
  

 

 

 

 

 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

รายงาน และ งบการเงินระหวางกาล 

30 มิถุนายน 2549 

   



 

 -  1  - 

 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอตอผูถอืหุนและคณะกรรมการของ 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวน

ของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด วันเดียวกันของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจา

เปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา งบดุล ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2548 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับ

งวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2548 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินท่ีผูสอบบัญชีทานอ่ืน

ในสํานักงานเดียวกันกับขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันท่ี 22 

กุมภาพันธ 2549 และ 24 สิงหาคม 2548 ตามลําดับ แตไดใหขอสังเกตในงบการเงินสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วันท่ี 30 มิถุนายน 2548 เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจสถาบันการเงินของกลุมธนชาต 

 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตอง       

วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปนจํานวนเงิน

และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการ

เกี่ยวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความ        

เหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือวาการตรวจสอบดังกลาวให            

ขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

 ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 ผลการดําเนินงานและ

กระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด วันเดียวกัน ของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ี

ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 



 

 -  2  - 

ขาพเจาไดสอบทานงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2549 ซ่ึงผูบริหารของ

กิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงิน ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทาน

ตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซ่ึงใหความเช่ือม่ันนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ี

รับรองท่ัวไป และเนื่องจากขาพเจาไมไดทําการตรวจสอบงบการเงินไดแตเพียงสอบทาน ดังนั้น ขาพเจาจึง

ไมไดเสนอรายงานการสอบบัญชีแตเสนอเพียงรายงานการสอบทานตองบกําไรขาดทุนดังกลาวเทานั้น จากการ

สอบทานของขาพเจา ขาพเจาไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรใน

สาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป งบกําไรขาดทุนสําหรับงวด สามเดือนส้ินสุดวันท่ี 3 0 มิถุนายน  

2548 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลท่ีไดสอบทานโดยผูสอบบัญชีทานอ่ืน ซ่ึงได

รายงานไวตามรายงานลงวันท่ี 2 4 สิงหาคม 2548 วาไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตอง

ตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป แตไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสราง

การประกอบธุรกิจสถาบันการเงินของกลุมธนชาต 

 

 

 รัตนา  จาละ 

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3747 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

กรุงเทพฯ : 23 สิงหาคม 2549  



ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2549 31 ธันวาคม 2548

               สินทรัพย

เงินสด 1,799,328,998          800,361,157             

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 4

  ในประเทศ

     มีดอกเบี้ย 514                          500                          

     ไมมีดอกเบี้ย 2,857,390,819          3,609,741,321          

2,857,391,333          3,609,741,821          

  ตางประเทศ - ไมมีดอกเบี้ย 88,079,712               57,631,976               

        รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ 2,945,471,045          3,667,373,797          

หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 5 55,700,000,000        12,500,000,000        

เงินลงทุน 6

     เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ 4,931,783,420          974,551,995             

     เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 14,851,129,101        16,440,534,603        

        รวมเงินลงทุน - สุทธิ 19,782,912,521        17,415,086,598        

เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 7

     เงินใหสินเชื่อ 174,541,854,081      158,696,713,133      

     ดอกเบี้ยคางรับ 180,751,561             165,781,845             

        รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 174,722,605,642      158,862,494,978      

        หัก :  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 8 (2,257,579,343)         (1,860,884,523)         

                 คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ 9 (46,200,614)             (47,235,396)             

     รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ-สุทธิ 172,418,825,685      156,954,375,059      

ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ 12 853,245,023             768,205,755             

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 13 827,513,495             493,972,856             

สินทรัพยไมมีตัวตน - สิทธิการเชา และซอฟทแวร 155,279,682             99,594,085               

ดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับ 234,339,963             138,722,608             

ภาษีมูลคาเพิ่มจายลวงหนา 1,518,711,164          2,264,443,862          

สินทรัพยอื่น 14 564,185,689             376,533,276             

รวมสินทรัพย 256,799,813,265      195,478,669,053      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

งบดุล (ตอ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2549 31 ธันวาคม 2548

          หนี้สินและสวนของผูถือหุน

เงินฝาก 15

      เงินฝากที่เปนเงินบาท 210,435,864,723      149,010,553,589      

      เงินฝากที่เปนเงินตราตางประเทศ 1,394,699                 4,371,736                 

      รวมเงินฝาก 210,437,259,422      149,014,925,325      

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินในประเทศ 16

   ในประเทศ

      มีดอกเบี้ย 1,874,632,924          2,451,713,169          

      ไมมีดอกเบี้ย 95,253,001               196,102,549             

1,969,885,925          2,647,815,718          

  ตางประเทศ - มีดอกเบี้ย 29,130,239               -                           

        รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ 1,999,016,164          2,647,815,718          

