส่วนเกินทุนจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุน - สุทธิ 207 

 70,363 

หกั: ค่าความนิยม (17,941) 

หกั: เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 10 (245) 

รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ 52,177 

เงนิกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงนิ  

หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน (Hybrid Tier 1) 6,417 

รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 58,594 

เงนิกองทุนช้ันที ่2  

เงินสาํรองสาํหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 3,184 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 33,764 

รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 2 36,948 

รวมเงินกองทุนทั้งส้ิน 95,542 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

33 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 อตัราส่วนการดาํรงเงินกองทุนของธนาคารฯคาํนวณตามหลกัเกณฑ์การกาํกบั

ดูแลเงินกองทุนสาํหรับธนาคารพาณิชยท่ี์ประกาศโดย ธปท. ลงวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2555  เป็นดงัน้ี  

 31 มีนาคม 2556 

 อตัราส่วน อตัราขั้นตํ่า 

 เงินกองทุน ตามขอ้กาํหนด 

 ของธนาคารฯ ของ ธปท. 

เงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (ร้อยละ) 13.02 8.50 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (ร้อยละ) 7.11 4.50 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (ร้อยละ) 7.98 6.00 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 เงินกองทุนของธนาคารฯ คาํนวณตามประกาศ ธปท. เร่ืององคป์ระกอบของ

เงินกองทุนสาํหรับธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศ ลงวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2551 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 2555 

เงนิกองทุนช้ันที ่1  

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 55,137 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 2,101 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน (Hybrid Tier 1) 7,130 

สาํรองตามกฎหมาย 1,060 

กาํไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 11,858 

รวม 77,286 

หกั: ค่าความนิยม (15,740) 

รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 61,546 

เงนิกองทุนช้ันที ่2  

เงินสาํรองสาํหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 3,982 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 35,773 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุน- สุทธิ 116 

รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 2 39,871 

รวมเงินกองทุนทั้งส้ิน 101,417 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 อตัราส่วนการดาํรงเงินกองทุนของธนาคารฯ คาํนวณตามหลกัเกณฑ์การ

ดาํรงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย์ท่ีจดทะเบียนในประเทศท่ีประกาศโดย ธปท. ลงวนัท่ี 27 

พฤศจิกายน 2551 เป็นดงัน้ี  

 31 ธนัวาคม 2555 

 อตัราส่วน อตัราขั้นตํ่า 

 เงินกองทุน ตามขอ้กาํหนด 

 ของธนาคารฯ ของ ธปท. 

เงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (ร้อยละ) 13.99 8.50 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (ร้อยละ) 8.49 4.25 

นอกจากน้ี ธนาคารฯได้เปิดเผยขอ้มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเก่ียวกบัการดาํรงเงินกองทุนล่าสุด              

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั

การดาํรงเงินกองทุนสาํหรับธนาคารพาณิชยไ์วใ้น website ของธนาคารฯท่ี www.thanachartbank.co.th 

แลว้ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 

21. รายได้ดอกเบีย้ 

รายไดด้อกเบ้ียสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 486 532 451 534 

เงินลงทุนและธุรกรรมเพ่ือคา้ 133 122 32 24 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 902 954 860 916 

เงินใหสิ้นเช่ือ 5,131 5,234 5,060 5,256 

การใหเ้ช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน 6,378 4,644 5,911 4,327 

รวมรายไดด้อกเบ้ีย 13,030 11,486 12,314 11,057 

 

http://www.thanachartbank.co.th/
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22. ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้  

 ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เงินรับฝาก 4,446 2,646 4,460 2,764 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 398 371 355 366 

เงินนาํส่งกองทุนฟ้ืนฟสูถาบนัการเงินและ                 

สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 878 607 878 607 

ตราสารหน้ีท่ีออก     

- หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 690 551 690 551 

- หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 295 1 181 1 

- อ่ืน ๆ 53 1,894 43 1,898 

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 6,760 6,070 6,607 6,187 

23. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ     

การรับรอง รับอาวลั และการคํ้าประกนั 69 90 69 90 

ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพย/์                    

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 615 294 - - 

บริการบตัรเอทีเอม็ และบริการธนาคาร

อิเลก็ทรอนิกส์ 191 187 191 187 

ค่าธรรมเนียมรับเก่ียวกบัธุรกิจเช่าซ้ือ 290 271 280 258 

ค่าธรรมเนียมรับค่าเบ้ียประกนัภยั 368 167 471 323 

ค่าธรรมเนียมจดัการ 184 112 - - 

ค่าธรรมเนียมบตัรเครดิต 260 175 261 179 

อ่ืน ๆ 268 150 268 166 

รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 2,245 1,446 1,540 1,203 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (443) (370) (385) (336) 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,802 1,076 1,155 867 
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24. กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพือ่ค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

 กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี          

31 มีนาคม 2556 และ 2555 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

กาํไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรต

เงินตราต่างประเทศ     

เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์                         

ดา้นอตัราแลกเปล่ียน 131 163 133 172 

เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์                          

ดา้นอตัราดอกเบ้ีย 18 - 18 - 

ตราสารหน้ี 14 (257) 10 23 

ตราสารทุน - (2) - - 

อ่ืน  ๆ 4 7 - - 

รวม 167 (89) 161 195 

25. กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 

 กาํไรจากเงินลงทุนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

กาํไรจากการขาย - เงินลงทุนเผื่อขาย 106 112 94 108 

โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนทัว่ไป  - 1 - 1 

รวม 106 113 94 109 
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26. หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 

 หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่าสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 

และ 2555 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ     

   เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 1,347 467 1,287 1,562 

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  7 19 15 18 

ตดัจาํหน่ายค่าเผื่อปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้าง

หน้ีในระหวา่งงวด (3) (32) (3) (32) 

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี - 3 - 3 

รวม 1,351 457 1,299 1,551 

27. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี

เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 568 547 342 9 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 70 (29) 62 30 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 638 518 404 39 
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28. องค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 

 องค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 

ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่     

เงินลงทุนเผื่อขาย:     

กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงระหวา่งงวด 263 (61) 152 9 

หกั: การปรับปรุงการจดัประเภทใหม่สาํหรับกาํไร

ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน (106) (112) (94) (108) 

 157 (173) 58 (99) 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (19) 15 - - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวด 138 (158) 58 (99) 

ผลกระทบภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง     

ภาษีเงินไดส่้วนกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (188) 17 (11) 26 

ภาษีเงินไดส่้วนส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนใน

บริษทัร่วม 162 23 - - 

ผลกระทบภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง (26) 40 (11) 26 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจาก                         

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง (ขาดทุน) 112 (118) 47 (73) 

29. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของธนาคารฯ (ไม่รวม

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ลา้นบาท) 2,649 1,536 1,707 104 

กาํไรต่อหุน้ - จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (บาท/หุน้) 0.48 0.28 0.31 0.02 

กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (ลา้นบาท) 312 360 - - 

กาํไรต่อหุน้ - จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (บาท/หุน้) 0.06 0.06 - - 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (ลา้นหุน้) 5,514 5,514 5,514 5,514 
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30. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด ธนาคารฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งธนาคารฯและ