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 887,642,462             997,155,289             

เงินกูยืม 17

     เงินกูยืมระยะสั้น 515,760,000             285,760,000             

     เงินกูยืมระยะยาว 24,440,822,867        24,706,680,327        

        รวมเงินกูยืม 24,956,582,867        24,992,440,327        

ดอกเบี้ยคางจาย 1,758,680,665          1,155,021,843          

เจาหนี้คาเบี้ยประกันภัยคางจาย 404,820,233             472,978,541             

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 19,157,090               -                           

คาใชจายคางจาย 237,879,796             160,068,849             

หนี้สินอื่น 18 906,543,380             737,942,046             

รวมหนี้สิน 241,607,582,079      180,178,347,938      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

งบดุล (ตอ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2549 31 ธันวาคม 2548

สวนของผูถือหุน

     ทุนเรือนหุน

        ทุนจดทะเบียน

             หุนสามัญ 1,500,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 15,000,000,000        15,000,000,000        

        ทุนที่ออกและชําระแลว

             หุนสามัญ 1,458,356,092  หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 14,583,560,920 14,583,560,920        

     สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 340,897,648             340,897,648             

     สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 20 100,615,045             91,899,233               

     สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 20 (589,618,266)           (643,914,708)           

     กําไรสะสม

        จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 21 66,648,873               66,648,873               

        ยังไมไดจัดสรร 690,126,966             861,229,149             

รวมสวนของผูถือหุน 15,192,231,186        15,300,321,115        

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 256,799,813,265      195,478,669,053      

-                           -                           

รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพันทั้งสิ้น 30.1

การรับอาวัลตั๋วเงิน และการค้ําประกันการกูยืมเงิน 59,312,500               239,200,000             

ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไมครบกําหนด 10,162,944               3,717,431                 

เล็ตเตอรออฟเครดิต 549,397,380             635,370,238             

ภาระผูกพันอื่น 33,384,207,814        30,798,347,104        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ



งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 และ 2548

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 2549 2548 2549 2548

(ยังไมไดตรวจสอบ (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล

     เงินใหสินเชื่อ 29 1,703,069,412       635,667,352          3,365,783,256       1,145,692,596       

     รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 678,495,677          63,420,981            848,529,125          109,735,502          

     การใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน 1,315,640,902       8,629,186              2,166,332,137       8,629,186              

     เงินลงทุน 202,968,859          147,043,625          400,403,648          323,128,085          

        รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 3,900,174,850       854,761,144          6,781,048,166       1,587,185,369       

คาใชจายดอกเบี้ย

     เงินฝาก 2,110,040,105       257,297,588          3,374,477,530       481,412,377          

     รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 28,291,262            8,745,278              43,782,155            16,669,990            

     เงินกูยืมระยะสั้น 1,883,881              1,697,537              3,747,441              3,498,309              

     เงินกูยืมระยะยาว 287,466,952          190,252,393          547,482,862          341,126,129          

        รวมคาใชจายดอกเบี้ย 2,427,682,200       457,992,796          3,969,489,988       842,706,805          

     รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 1,472,492,650       396,768,348          2,811,558,178       744,478,564          

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 10 (178,387,242)        (39,421,997)          (395,863,235)        (20,725,223)          

ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (42,080)                 (650,640)               (4,666,782)            (40,800,546)          

     รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและ

        หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ 1,294,063,328       356,695,711          2,411,028,161       682,952,795          

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย

     กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 23 (14,571,494)          19,167,917            4,031,661              73,740,856            

     คาธรรมเนียมและบริการ

        การรับรอง รับอาวัล และค้ําประกัน 3,833,987              2,903,875              7,282,312              5,750,230              

        สวนลดคาเบี้ยประกันภัยรับ 155,348,308          34,123,225            326,194,782          34,988,509            

        อื่น ๆ 44,637,650            9,752,740              76,155,873            14,704,492            

     กําไรจากการปริวรรตและสัญญาอนุพันธทางการเงิน 7,746,056              2,361,962              12,423,026            3,054,558              

     รายไดคาบริการงานสนับสนุน 29 44,677,540            6,760,948              90,433,000            6,760,948              

     รายไดอื่น 7,346,590              3,477,148              26,149,725            5,099,627              

        รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 249,018,637          78,547,815            542,670,379          144,099,220          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดหกเดือน

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน



งบกําไรขาดทุน (ตอ)

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 และ 2548

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 2549 2548 2549 2548

(ยังไมไดตรวจสอบ (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย

     คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 25 294,977,549          106,579,708          564,163,115          198,099,318          

     คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ 106,427,639          39,004,534            195,603,532          70,404,680            

     คาภาษีอากร 128,945,454          31,817,466            241,590,898          56,662,279            

     คาธรรมเนียมและบริการ 15,717,273            2,554,428              24,620,129            5,492,799              

     คาตอบแทนกรรมการ 26 5,137,890              3,481,497              6,822,390              4,967,497              

     ขาดทุน(กําไร)จากการขายทรัพยสินรอการขาย

        และทรัพยสินอื่น 24 32,844,055            (34,237,152)          50,669,094            (42,983,544)          

     เงินนําสงเขากองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา

        ระบบสถาบันการเงิน 148,924,563          46,039,421            297,849,126          92,078,841            

     คานายหนาและคาใชจายเชาซื้อ 401,980,801          68,891,218            838,756,535          68,891,218            

     คาใชจายอื่น 251,009,024          63,475,883            496,136,881          107,975,811          

        รวมคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 1,385,964,248       327,607,003          2,716,211,700       561,588,899          

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 157,117,717          107,636,523          237,486,840          265,463,116          

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 27 (14,000,000)          -                        (44,000,000)          -                        

กําไรสุทธิสําหรับงวด 143,117,717          107,636,523          193,486,840          265,463,116          

กําไรตอหุน 

     กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.10                      0.13                      0.13                      0.33                      

     จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 1,458,356,092       810,199,062          1,458,356,092       810,199,062          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดหกเดือน



(หนวย : บาท)

สวนเกินทุนจาก สวนต่ํากวาทุนจาก

ทุนที่ออก สวนเกินมูลคา การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง จัดสรรแลว - สํารอง

และชําระแลว หุนสามัญ มูลคาเงินลงทุน มูลคาเงินลงทุน ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2548 8,101,990,620         340,897,648            295,020,369            (605,965,774)          48,565,026             720,185,736            8,900,693,625         

สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนลดลง - - (29,323,960)            - - - (29,323,960)            

สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนลดลง - - - 3,938,799               - - 3,938,799               

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - 265,463,116            265,463,116            

เงินปนผลจาย - - - - - (202,549,665)          (202,549,665)          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 8,101,990,620         340,897,648            265,696,409            (602,026,975)          48,565,026             783,099,187            8,938,221,915         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 14,583,560,920       340,897,648            91,899,233             (643,914,708)          66,648,873             861,229,149            15,300,321,115       

สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้น - - 8,715,812               - - - 8,715,812               

สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนลดลง - - - 54,296,442             - - 54,296,442             

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - 193,486,840            193,486,840            

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 19) - - - - - (364,589,023)          (364,589,023)          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 14,583,560,920       340,897,648            100,615,045            (589,618,266)          66,648,873             690,126,966            15,192,231,186       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 และ 2548

กําไรสะสม



งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 และ 2548

(หนวย : บาท)

2549 2548

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

     กําไรสุทธิ 193,486,840            265,463,116            

     รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)

        จากกิจกรรมดําเนินงาน :-

           คาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย 67,560,703              24,366,025              

           หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ 400,530,017            61,525,769              

           ตัดจําหนาย(สวนเกิน)สวนต่ํามูลคาตราสารหนี้ (15,939,381)             48,298,231              

           ตัดจําหนายสวนลดจายเงินกูยืมระยะยาว 14,142,540              14,096,614              

           คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนลดลง (3,047,137)               (10,597,321)             

           คาเผื่อขาดทุนจากมูลคาที่ลดลงของทรัพยสินรอการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง) 68,850,594              (13,572,060)             

           คาเผื่อการลดมูลคาของสินทรัพยอื่นเพิ่มขึ้น 51,996,742              1,059,799                

           กําไรจากการรับชําระหนี้จากลูกหนี้ -                           (40,454,416)             

           ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายอุปกรณ (1,773,215)               951,345                   

           กําไรจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ/สัญญาอนุพันธทางการเงิน (22,425,840)             (950,300)                  

           รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับเพิ่มขึ้น (109,941,876)           (19,178,564)             

           รายไดคางรับอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง 9,018,222                (6,864,748)               

           คาธรรมเนียมและรายไดคาเชารับลวงหนาเพิ่มขึ้น(ลดลง) (33,333,894)             679,092                   