บริษทัเหล่านั้น และเป็นไปตามปกติธุรกิจ ซ่ึงรายการท่ีมีสาระสาํคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายกาํหนดราคา 

 2556 2555 2556 2555 (สาํหรับงวด 2556) 

รายการท่ีเกดิขึน้ในระหว่างงวด      

บริษัทใหญ่       

มลูค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี 21 50 21 50 ราคาตลาด 

มลูค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี 6,050 1,567 6,050 1,567 ราคาตลาด 

(กาํไรท่ีเก่ียวขอ้ง) - 1 - 1  

รายไดค่้าบริการงานสนบัสนุน 3 7 3 7 อตัราท่ีตกลงในสัญญาบริการซ่ึงอา้งอิงจาก

ตน้ทุน 

รายไดอ่ื้น 1 - - -  

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย  92 78 92 78 ดอกเบ้ียร้อยละ 0.75, 2.20 , 5.25 และ 8.50 

ต่อปี 

ค่าเช่าจ่าย 2 28 2 22 อตัราท่ีตกลงในสัญญาเช่า  

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 12 12 12 12  

บริษัทย่อย       

มลูค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี - - 2,089 4,868 ราคาตลาด 

มลูค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี  - - 6,067 7,832 ราคาตลาด 

(กาํไรท่ีเก่ียวขอ้ง) - - 1 5  

มลูค่าซ้ือขาย/สัญญา      

 อตัราแลกเปล่ียน - - 63 1,384 ราคาตลาด 

(ขาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง) - - (1) (9)  

รายไดด้อกเบ้ีย - - 57 204 ดอกเบ้ียร้อยละ 3.25 - 4.10 และ 7.78 ต่อปี           

รายไดค่้าบริการงานสนบัสนุน - - 76 71 อตัราท่ีตกลงในสัญญาบริการซ่ึงอา้งอิง                 

จากตน้ทุน 

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ - - 574 337 อตัราท่ีตกลงในสัญญา 

รายไดอ่ื้น - - 2 -  

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย - - 39 166 ดอกเบ้ียร้อยละ 0.75 - 4.00 ต่อปี 

ค่าเช่าจ่าย - - 4 3 อตัราท่ีตกลงในสัญญาเช่า  

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ - - - 3  

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 48 101  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายกาํหนดราคา 

 2556 2555 2556 2555 (สาํหรับงวด 2556) 

รายการท่ีเกดิขึน้ในระหว่างงวด (ต่อ)      

บริษัทร่วม       

มลูค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี - 270 - 270  

รายไดเ้งินปันผล - - 21 - ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายไดอ่ื้น 1 - - -  

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 26 20 26 20 ดอกเบ้ียร้อยละ 0.75 - 3.10 และ 5.25 ต่อปี 

ค่าเช่าจ่าย 29 3 23 3 อตัราท่ีตกลงในสัญญาเช่า 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2 3 2 2  

บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั (แสดงไว้ใน

ส่วนของการดาํเนินงานต่อเน่ือง) 

     

มลูค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี 229 - 229 - ราคาตลาด 

มลูค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี  1,757 8,028 1,757 8,028 ราคาตลาด 

(กาํไรท่ีเก่ียวขอ้ง) - - - -  

มลูค่าซ้ือ/ขายสัญญาอตัราแลกเปล่ียน 75,016 139,873 74,895 137,065 ราคาตลาด 

(กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเก่ียวขอ้ง) (13) 1 (9) 1  

รายไดด้อกเบ้ีย 38 104 35 102 ดอกเบ้ียร้อยละ 2.40 - 8.00 ต่อปี  

รายไดเ้งินปันผล 4 9 4 - ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายไดค่้าบริการงานสนบัสนุน 2 4 2 4 อตัราท่ีตกลงในสัญญาบริการซ่ึงอา้งอิงจาก

ตน้ทุน 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/  

ประกนัชีวติ 

2 134 - - อตัราท่ีตกลงในสัญญา 

รายไดอ่ื้น 3 7 - 1  

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย  105 101 105 101 ดอกเบ้ียร้อยละ 0.33 - 3.60, 5.25, 6.0 และ 

8.50 ต่อปี 

ค่าเช่าจ่าย 24 28 15 19 อตัราท่ีตกลงในสัญญาเช่า 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 5 5 4 4  

บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั (แสดงไว้ใน

ส่วนของการดาํเนินงานท่ียกเลกิ) 

     

รายไดเ้งินปันผล - 4 - -  

รายไดจ้ากการประกนัชีวติ 2 - - - อตัราท่ีตกลงในสัญญา 

ค่าเช่าจ่าย 4 4 - - อตัราท่ีตกลงในสัญญาเช่า 
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ยอดคงค้างของรายการระหว่างกันท่ีมีสาระสําคญัท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี          

31 มีนาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงดว้ยยอดถวัเฉล่ียจากยอดคงคา้ง ณ วนัส้ินเดือน ซ่ึงมีรายละเอียด

ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

บริษัทใหญ่      

เงินใหสิ้นเช่ือ 15 17 - - 

เงินรับฝาก 2,049 93 2,049 93 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 3,637 3,638 3,637 3,638 

บริษัทย่อย      

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ - - 750 370 

เงินใหสิ้นเช่ือ - - 6,254 17,445 

เงินรับฝาก - - 2,622 27,933 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) - - 819 398 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - - 410 3,163 

บริษัทร่วม      

เงินรับฝาก 1,509 83 1,509 83 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื  1,200 1,807 1,200 1,655 

บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั      

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 128 639 128 639 

เงินใหสิ้นเช่ือ 9,154 10,911 8,686 8,561 

เงินรับฝาก 2,314 1,137 2,314 1,124 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 11,481 8,464 11,481 8,464 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื  3,894 4,483 3,894 4,483 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 ยอดคงคา้งของรายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระสําคญัมี

รายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2556 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน  

 

รายการ

ระหวา่ง

ธนาคารฯ 

เงินลงทุน - 

ตราสารหน้ี 

เงินให้

สินเช่ือแก่

ลูกหน้ีและ

ดอกเบ้ีย           

คา้งรับ สินทรัพยอ่ื์น เงินรับฝาก 

รายการ

ระหวา่ง

ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี

ท่ีออกและ

เงินกูย้ืม หน้ีสินอ่ืน ภาระผกูพนั 

บริษัทใหญ่          

บมจ. ทุนธนชาต - - 15 28 876 - 3,637 164 - 

บริษัทร่วม          

บมจ. เอม็ บี เค - - - 63 2,457 - 1,200 37 - 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั          

บมจ. บตัรกรุงไทย - - 3,836 - 6 - - - - 

บมจ. ไทยฮั้วยางพารา - - 1,596 - 310 - - 1 488 

บจ. สินแพทย ์ - - 796 - 49 - - - 5 

บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ - - 712 - 35 - - - - 

บมจ. ซีคอน ดีเวลลอปเมนท ์ - - 626 1 - - - - 29 

บมจ. ไทยรับประกนัภยัต่อ - - - 29 580 - - 4 - 

ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย 124 - - 44 - 10,879 3,494 156 2,737 