           ดอกผลเชาซื้อและรายไดรอตัดบัญชีตัดจาย (2,145,027,707)        (13,696,164)             

           ดอกเบี้ยคางจายเพิ่มขึ้น(ลดลง) 603,658,822            (38,721,674)             

           คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น 77,810,947              57,484,350              

     กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน

        สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน (844,433,623)           329,889,094            

     สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

        รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  721,902,752            (214,832,559)           

        หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (43,200,000,000)      (1,500,000,000)        

        เงินใหสินเชื่อ (14,109,110,633)      (17,789,651,547)      

        ทรัพยสินรอการขาย 257,030,156            104,737,866            

        สินทรัพยอื่น 558,713,693            (286,065,981)           

     หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

        เงินฝาก 61,422,334,097        8,890,783,514          

        รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (648,799,554)           259,343,206            

        หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม (109,512,827)           504,398,850            

        เงินกูยืมระยะสั้น (50,000,000)             (125,000,000)           

        หนี้สินอื่น 145,496,210            184,313,546            

           เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชใปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 4,143,620,271          (9,642,084,011)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)



งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 และ 2548

(หนวย : บาท)

2549 2548

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

     เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อการลงทุน(เพิ่มขึ้น)ลดลง (2,385,733,347)        2,824,918,664          

     เงินสดจายซื้ออุปกรณ (396,554,060)           (42,865,009)             

     เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 2,224,000                830,000                   

        เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (2,780,063,407)        2,782,883,655          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

     เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว -                           7,280,760,000          

     จายเงินปนผล (364,589,023)           (202,549,665)           

        เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (364,589,023)           7,078,210,335          

เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 998,967,841            219,009,979            

เงินสด ณ วันตนงวด 800,361,157            215,639,352            

เงินสด ณ วันปลายงวด 1,799,328,998          434,649,331            

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด :-

     เงินสดจายระหวางงวดสําหรับ

        ดอกเบี้ยจาย 3,351,688,626          867,331,865            

        ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย 24,842,910              4,961,997                

     รายการที่มิใชเงินสด

        รับโอนทรัพยสินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชําระหนี้ 403,482,218            3,649,145                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
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ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

1. ขอมูล ธนาคารฯ/แผนการปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจสถาบนัการเงนิ 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) จัดตั้งข้ึนเปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายไทย

และเร่ิมประกอบกิจการธนาคารพาณิชยตั้งแตวันท่ี 22 เมษายน 2545 โดยธนาคารฯมีท่ีอยูท่ีจดทะเบียน

ตั้งอยูเลขท่ี  900 อาคารตนสนทาวเวอร ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ และมีบริษัท        

ทุนธนชาต  จํากัด (มหาชน) (เดิมช่ือ “บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) ”) ซ่ึงเปนบริษัทจดทะเบียน

จัดตั้งในประเทศไทยเปนบริษัทใหญ (ซ่ึงตอไปเรียกวา “บริษัทใหญ”) ถือหุนในอัตรารอยละ 9 9.36 ของ

ทุนจดทะเบียนชําระแลว ปจจุบันธนาคารฯมีสาขาจํานวน 92 สาขา 

ในป 2548 ธนาคารฯไดดําเนินการตามแผนงานท่ีไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ไดแกการ

เร่ิมดําเนิน ธุรกรรมเชาซ้ือแทนบริษัทใหญตั้งแตวันท่ี 9 พฤษภาคม 2548 รับโอนเงินรับฝากประเภทตั๋ว

สัญญาใชเงินจากบุคคลธรรมดาเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2548 และจากนิติบุคคลเม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2548 

รับโอนเงินใหสินเช่ือจากบริษัทใหญในวันท่ี 1 ตุลาคม 2548 และเพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวในเดือน

ธันวาคม 2548 นอกจากนี้ ในระหวางป 2549 ธนาคารฯไดรับโอนเงินใหสินเช่ือจากบริษัทใหญเพิ่มเติมอีก

จํานวน 888 ลานบาท ในราคาตามมูลคาท่ีตกลงกันตามสัญญา โดยอางอิงจากหลักเกณฑท่ีเห็นชอบโดยท่ี

ปรึกษาทางการเงิน 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน ระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 เร่ืองงบการเงินระหวางกาล โดย

เลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบสมบูรณเชนเดียวกับงบการเงินประจําป 

3.   นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

  งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี ภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ

อางอิงตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”)   

  นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญของธนาคารฯโดยสรุปมีดังตอไปนี้ :- 
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3.1 การรับรูรายได 