บบส. เอน็เอฟเอส - - - 1 516 - - 1 - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง - - 1,128 182 1,537 146 400 85 265 

 124 - 8,709 348 6,366 11,025 8,731 448 3,524 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2555 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน  

 

รายการ

ระหวา่ง

ธนาคารฯ 

เงินลงทุน - 

ตราสารหน้ี 

เงินให้

สินเช่ือแก่

ลูกหน้ีและ

ดอกเบ้ีย           

คา้งรับ สินทรัพยอ่ื์น เงินรับฝาก 

รายการ

ระหวา่ง

ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี

ท่ีออกและ

เงินกูย้ืม หน้ีสินอ่ืน ภาระผกูพนั 

บริษัทใหญ่          

บมจ. ทุนธนชาต - 5 16 25 4,833 - 3,637 93 - 

บริษัทร่วม          

บมจ. เอม็ บี เค - - - 30 1,042 - 1,200 17 - 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั          

บมจ. ซีคอน ดีเวลลอปเมนท ์ - - 459 1 1 - - - 29 

บมจ. ไทยฮั้วยางพารา - - 2,744 - 349 - - 2 487 

บจ. สินแพทย ์ - - 829 - 36 - - - 5 

ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย 57 - - 39 - 11,615 3,494 100 1,971 

บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ - - 711 - 69 - - - - 

บมจ. บตัรกรุงไทย - - 4,138 - 11 - - - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง - - 1,045 177 1,059 165 400 27 291 

 57 5 9,942 272 7,400 11,780 8,731 239 2,783 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2556 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน  

 

รายการ

ระหวา่ง

ธนาคารฯ 

เงินให้

สินเช่ือแก่

ลูกหน้ีและ

ดอกเบ้ีย           

คา้งรับ สินทรัพยอ่ื์น เงินรับฝาก 

รายการ

ระหวา่ง

ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี 

ท่ีออกและ

เงินกูย้ืม หน้ีสินอ่ืน ภาระผกูพนั 

บริษัทใหญ่         

บมจ. ทุนธนชาต - - 23 876 - 3,637 164 - 

บริษัทย่อย         

บมจ. สคิบ - - - 1,491 - - 13 - 

บจ. ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง - - - 113 - - 1 - 

บมจ. หลกัทรัพยธ์นชาต 950 - 43 - 15 - 16 507 

บมจ. ธนชาตประกนัภยั - - 112 327 - - 262 10 

บมจ. ธนชาตประกนัชีวิต - - 220 - 321 - 64 1 

บจ. ธนชาตโบรกเกอร์ - - 7 268 - - 1 - 

บบส. ทีเอส - 5,802 13 63 - - - - 

บมจ. ประกนัชีวิตนครหลวงไทย - - 2 - 355 410 22 - 

บมจ. ราชธานีลิสซ่ิง - 504 - 46 - - - 26 

บริษทัยอ่ยอ่ืน - - 43 70 17 - 40 - 

บริษัทร่วม         

บมจ. เอม็ บี เค - - 26 2,457 - 1,200 37 - 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั         

บมจ. บตัรกรุงไทย - 3,836 - 6 - - - - 

บมจ. ไทยฮั้วยางพารา - 1,596 - 310 - - 1 488 

บจ. สินแพทย ์ - 796 - 49 - - - 5 

บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ - 712 - 35 - - - - 

บมจ. ซีคอน ดีเวลลอปเมนท ์ - 626 1 - - - - 29 

บมจ. ไทยรับประกนัภยัต่อ - - - 580 - - 4 - 

ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย 124 - 44 - 10,879 3,494 156 2,737 

บบส. เอน็ เอฟ เอส - - 1 516 - - 1 - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง - 662 166 1,537 145 400 76 265 

 1,074 14,534 701 8,744 11,732 9,141 858 4,068 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2555 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน  

 

รายการ

ระหวา่ง

ธนาคารฯ 

เงินลงทุน - 

ตราสารหน้ี 

เงินให้

สินเช่ือแก่

ลูกหน้ีและ

ดอกเบ้ีย           

คา้งรับ สินทรัพยอ่ื์น เงินรับฝาก 

รายการ

ระหวา่ง

ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี 

ท่ีออกและ

เงินกูย้ืม หน้ีสินอ่ืน ภาระผกูพนั 

บริษัทใหญ่          

บมจ. ทุนธนชาต - 5 - 20 4,833 - 3,637 93 - 

บริษัทย่อย          

บมจ. สคิบ - - - - 2,016 - - 5 - 

บจ. ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง - - - - 25 - - - - 

บมจ. หลกัทรัพยธ์นชาต 200 - - 64 - 20 - 12 158 

บมจ. ธนชาตประกนัภยั - - - 116 359 - - 417 10 

บมจ. ธนชาตประกนัชีวิต - - - 187 - 530 - 117 1 

บจ. ธนชาตโบรกเกอร์ - - - 2 237 - - - - 

บบส. ทีเอส - - 6,062 2 118 - - - - 

บมจ. ประกนัชีวิตนครหลวงไทย - - - 2 - 333 410 11 - 

บมจ. ราชธานีลิสซ่ิง - - - - 133 - - - 30 

บริษทัยอ่ยอ่ืน - - - 26 51 7 - 47 - 

บริษัทร่วม          

บมจ. เอม็ บี เค - - - 24 1,042 - 1,200 17 - 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั          

บมจ. บตัรกรุงไทย - - 4,138 - 11 - - - - 

บมจ. ไทยฮั้วยางพารา - - 2,744 - 349 - - 2 487 

บจ. สินแพทย ์ - - 829 - 36 - - - 5 

บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ - - 711 - 69 - - - - 

บมจ. ซีคอน ดีเวลลอปเมนท ์ - - 459 1 1 - - - 29 

ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย 57 - - 39 - 11,615 3,494 100 1,971 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง - - 576 159 1,061 165 400 113 291 

 257 5 15,519 642 10,341 12,670 9,141 934 2,982 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 ธนาคารฯมีเงินให้สินเช่ือแก่บริษทัยอ่ย ซ่ึงไดแ้สดงไวใ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8.8 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในหุ้นสามญัในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดย

การมีผูบ้ริหารของธนาคารฯและบริษทัยอ่ยเป็นผูถื้อหุ้นและ/หรือมีกรรมการร่วมกนัรวมจาํนวนประมาณ 

1,192  ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ :  772  ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2555: 737  ลา้นบาท ในงบการเงิน

รวม และ 413 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารฯและบริษทัย่อยมีรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั

พนักงานระดบัผูบ้ริหารข้ึนไปของธนาคารฯและบริษทัในกลุ่ม โดยรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคล

ดงักล่าวท่ีมียอดคงคา้งดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

31 มีนาคม 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

เงินใหสิ้นเช่ือ 48 68 44 65 

เงินรับฝาก 839 696 839 696 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีสาํคญั 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31  มีนาคม 2556 และ 2555 ธนาคารฯและบริษทัย่อยบนัทึก