ก) ดอกเบ้ียและสวนลดรับจากเงินใหสินเช่ือ  

ดอกเบี้ ยจากเงินใหสินเช่ือ รับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคางจากยอดเงินตนท่ีคางชําระ

รายไดตามสัญญาเชาซ้ือรับรูตามวิธีผลรวมจํานวนป (Sum-of-the-year-digits) รายไดตาม

สัญญาเชาการเงินรับรูตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง  ธนาคารฯหยุดรับรูรายไดดอกเบ้ียตาม

เกณฑคงคางสําหรับเงินใหสินเช่ือท่ีผิดนัดชําระเงินตนหรือดอกเบ้ียเกินกําหนดสาม เดือนนับ

จากวันครบกําหนดชําระ และจะ โอนกลับรายการดอกเบ้ียคางรับท่ี เคยบันทึกบัญชีเปนรายได

แลวนั้นออกจากบัญชี การบันทึกรายไดดอกเบ้ียรับหลังจากนั้นจะบันทึกตามเกณฑเงินสด 

ธนาคารฯรับรูรายไดดอกเบ้ียสําหรับลูกหนี้ภายหลังการปรับโครงสรางหนี้ใหมตาม

เกณฑคงคาง โดยอิงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีลูกหนี้ตองจายชําระตามสัญญา ยกเวนหนี้ตามสัญญา

ปรับโครงสรางหนี้ท่ีอยูระหวางการติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสรางหนี้

ใหม ซ่ึงจะรับรูเปนรายไดดอกเบ้ียตามเกณฑเงินสดจนกวาลูกหนี้จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการ

ปรับโครงสรางหนี้ติดตอกันไมนอยกวาสามเดือนหรือสามงวดการชําระเงินแลวแตระยะเวลา

ใดจะนานกวา 

ในกรณีท่ีดอกเบ้ียหรือสวนลดไดคิดรวมอยูในตั๋วเงินหรือเงินใหสินเช่ือแลว ดอกเบ้ีย

หรือสวนลดดังกลาวจะบันทึกเปนรายไดรอตัดบัญชีและตัดจําหนายเปนรายไดเฉล่ียเทา ๆ กัน

ตลอดอายุของตั๋วเงินหรือระยะเวลาของเงินใหสินเช่ือนั้นหรือตามสัดสวนของหนี้ท่ีไดรับ

ชําระ  

ดอกผลจากการใหเชาซ้ือรับลวงหนาแสดงถึงสวนลดดอกเบ้ียท่ีตัวแทนจําหนายรถยนต

ใหกับลูกคา ซ่ึงจะทยอยรับรูรายไดตามวิธีผลรวมจํานวนปเชนเดียวกับดอกเบ้ียตามสัญญาเชา

ซ้ือ 

 ข) ดอกเบ้ียและเงินปนผลจากเงินลงทุน 

   ดอกเบ้ียจากเงินลงทุนถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง เงินปนผลจากเงินลงทุนจะถือเปน

รายไดเม่ือปดสมุดทะเบียน 

 ค) กําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน 

   กําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันท่ีท่ีเกิดรายการ 
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 ง) คาธรรมเนียมและบริการ  

 คาธรรมเนียมและบริการถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง 

3.2 การรับรูคาใชจาย 

 ก) ดอกเบ้ียจาย 

  ดอกเบ้ียจายถือเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง ในกรณีท่ีดอกเบ้ียไดคิดรวมอยูในตั๋วเงิน

จายแลว ดอกเบ้ียนั้นจะบันทึกเปนดอกเบ้ียจายรอตัดบัญชีและจะตัดจําหนายเปนคาใชจาย

เฉล่ียเทา ๆ กันตลอดอายุของตั๋วเงินนั้น 

 ข) คานายหนาและคาใชจายเชาซ้ือ 

  คานายหนาและคาใชจายเชาซ้ือถือเปนคาใชจาย ณ วันท่ีท่ีเกิดรายการ 

3.3 เงนิลงทุน 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย ท้ังท่ีถือไวเปนเงินลงทุนช่ัวคราวและระยะยาวแสดงตาม      

มูลคายุติธรรม ธนาคารฯบันทึกการเปล่ียนแปลงมูลคาหลักทรัพยดังกลาวเปนรายการแยกตางหาก  

ในสวนของผูถือหุนและจะรับรูกําไร(ขาดทุน)เม่ือมีการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยดังกลาว 

  เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะครบกําหนดชําระในหนึ่งปและท่ีจะถือจนครบกําหนดแสดง           

มูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย 

  ธนาคารฯตัดบัญชีสวนเกิน/สวนต่ํากวามูลคาตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง ซ่ึงจํานวน

ท่ีตัดจําหนายนี้จะแสดงเปนรายการปรับกับดอกเบ้ียรับ 

  มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาด คํานวณจากราคาเสนอซ้ือหลังสุด      

ณ ส้ินวันทําการสุดทายของงวดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคายุติธรรมของหลักทรัพย  

รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจและของตราสารหนี้ภาคเอกชน คํานวณโดยใชสูตรท่ีกําหนดโดย ธปท.          