ผลประโยชน์ใหแ้ก่ผูบ้ริหารสาํคญัรวมถึงกรรมการของธนาคารฯและบริษทัยอ่ยทั้งหมด 113 คน และ 

125 คน ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 44 และ 47 คน ตามลาํดบั) ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 109 106 58 54 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3 3 2 2 

 112 109 60 56 
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31. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานดําเนินงาน 

การกาํหนดส่วนงานดําเนินงานของธนาคารฯ 

การกาํหนดส่วนงานดาํเนินงานของธนาคารฯเป็นไปตามโครงสร้างการจดัองค์กรซ่ึงกาํหนดข้ึนจาก

นโยบายการบริหารงานของธนาคารฯ โดยแบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วนงาน ไดแ้ก่ 

1.  ส่วนงานธุรกิจลูกคา้รายยอ่ย เป็นส่วนงานท่ีทาํธุรกรรมกบัลูกคา้บุคคลทัว่ไป โดยมีผลิตภณัฑ์ท่ี

เก่ียวขอ้ง เช่น เงินรับฝากประเภทต่าง ๆ สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั  สินเช่ือเพื่อซ้ือรถยนต ์สินเช่ือ

บตัรเครดิต เป็นตน้ 

2.  ส่วนงานธุรกิจลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นส่วนงานท่ีทาํ

ธุรกรรมกบัลูกคา้ภาคธุรกิจ โดยมีผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เงินให้สินเช่ือระยะสั้น/ระยะยาว

สินเช่ือเพื่อการส่งออกและนาํเขา้ 

3.  ส่วนงานบริหารการเงิน การลงทุนและธุรกิจอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย ธุรกรรมเก่ียวกบัตลาดเงินและ

การลงทุน และธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัในเครือ สินเช่ือสวสัดิการพนกังานและอ่ืน ๆ  

นโยบายการบญัชีสําหรับส่วนงานเป็นไปตามนโยบายบญัชีของธนาคารฯสําหรับเกณฑ์ในการปันส่วนมี 

ดงัน้ี 

สินทรัพยข์องส่วนงาน - ปันส่วนเฉพาะสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดรายไดต้ามประเภทธุรกิจสําหรับสินทรัพย์

ท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดแ้สดงรวมอยูใ่นส่วนงานธุรกิจอ่ืนๆ 

หน้ีสินของส่วนงาน - ปันส่วนหน้ีสินท่ีมีตน้ทุนให้แต่ละส่วนงานธุรกิจตามการปล่อยสินเช่ือและการ

ลงทุนของแต่ละส่วนงาน สาํหรับหน้ีสินท่ีไม่มีตน้ทุนแสดงรวมอยูใ่นส่วนงานธุรกิจอ่ืนๆ 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนั เพื่อวตัถุประสงคใ์น

การตดัสินใจท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน ธนาคารฯประเมินผล

การปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากรายไดด้อกเบ้ียสุทธิของแต่ละส่วนงานซ่ึงเป็นการแสดง

รายการสุทธิระหวา่งรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียจากลูกคา้ภายนอกกบัรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียท่ี

เกิดจากการใหกู้แ้ละการกูย้ืมจากส่วนงานดาํเนินงานอ่ืน โดยอตัราดอกเบ้ียท่ีใชใ้นการกูย้ืมระหวา่งกนั

ใชเ้กณฑร์าคาตลาด ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานปันส่วนตามการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานธุรกิจ โดยรวม

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดรายได ้ซ่ึงแสดงรวมอยูใ่นส่วนงานธุรกิจอ่ืน ๆ ไวด้ว้ย เช่น 

ค่าเส่ือมราคาทรัพยสิ์น ค่าสิทธิการเช่าตดัจ่าย เป็นตน้ 

การกาํหนดส่วนงานดําเนินงานของธนาคารฯและบริษัทย่อย 

ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการใน 5 ส่วนงานหลกัคือ (1) ธุรกิจธนาคาร ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ส่วน

งานหลักตามท่ีกล่าวข้างต้น (2) ธุรกิจหลักทรัพย์ (3) ธุรกิจประกันชีวิต (4) ธุรกิจประกันภยั และ                              

(5) ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของธนาคารฯและบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 

 ธุรกิจธนาคาร        

 

กลุ่มลูกคา้

รายยอ่ย 

กลุ่มลูกคา้

ธุรกิจ 

ส่วนงาน

บริหาร

การเงินและ

การลงทุน

และอ่ืน ๆ  

ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ

ประกนัชีวิต 

ธุรกิจ

ประกนัภยั 

ธุรกิจ

บริหาร

สินทรัพย ์ ธุรกิจอ่ืน 

รายการ  

ตดับญัชี 

งบการเงิน

รวม 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 4,619 1,005 83 56 131 58 29 288 1 6,270 

รายไดจ้ากการรับประกนัสุทธิ - - - - (95) 445 - - 218 568 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 1,400 216 507 772 14 29 23 210 (198) 2,973 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ (3,441) (462) (517) (404) (23) (210) (34) (133) 121 (5,103) 

หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (1,369) 80 (10) - - - 24 (26) (50) (1,351) 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 1,209 839 63 424 27 322 42 339 92 3,357 

ภาษีเงินได ้ (231) (160) (13) (82) (6) (65) (9) (67) (5) (638) 

กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานต่อเน่ืองก่อนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อาํนาจควบคุม 978 679 50 342 21 257 33 272 87 2,719 

กาํไรจากการดาํเนินงานท่ียกเลิกก่อนภาษีเงินได ้ - - - - 390 - - - - 390 

ภาษีเงินได ้ - - - - (78) - - - - (78) 

กาํไรสุทธิก่อนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 978 679 50 342 333 257 33 272 87 3,031 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 

 ธุรกิจธนาคาร        

 

กลุ่มลูกคา้

รายยอ่ย 

กลุ่มลูกคา้

ธุรกิจ 

ส่วนงาน

บริหาร

การเงินและ

การลงทุน 

และอ่ืน ๆ 

ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ

ประกนัชีวิต 

ธุรกิจ

ประกนัภยั 

ธุรกิจ

บริหาร

สินทรัพย ์ ธุรกิจอ่ืน 

รายการ   

ตดับญัชี 

งบการเงิน

รวม 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 4,105 919 (154) 51 113 42 58 283 (1) 5,416 

รายไดจ้ากการรับประกนัสุทธิ - - - - 435 275 - - 215 925 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 1,135 184 318 384 (276) 19 (7) 168 (404) 1,521 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ (3,840) (514) (459) (287) (23) (150) (46) (128) 138 (5,309) 

หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (1,055) (508) 12 - - - 1,077 3 14 (457) 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 345 81 (283) 148 249 186 1,082 326 (38) 2,096 

ภาษีเงินได ้ (94) (22) 77 (29) (58) (27) (285) (78) (2) (518) 

กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานต่อเน่ืองก่อนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 251 59 (206) 119 191 159 797 248 (40) 1,578 

กาํไรจากการดาํเนินงานท่ียกเลิกก่อนภาษีเงินได ้ - - - - 469 - - - - 469 

ภาษีเงินได ้ - - - - (109) - - - - (109) 