โดยใชอัตราผลตอบแทนของ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยปรับดวยคาความเส่ียงท่ีเหมาะสม มูลคา    

ยุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 
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  เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาดซ่ึงถือเปนเงินลงทุนท่ัวไปแสดง   

มูลคาตามราคาทุน 

  ธนาคารฯจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนไวในงบกําไรขาดทุนเม่ือมีส่ิงบงช้ีถึง

การดอยคา  

  ธนาคารฯใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน 

  ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ธนาคารฯจะปรับเปล่ียนราคาของเงินลงทุนใหม

โดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชีและ

มูลคายุติธรรม ณ วันท่ีโอนไดบันทึกเปนรายการกําไร(ขาดทุน)ในงบกําไรขาดทุนหรือแสดงเปน

สวนเกินทุนหรือสวนต่ํากวาทุนซ่ึงแสดงแยกตางหากในสวนของผูถือหุนและทยอยตัดจําหนาย

ตลอดอายุท่ีเหลือของตราสารหนี้แลวแตกรณี 

3.4 เงินใหสินเชื่อ 

  ธนาคารฯแสดงเงินใหสินเช่ือเฉพาะยอดเงินตนไมรวมดอกเบ้ียคางรับ รายไดรอตัดบัญชีและ

สวนลดรับลวงหนาของเงินใหสินเช่ือท่ียังไมรับรูเปนรายได แสดงเปนรายการหักจากเงินให         

สินเช่ือ 

3.5 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

  ธนาคารฯตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ของเงินใหสินเช่ือ โดยอางอิงตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดย 

ธปท. (ยกเวนการจัดช้ันลูกหนี้ซ่ึง ธปท. ใหจัดช้ันหนี้ตามรายสัญญา แตธนาคารฯยังคงจัดช้ันหนี้ตาม

รายลูกคาเพื่อใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป) และปรับปรุงเพิ่มดวยจํานวนเงินเพิ่มเติมท่ี

คาดวาจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไมได โดยการวิเคราะหและประเมินฐานะของลูกหนี้จากประสบการณ

ในการพิจารณาความเส่ียงและมูลคาหลักประกันประกอบ  

   ในการตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  ธนาคารฯพิจารณา การจัดช้ันลูกหนี้ (ซ่ึงอางอิงระยะเวลาคาง

ชําระเปนสําคัญ) อัตราการตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตามระดับช้ันของลูกหนี้ และการตีราคา

หลักประกันท่ีจะนํามาหักจากยอดคงคางตามบัญชีของลูกหนี้เพื่อคํานวณคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

รวมท้ังหลักเกณฑในการปรับระดับการจัดช้ันลูกหนี้ท่ีปรับโครงสรางหนี้แลวเปนหนี้ปกติ ตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดโดย ธปท. 
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  การตัดจําหนายลูกหนี้เปนหนี้สูญ และหนี้สูญท่ีไดรับคืนจะนําไป ลดหรือ เพิ่มยอดคาเผ่ือหนี้

สงสัยจะสูญ 

  คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้อ่ืนตั้งข้ึนโดยประมาณจากจํานวนหนี้ท่ีอาจเรียกเก็บจากลูกหนี้

ไมได ซ่ึงพิจารณาจากสถานะปจจุบันของลูกหนี้คงคาง ณ วันท่ีในงบดุล 

3.6 การปรับโครงสรางหนี้ท่ีมีปญหา 

  ในกรณีท่ีเปนการปรับโครงสรางหนี้ท่ีธนาคารฯยินยอมผอนปรนเงื่อนไขในการชําระหนี้ 

ธนาคารฯคํานวณมูลคายุติธรรมของลูกหนี้หลังปรับโครงสรางหนี้โดยคํานวณจากมูลคาปจจุบันของ

กระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบ้ียข้ันต่ําของเงินใหสินเช่ือแกลูกคา

รายใหญในตลาดท่ีใชเปนฐานในการเรียกเก็บจากลูกหนี้ ณ วันปรับโครงสรางหนี้ ผลตางระหวาง 