กาํไรสุทธิก่อนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 251 59 (206) 119 551 159 797 248 (40) 1,938 

สินทรัพยข์องส่วนงานของธนาคารฯและบริษทัยอ่ย  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 มีดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ธุรกิจธนาคาร        

 

กลุ่มลูกคา้

รายยอ่ย 

กลุ่มลูกคา้

ธุรกิจ 

ส่วนงาน

บริหาร

การเงินและ

การลงทุน

และอ่ืน ๆ  

ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ

ประกนัชีวิต 

ธุรกิจ

ประกนัภยั 

ธุรกิจ

บริหาร

สินทรัพย ์ ธุรกิจอ่ืน 

รายการ   

ตดับญัชี 

งบการเงิน

รวม 

สินทรัพยข์องส่วนงาน           

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 503,746 250,447 198,114 10,208 42,871 9,839 9,949 24,623 (25,166) 1,024,631 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 484,345 255,028 215,289 7,315 41,047 9,304 10,163 22,553 (24,756) 1,020,288 
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32. ทรัพย์สินทีม่ีภาระผูกพนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยมีทรัพยสิ์นท่ีมีภาระผกูพนั 

ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

31 มีนาคม 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     

วางประกนักบัธนาคารพาณิชย ์ 8,015 5,985 8,015 5,985 

วางประกนักบันายทะเบียน 8,320 8,329 - - 

วางประกนัศาล 22 22 22 22 

ทรัพยสิ์นรอการขาย     

อสงัหาริมทรัพยส่์วนท่ีใหสิ้ทธิแก่ลูกหน้ีในการ            

ซ้ือคืนหรือซ้ือก่อน 425 640 319 535 

อสงัหาริมทรัพยส่์วนท่ีทาํสญัญาจะซ้ือ                  

จะขายกบัลูกคา้ แต่อยูร่ะหวา่งการ                        

ผอ่นชาํระหรือการโอนกรรมสิทธิ 545 487 271 440 

 17,327 15,463 8,627 6,982 
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33. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 ภาระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ท่ีมี

สาระสาํคญัมีดงัน้ี 

33.1 ภาระผูกพนั 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

31 มีนาคม 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

การรับอาวลัตัว๋เงิน 294 554 294 554 

ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบกาํหนด 929 885 929 885 

เลต็เตอร์ออฟเครดิต 3,100 3,183 3,100 3,183 

ภาระผกูพนัอ่ืน      

วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลูกคา้ยงัไม่ไดถ้อน 29,090 28,249 29,090 28,249 

อ่ืน ๆ 24,621 25,964 24,576 25,925 

รวม 58,034 58,835 57,989 58,796 

 นอกจากน้ี ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาอตัราแลกเปล่ียน สัญญาแลกเปล่ียนอตัรา

ดอกเบ้ียต่างสกุลเงิน สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียและสัญญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้ตามท่ีกล่าวไว้

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 

33.2 ในปี 2544 - 2545 ธนาคารฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาขายเงินให้สินเช่ือแก่บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย (บสท.) 

เป็นจาํนวนเงินประมาณ 296 ลา้นบาท ซ่ึงธนาคารฯมีภาระท่ีจะตอ้งร่วมรับรู้ส่วนแบ่งผลกาํไรหรือ

ขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของ บสท. ณ ส้ินปีท่ี 5 และส้ินปีท่ี 10 นบัแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 

2544 โดยในกรณีท่ีมีผลขาดทุน ผลขาดทุนส่วนแรกจาํนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาโอน ธนาคารฯ

จะเป็นผูรั้บผดิชอบ ผลขาดทุนส่วนท่ีสองจาํนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาโอน บสท. และธนาคารฯ

จะแบ่งกนัคนละคร่ึง ผลขาดทุนส่วนท่ีเหลือ บสท. จะรับไปทั้งหมด โดยผลกาํไรหรือขาดทุนจะคาํนวณ

จากมูลค่าสินทรัพยท่ี์เรียกเก็บไดส้ะสม ณ วนัท่ีคาํนวณหักดว้ยตน้ทุนในการรับโอนและค่าใช้จ่ายทั้ง

ปวงในการดาํเนินงานของ บสท. รวมทั้งดอกเบ้ียจากตราสารหน้ีท่ีออกเพื่อซ้ือลูกหน้ี ปัจจุบนั บสท. อยู่

ระหวา่งการชาํระบญัชีเพื่อเลิกกิจการ ซ่ึงผลกาํไรหรือขาดทุนทั้งหมดยงัไม่สามารถประมาณไดแ้น่นอน

ในขณะน้ี อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 ธนาคารฯไดมี้การประมาณการส่วนแบ่งผลขาดทุนท่ี

อาจเกิดข้ึนจากการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพดงักล่าวแลว้เป็นจาํนวนเงินประมาณ 89 ลา้นบาท ซ่ึง

จาํนวนประมาณการผลขาดทุนน้ีไดแ้สดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของประมาณการหน้ีสินในงบแสดงฐานะ

การเงิน (31 ธนัวาคม 2555: 89 ลา้นบาท) 
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33.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยมีภาระท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นรอการขาย 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและค่าบริการอ่ืน ๆ พร้อมทั้งค่าเช่าและค่าบริการอาคารสํานกังานตาม

สัญญาเช่าและบริการระยะยาวดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี กิจการอ่ืน บริษทัใหญ่ กิจการอ่ืน บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 

2556 1,474 39 1,361 38 94 

2557 1,613 13 1,503 12 - 

2558 เป็นตน้ไป 3,338 - 2,663 - - 

 นอกจากน้ี ธนาคารฯยงัมีภาระท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการงานธุรการต่าง ๆ ใหก้บับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงตามอตัรา

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงบวกส่วนเพิ่มตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 

33.4 ภาระผูกพนัของธนาคารนครหลวงไทยจากการรับโอนกจิการของธนาคารศรีนคร จํากดั (มหาชน) และ

การโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้กบับริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวทิ จํากดั 

จากการท่ีธนาคารนครหลวงไทยไดท้าํสัญญาการรับโอนกิจการกบัธนาคารศรีนคร จาํกดั (มหาชน) 

(“ธนาคารศรีนคร”) ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2545 เป็นตน้ไป และจากการท่ีธนาคาร            

นครหลวงไทย ไดมี้การโอนสินทรัพยข์องธนาคารนครหลวงไทยเองโดยตรงและของธนาคารศรีนคร

ใหแ้ก่บริษทับริหารสินทรัพย ์เพชรบุรี จาํกดั (“บบส. เพชรบุรี”) และไดมี้การโอนต่อให้บริษทับริหาร

สินทรัพย ์สุขมุวทิ จาํกดั (“บบส. สุขมุวทิ”) ต่อมาธนาคารนครหลวงไทยไดโ้อนกิจการทั้งหมดรวมทั้ง

ภาระผกูพนัและขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีธนาคารนครหลวงไทยมีอยูก่บั บบส. เพชรบุรี และ/หรือ บบส. สุขุมวิท 

ให้แก่ธนาคารธนชาต โดยมีผลเป็นการโอนสมบูรณ์ตามกฎหมายในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 ทาํให้