มูลคายุติธรรมของหนี้ท่ีคํานวณไดท่ีต่ํากวายอดหนี้คงคางตามบัญชีเดิม จะบันทึกเปนคาเผ่ือการปรับ    

มูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้และถือเปนคาใชจายท้ังจํานวนในงบกําไรขาดทุนในงวดบัญชีท่ีมี

การปรับโครงสรางหนี้ ธนาคารฯจะทบทวนคาเผ่ือการปรับมูลคาดังกลาวโดยใชมูลคาปจจุบันของ

กระแสเงินสด ท่ีคาดวาจะไดรับ ตามระยะเวลาท่ีเหลืออยูและปรับปรุงคาเผ่ือ การปรับมูลคากับบัญชี

คาใชจายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ   

  ในกรณีท่ีเปนการปรับโครงสรางหนี้ ท่ีมีปญหา โดยการรับโอนสินทรัพยหรือสวนไดเสีย 

ธนาคารฯจะบันทึกบัญชีสินทรัพยหรือสวนไดเสียท่ีรับโอนมาเปนตนทุนของสินทรัพยดวยมูลคา

ยุติธรรมของสินทรัพย (ซ่ึงอิงตามราคาประเมินของผูประเมินภายในหรือผูประเมินอิสระภายนอก) 

แตไมเกินยอดหนี้คงคางตามสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย (รวมดอกเบ้ียคางรับท่ีหยุดรับรูรายไดจนถึง

วันปรับโครงสรางหนี้) สวนเกินของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีมากกวามูลหนี้คงคางตามบัญชีจะ

รับรูเปนดอกเบ้ียรับในงบกําไรขาดทุน ยกเวนกรณีสินทรัพยท่ีไดรับโอนมาโดยมีเงื่อนไขใหลูกหนี้

ตองซ้ือคืนหรือใหสิทธิซ้ือคืนทรัพยสินในราคาและระยะเวลาตามท่ีระบุไวในสัญญา ธนาคารฯจะ

บันทึกสินทรัพยท่ีรับโอนมาดังกลาวดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือมูลหนี้คงคางตามบัญชี

แลวแตราคาใดจะต่ํากวา 

  ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้โดยการยินยอมลดเงินตนหรือดอกเบ้ียท่ีบันทึกในบัญชีจะ

รับรูเปนขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเม่ือมีการปรับโครงสรางหนี้ 
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3.7 ทรัพยสินรอการขาย 

  ทรัพยสินรอการขายแสดงตามราคาทุนหรือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนซ่ึงถือตามราคาประเมิน       

ลาสุดหักดวยประมาณการคาใชจายในการขายแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 

  กําไรจากการจําหนายทรัพยสินรอการขายจะรับรูเปนรายไดในงบกําไรขาดทุนเม่ือขาย ยกเวน

การขายโดยการกูยืมเงินจากธนาคารฯ  กําไรจะรับรูตามสัดสวนของเงินใหกูยืมท่ีไดรับชําระ ขาดทุน

จากการจําหนายและขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน  

3.8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และคาเส่ือมราคา 

 ก) อาคารและอุปกรณแสดงตามราคาทุนหลังหักคาเส่ือมราคาสะสม คาเส่ือมราคาคํานวณจาก

ราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณ (ยกเวนรายการตามท่ี

ระบุดานลาง) ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ :- 

อาคาร - 20 ป 

เคร่ืองตกแตง ติดตั้งและอุปกรณ - 5 – 10  ป 

ยานพาหนะ  - 5  ป 

  คาเส่ือมราคาของอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีเกี่ยวของท่ี ซ้ือมาระหวางวันท่ี 1 กรกฎาคม 

2538 จนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2544 คํานวณตามอายุการใชงานโดยประมาณ 5 ป โดยวิธีผลรวม

จํานวนปท่ีใชงาน  

 ข) ท่ีดินแสดงตามวิธีราคาทุนโดยไมมีการคิดคาเส่ือมราคา 

3.9 สินทรัพยท่ีไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย 

 ก) คอมพิวเตอรซอฟทแวรจะทยอยตัดจําหนายเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงในระยะเวลา 5 - 10 ป ตามอายุ

การใชงาน 

 ข) สิทธิการเชาอาคารตัดบัญชีเปนคาใชจายตามอายุของสัญญาเชา 
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 3.10 สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน 

   ธนาคารฯบันทึกยานพาหนะตามสัญญาเชาการเงินเปนสินทรัพยและหนี้สินดวยจํานวนเทากับ

ราคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชา ณ วันท่ีเร่ิมตนของสัญญาเชา โดยดอกเบ้ียจายจะถูกบันทึกตามงวด