ธนาคารธนชาตมีภาระคงค้างจากการโอนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ภาระผูกพนัท่ีกองทุนฯมีอยู่ต่อ

ธนาคารนครหลวงไทยจะถูกโอน/เขา้สวมสิทธิโดยธนาคารธนชาตในฐานะผูซ้ื้อเงินลงทุนในหุ้นสามญั

ของธนาคารนครหลวงไทยจากกองทุนฟ้ืนฟูฯ ดว้ยเช่นเดียวกนั ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 ภาระ

ผกูพนัดงักล่าวประกอบดว้ย 

ก) ส่วนต่างจากการโอนสินทรัพยใ์ห้บบส. สุขุมวิท จาํนวนเงิน 93 ลา้นบาท ซ่ึงคงเหลือเป็นลูกหน้ี

รอเรียกเก็บโดยแสดงเป็นรายการ “ส่วนต่างจากการโอนสินทรัพยใ์หบ้บส. สุขมุวทิ” ในงบแสดง

ฐานะการเงิน รายการคงคา้งดงักล่าวส่วนใหญ่เกิดจากการโอนสิทธิไล่เบ้ียสินเช่ือคํ้าประกนั ซ่ึงมี

ประเด็นท่ีตอ้งหาขอ้ยุติในเร่ืองการพิสูจน์สิทธิเรียกร้องหรือคุณสมบติัของสินทรัพยว์่าเป็นไป

ตามเง่ือนไขของสัญญาโอนสินทรัพยห์รือไม่ ซ่ึง บบส. สุขุมวิท ยงัไม่ตกลงรับโอนและปัจจุบนั

อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบและ/หรือเจรจาระหวา่งธนาคารธนชาต บบส. สุขุมวิท และกองทุนฟ้ืนฟูฯ

เพื่อหาขอ้ยติุต่อไป 
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 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 ส่วนต่างจากการโอนดงักล่าวประกอบดว้ย (i) รายการของธนาคาร  

นครหลวงไทยโดยตรงจาํนวน 10 ลา้นบาท ซ่ึงไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจาํนวนแลว้ และ 

(ii) รายการท่ีเก่ียวกบักิจการธนาคารศรีนครเดิมจาํนวน 83 ลา้นบาท ซ่ึงหากมีความเสียหายและ

เรียกเก็บจาก บบส. สุขุมวิทไม่ได ้กองทุนฟ้ืนฟูฯจะรับพิจารณาชดเชยความเสียหายทั้งจาํนวน 

ซ่ึงฝ่ายบริหารของธนาคารธนชาตเช่ือมัน่วา่จะไม่เกิดผลเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัในอนาคต  

ข) รายการโอนสินทรัพย์บางรายการ (ทั้งในส่วนของธนาคารนครหลวงไทยและของธนาคาร                  

ศรีนครเดิม) ท่ี บบส. สุขุมวิท อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบเพื่อพิจารณาโอนกลบัหรือขอปรับปรุง

ราคาและขอรับชาํระเงินคืนพร้อมดอกเบ้ีย ซ่ึงส่วนใหญ่มีประเด็นท่ีตอ้งหาขอ้ยุติในเร่ืองการ

พิสูจน์สิทธิเรียกร้อง  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 รายการท่ีบบส. สุขุมวิท อยู่ระหว่างการตรวจสอบมีจาํนวนประมาณ 

136 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย (i) ส่วนของธนาคารนครหลวงไทยโดยตรงจาํนวน 7 ลา้นบาท ซ่ึง

ไดต้ั้งสาํรองเผือ่ความเสียหายไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ภายใตห้วัขอ้ “ประมาณการหน้ีสิน” ในงบแสดง

ฐานะการเงิน และ (ii) รายการท่ีเก่ียวกบัธนาคารศรีนครเดิมจาํนวน 129 ลา้นบาท ซ่ึงหากมีความ

เสียหายเกิดข้ึนจะไดรั้บชดเชยจากกองทุนฟ้ืนฟูฯ และรายการปรับปรุง (ถา้มี) จะอยูภ่ายใตว้งเงิน

ซ่ึงกองทุนฟ้ืนฟูฯไดต้ั้งวงเงินชดเชยความเสียหายส่วนน้ีไวป้ระมาณ 199 ลา้นบาท นอกจากน้ี 

บบส.สุขุมวิท อยู่ระหว่างเจรจาให้ธนาคารธนชาตชําระดอกเบ้ียจากการโอนกลับหรือขอ

ปรับปรุงราคาสินทรัพย ์ 

ค)   คดีความฟ้องร้องท่ีเก่ียวเน่ืองมาถึงธนาคารนครหลวงไทยจากการรับโอนกิจการธนาคารศรีนคร

จาํนวนประมาณ 11,636 ลา้นบาท ตามท่ีไดเ้ปิดเผยเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน                 

ภายหนา้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 34 

ง) ภาระตามหนงัสือคํ้าประกนัท่ียงัคงคา้ง 

กองทุนฟ้ืนฟูฯไดน้าํเงินเท่ากบัวงเงินชดเชยความเสียหายฝากไวก้บัธนาคารฯในบญัชีเงินฝากในนาม

กองทุนฟ้ืนฟูฯเพื่อเป็นแหล่งเงินท่ีจะชดเชยความเสียหายตามขอ้ตกลงการชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึน

จากการรับโอนกิจการธนาคารศรีนคร หากมีความเสียหายจริงตามเง่ือนไขท่ีตกลงสําหรับประเด็น       

คงคา้งตามท่ีกล่าวในขอ้ ก) ข) ค) และ ง) ขา้งตน้ ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556  ธนาคารฯมีบญัชีเงินฝาก

ในนามกองทุนฟ้ืนฟูฯเพื่อเป็นแหล่งเงินท่ีจะชดเชยความเสียหายจาํนวนเงินคงเหลือประมาณ 707 ลา้นบาท 

นอกจากนั้น ไดมี้ขอ้ตกลงชดเชยความเสียหายเพิ่มเติม หากธนาคารฯมีความเสียหายจากคดีฟ้องร้อง

ตามท่ีกล่าวใน ค) อีก 2 คดี ซ่ึงมีทุนทรัพยจ์าํนวน 9,965 ลา้นบาท 
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อย่างไรก็ดี ธนาคารธนชาตและบบส.สุขุมวิทได้มีการร่วมประชุมหารือและหาข้อยุติร่วมกันใน

หลกัการสาํหรับประเด็นคงคา้งดงักล่าวขา้งตน้ ทั้งน้ี ดว้ยขอ้ยุติในหลกัการดงักล่าว ธนาคารธนชาตจึง

คาดวา่จะไม่มีผลเสียหายในจาํนวนท่ีมีสาระสําคญัท่ีอาจเกิดข้ึนนอกเหนือไปจากท่ีไดมี้การกนัสํารอง

ไวใ้นบญัชีแลว้ และ/หรือส่วนท่ีกองทุนฟ้ืนฟูฯจะเป็นผูรั้บผดิชอบ 

33.5 ภาระผูกพนัจากการขายหุ้นสามัญของบริษัทหลกัทรัพย์นครหลวงไทย 

 จากการท่ีธนาคารนครหลวงไทยขายหุ้นสามญัของบริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทยออกไปในเดือน

สิงหาคม 2554 ธนาคารนครหลวงไทยมีภาระผูกพนัท่ีตอ้งชดใช้ค่าเสียหายจากคดีท่ียงัคงคา้งอยู่และ

รวมถึงคดีฟ้องร้องท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตจากการท่ีบริษทัหลกัทรัพยน์ครหลวงไทยติดตามทวงถามหน้ี

หรือฟ้องร้องลูกหน้ีอนัเน่ืองมาจากมูลหน้ีท่ีเกิดก่อนวนัขายเงินลงทุนดงักล่าวออกไป ทั้งน้ี ธนาคาร

นครหลวงไทยจะรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายก็ต่อเม่ือผูซ้ื้อหรือบริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทย ได้มี

หนงัสือแจง้เหตุแห่งการชดใชพ้ร้อมทั้งหลกัฐานมายงัธนาคารนครหลวงไทยภายใน 3 ปีนบัแต่วนัโอน

หุ้นท่ีเสนอขาย ภาระผูกพนัของธนาคารนครหลวงไทยดงักล่าวได้มีการโอนมายงัธนาคารธนชาต         

ณ วนัโอนกิจการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของธนาคารธนชาตเช่ือมัน่ว่าจะไม่เกิดความ

เสียหายจากกรณีดงักล่าว 

34. คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556  ธนาคารฯและบริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียก

ค่าเสียหายเป็นจาํนวนรวมประมาณ 23,394 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 22,486 ลา้นบาท) ซ่ึง

ผลของคดียงัไม่เป็นท่ีส้ินสุด อยา่งไรก็ตาม ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยไดพ้ิจารณาตั้งสํารองหน้ีสินท่ีอาจ

เกิดข้ึนไวแ้ลว้บางส่วน และส่วนท่ีเหลือฝ่ายบริหารของธนาคารฯและบริษทัยอ่ยเช่ือมัน่วา่จะไม่มีความ

เสียหายเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึกเป็นหน้ีสิน ณ ปัจจุบนั  

 หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายข้างตน้ส่วนหน่ึงของธนาคารฯ จาํนวน 

11,636 ล้านบาท เป็นคดีท่ีเก่ียวพนัมาถึงธนาคารฯจากการท่ีธนาคารนครหลวงไทยรับโอนกิจการ

ธนาคารศรีนคร ซ่ึงธนาคารฯ มีสิทธิไดรั้บชดเชยความเสียหายตามท่ีเกิดข้ึนจริงหากเป็นไปตามเง่ือนไข

ท่ีตกลงกบักองทุนฟ้ืนฟูฯ (ส่วนหน่ึงของคดีดงักล่าวเป็นคดีท่ีมีทุนทรัพยจ์าํนวน 9,586 ลา้นบาท เป็น

คดีของลูกหน้ีท่ีธนาคารศรีนครไดโ้อนลูกหน้ีรายดงักล่าวไปให้ บบส. สุขุมวิทแล้ว ตั้งแต่ก่อนโอน

กิจการใหธ้นาคารนครหลวงไทย ธนาคารฯจึงเห็นวา่เป็นการฟ้องผิดตวัและไม่ใช่ความรับผิดชอบของ

ธนาคารฯหรือธนาคารนครหลวงไทย) และรวมส่วนของคดีละเมิดรายหน่ึงทุนทรัพย ์8,594 ลา้นบาท 

แต่มีมูลความเสียหายเพียง 202 ลา้นบาท ปัจจุบนัศาลชั้นตน้ไดพ้ิพากษายกฟ้องแลว้ คดีอยูร่ะหวา่งการ

พิจารณาของศาลฎีกา 
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นอกจากน้ี มีคดีท่ีธนาคารนครหลวงไทยถูกเรียกให้ใชเ้งินจากการท่ีมีผูก้ระทาํผิดในการปลอมและใช้

เอกสารปลอมในนามธนาคารนครหลวงไทย โดยธนาคารนครหลวงไทยมีการดาํเนินการแจง้ความ                

ร้องทุกข์เพื่อดําเนินคดีกับผูก้ระทาํความผิดในการปลอมและใช้เอกสารปลอมในนามธนาคาร                    

นครหลวงไทย ปัจจุบนัคดีส่วนหน่ึงศาลมีคาํสั่งให้ธนาคารฯเขา้เป็นคู่ความแทนแลว้ และฝ่ายบริหาร

ของธนาคารฯเช่ือวา่จะไม่เกิดภาระหน้ีสินใด ๆ จากรายการปลอมดงักล่าว 

35. หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556  ธนาคารฯและบริษทัย่อยมีหนังสือคํ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนาม

ธนาคารฯ และบริษทัยอ่ยจาํนวนเงินประมาณ 39 ลา้นบาท เพื่อคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าของสาขา (งบการเงิน

เฉพาะกิจการ: 39 ลา้นบาท) 

36. สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย/การดําเนินงานที่ยกเลิก - เงินลงทุนในบริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน) 

 เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2555 ธนาคารฯไดล้งนามในสัญญาจะซ้ือจะขายเพื่อตกลงขายหุ้นสามญัทั้งหมดของ

บริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) (“บมจ. ธนชาตประกนัชีวิต”) ท่ีธนาคารฯถืออยูใ่นอตัราร้อยละ 

100 ให้แก่บริษทั พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“ผูซ้ื้อ”) โดยมีมูลค่าการ              

ซ้ือขายเป็นจาํนวนเงิน 17,500 ล้านบาท ปรับเพิ่มด้วยมูลค่าทางบญัชีของ บมจ. ธนชาตประกนัชีวิต ณ               

วนัก่อนวนัชาํระราคาค่าหุ้นและโอนหุ้นตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัในสัญญา และค่าตอบแทนส่วนเพิ่มอีก

จาํนวน 500 ลา้นบาท ท่ีจะชาํระเม่ือครบ 12 เดือนหลงัจากวนัชาํระราคาค่าหุ้นและโอนหุ้นคร้ังแรก ทั้งน้ี 

รายการโอนหุ้นและชําระราคาจะดาํเนินการเม่ือผูซ้ื้อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกาํกับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) และคู่สัญญาไดล้งนามในสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ

ในการแนะนาํผลิตภณัฑ์และบริการดา้นประกนัชีวิต (Bancassurance Agreement) และจะรับรู้เม่ือมีการ

โอนหุน้และชาํระราคาเสร็จส้ิน 

ในระหวา่งงวด ผูซ้ื้อไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

(“คปภ.”) ให้ซ้ือหุ้นบมจ. ธนชาตประกนัชีวิต เกินกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ล้ว

ทั้งหมด เพื่อการโอนและรับโอนกิจการ ซ่ึงเป็นเง่ือนไขท่ีสําคญัภายใตส้ัญญาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

ดงันั้น เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของมาตรฐานการบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 ธนาคารฯแสดง

ยอดเงินลงทุนในบริษทัย่อย - บมจ. ธนชาตประกันชีวิต ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการและ

สินทรัพย ์หน้ีสิน องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของของบมจ. ธนชาตประกนัชีวิต ในงบการเงินรวมได้

แสดงเป็นรายการแยกต่างหาก ภายใต้หัวข้อ “สินทรัพย์ท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไวเ้พื่อขาย”  

“หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย” และ“จาํนวนท่ีรับรู้ใน

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและสะสมในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์

ถือไวเ้พื่อขาย” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม และแยกแสดงผลการดาํเนินงานของบมจ. ธนชาตประกนัชีวิต

เป็น “กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ีถูกยกเลิก” และ “กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากการดาํเนินงานท่ี

ยกเลิก” ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมของงวดบญัชี 2556 และงวดบญัชี 2555 ท่ีแสดงเปรียบเทียบ โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 2556 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม  

สินทรัพย์  

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 2,123 

เงินลงทุนสุทธิ 26,060 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 33 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 110 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 19 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 157 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 56 

สินทรัพยอ่ื์น 512 

รวมสินทรัพย์ทีจ่ดัประเภทเป็นสินทรัพย์ทีถ่ือไว้เพือ่ขาย 29,070 

  

หนีสิ้น  

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 30 

ประมาณการหน้ีสิน 22 

หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั/ประกนัชีวติ 23,770 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 31 

หน้ีสินอ่ืน 715 

รวมหนีสิ้นทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบัสินทรัพย์ทีจ่ดัประเภทเป็นสินทรัพย์ทีถ่ือไว้เพือ่ขาย 24,568 

  

จาํนวนทีรั่บรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและสะสมในส่วนของเจ้าของทีเ่กีย่วข้องกบั 

 สินทรัพย์ทีจ่ดัประเภทเป็นสินทรัพย์ทีถ่ือไว้เพือ่ขาย  

ส่วนเกินกวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน  138 

หกั: ผลกระทบหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (26) 

จาํนวนทีรั่บรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและสะสมในส่วนของเจ้าของทีเ่กีย่วข้องกบั 

 สินทรัพย์ทีจ่ดัประเภทเป็นสินทรัพย์ทีถ่ือไว้เพือ่ขายสุทธิ 112 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี        

31 มีนาคม 
 2556 2555 

2งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม   

3กาํไรหรือขาดทุน   

รายไดด้อกเบ้ีย 267 214 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย - - 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 267 214 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ - - 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (1) (1) 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ (1) (1) 

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 17 34 

รายไดจ้ากการรับประกนัชีวติ 3,269 1,714 

รายไดเ้งินปันผล 3 48 

รายไดอ่ื้น ๆ 1 - 

รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 3,556 2,009 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัชีวติ (3,064) (1,450) 

รายไดสุ้ทธิจากการดาํเนินงาน 492 559 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ   

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 40 34 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 15 18 

ค่าภาษีอากร 7 7 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 39 31 

รวมค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืนๆ 101 90 

หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า - - 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 391 469 

ภาษีเงินได ้ (79) (109) 

กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 312 360 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่   

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (9) (96) 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 2 22 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (ขาดทุน) (7) (74) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 305 286 
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ขอ้มูลการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยด์าํเนินงานและหน้ีสินดาํเนินงานของบมจ. ธนชาตประกนัชีวิต 

ท่ีรวมแสดงในงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  2556 

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง   

- รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  524 

- เงินลงทุนสุทธิ  (2,045) 

- สินทรัพยอ่ื์น  (68) 

- อ่ืน ๆ  (22) 

  (1,611) 

การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)   

- หน้ีสินจากสญัญาประกนัชีวติ  1,133 

- ภาษีนิติบุคคลคา้งจ่าย  95 

- หน้ีสินอ่ืน  81 

- อ่ืน ๆ  (4) 

  1,305 

ขอ้มูลกระแสเงินสดของบมจ. ธนชาตประกนัชีวติ สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 

และ 2555 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                 

วนัท่ี 31 มีนาคม 

 2556 2555 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,059 1,355 

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (2,059) (1,355) 
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ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน ในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2556 สัญญาจะซ้ือจะขายเพื่อตกลงขายหุ้นสามญัไดมี้

ผลสมบูรณ์ทางกฎหมาย เน่ืองจากคู่สัญญาไดด้าํเนินการตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาเรียบร้อย

แล้ว ซ่ึงรวมถึงการลงนามสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจในการแนะนําผลิตภณัฑ์และบริการด้าน

ประกนัชีวติ (Bancassurance Agreement) โดยมีกาํหนดเวลา 15 ปี ระหวา่งธนาคารฯและบมจ. พรูเด็นเชียล 

ประกันชีวิต และธนาคารฯได้ดําเนินการโอนหุ้นสามัญของบมจ. ธนชาตประกันชีวิตจํานวน 

328,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมด พร้อมรับชาํระราคาค่าหุ้นจากผูซ้ื้อตาม

ขอ้ตกลงจาํนวน 17,500 ลา้นบาท เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยค่าตอบแทนส่วนท่ีปรับเพิ่มดว้ยมูลค่าทาง

บญัชีของบมจ. ธนชาตประกนัชีวิต ณ วนัก่อนวนัชาํระราคาค่าหุ้นและโอนหุ้น และค่าตอบแทนส่วน

เพิ่มอีกจาํนวน 500 ลา้นบาท ท่ีจะชาํระเม่ือครบ 12 เดือน หลงัจากวนัชาํระราคาค่าหุ้น จะดาํเนินการ

ตามขอ้ตกลงต่อไป รายการขายเงินลงทุนและการปันส่วนราคาค่าขายและการให้บริการตามสัญญา 

Bancassurance ดงักล่าวจะบนัทึกในไตรมาสท่ีสองของปี 2556 อยา่งไรก็ตาม ธนาคารฯมีนโยบายใน

การตั้งสาํรองเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2556 เพิ่มเติมเพื่อรองรับความเสียหายท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนในอนาคตหากสภาพเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไป 

37. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน - การลดทุนและเพิม่ทุน และการจ่ายเงินปันผล  

 เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของธนาคารฯไดอ้นุมติัการลดทุนและเพิ่ม

ทุนจดทะเบียนดงัน้ี :- 

- อนุมติัลดทุนจดทะเบียนของธนาคารฯจาก 59,346,192,720 บาท (5,934,619,272 หุ้น มูลค่าท่ี

ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) เป็น 55,136,649,030 บาท (5,513,664,903 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 

บาท) โดยการลดหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้ออกจาํหน่ายจาํนวน 420,964,369 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้        

หุน้ละ 10 บาท ซ่ึงธนาคารฯไดจ้ดทะเบียนลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 17 

เมษายน 2556 

- อนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 55,136,649,030 บาท (5,513,664,903 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 

บาท) เป็น 75,266,649,030 บาท (7,526,664,903 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) โดยการออก

หุ้นสามญัจาํนวน 2,013,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท ซ่ึงธนาคารฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่ม

ทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2556  

นอกจากน้ี ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของธนาคารฯไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น 

ในอตัราหุน้ละ 0.37 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 2,040 ลา้นบาท  

38. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการธนาคารฯเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2556 
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