ตาง ๆ ตลอดอายุสัญญาเชา ตามยอดคงเหลือของเจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงินในแตละงวด 

3.11 การขายลูกหนีต้ัว๋เงนิ 

  ธนาคารฯบันทึกการขายลดตั๋วเงิน แบบท่ีธนาคารฯใหอาวัล หรือการขายลดตั๋วเงินท่ี ไมมีการ

ใหอาวัลหรือรับรองแบบผูซ้ือมีสิทธิไลเบ้ียเปนหนี้สินภายใตบัญชี  “ภาระจากการขายลูกหนี้ตั๋วเงิน” 

และจะบันทึกรายการขายลดตั๋วเงินท่ีมีธนาคารพาณิชยหรือบริษัทเงินทุนอ่ืนใหการอาวัลหรือรับรอง

แบบผูซ้ือมีสิทธิไลเบ้ีย โดยการเครดิตบัญชีลูกหนี้เงินใหสินเช่ือประเภทตั๋วเงินและเปดเผยรายการ

ดังกลาวไวเปนสวนหนึ่งของ “หนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นในภายหนา”  

3.12 เงินตราตางประเทศ  

  รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศซ่ึงเกิดข้ึนในระหวาง งวดไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใช

อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีท่ีเกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีมียอด

คงเหลือ ณ วันท่ีในงบดุลไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีในงบดุล 

  กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการ ซ้ือขายและแปลงคาเงินตราตางประเทศ ไดรวมอยูในการ

คํานวณผลการดําเนินงาน 

3.13 เคร่ืองมือทางการเงนิ  

   เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสด รายการระหวางธนาคารและ           

ตลาดเงิน หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน เงินลงทุน เงินใหสินเช่ือ เงินฝาก หนี้สินจายคืนเม่ือทวง

ถามและเงินกูยืม ซ่ึงนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละ

หัวขอท่ีเกี่ยวของ 

3.14 ตราสารอนุพันธ  

   ธนาคารฯเขาทํารายการเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินนอกงบดุลท่ีเปนตราสารอนุพันธเพื่อ

บริหารความเส่ียงของธนาคารฯ และเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา 
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   สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาท่ีทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการคาบันทึกเปน

รายการนอกงบดุลและแสดงมูลคาตามราคายุติธรรม ธนาคารฯรับรูกําไรหรือขาดทุนจากการ

เปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของสัญญาในงบกําไรขาดทุน 

   สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียและสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียตางสกุลเงินท่ีทําข้ึนเพื่อ

ปองกันความเส่ียงจะบันทึกเปนรายการนอกงบดุล และวัดมูลคาดวยวิธีคงคาง โดยองคประกอบท่ี

เปนเงินตราตางประเทศวัดมูลคาดวยอัตราแลกเปล่ียนปจจุบัน และองคประกอบท่ีเปนอัตราดอกเบ้ีย

บันทึกตามเกณฑคงคางเชนเดียวกับสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีถูกปองกันความเส่ียง 

3.15 กําไรตอหุน 

  กําไรตอหุนท่ีแสดงไวในงบกําไรขาดทุนเปนกําไรตอหุนข้ันพื้นฐานซ่ึงคํานวณโดยการหาร

กําไรสุทธิสําหรับงวดดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกจําหนายในระหวางงวด 

 3.16 การใชประมาณการทางบญัช ี

   ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ในบางกรณีฝายบริหารอาจตองใช

การประมาณรายการบัญชีบางรายการ ซ่ึงมีผลตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ ผลท่ีเกิดข้ึนจริงในภายหลังจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ี              

ประมาณไว 

4. รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย) 

  (หนวย : ลานบาท) 

 30 มิถุนายน 2549 31 ธันวาคม 2548 

 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ :-       

ธนาคารแหงประเทศไทยและ       

 กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ 2,767 - 2,767 3,515 - 3,515 

ธนาคารพาณิชย 90 - 90 95 - 95 

รวมในประเทศ 2,857 - 2,857 3,610 - 3,610 

ตางประเทศ :-       

เงินดอลลารสหรัฐฯ  55 - 55 33 - 33 

เงินยูโร 7 - 7 8 - 8 

อื่น ๆ  26 - 26 16 - 16 

รวมตางประเทศ 88 - 88 57 - 57 

รวม 2,945 - 2,945 3,667 - 3,667 
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5. หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน  

(หนวย : ลานบาท) 

 30 มิถุนายน 2549 31 ธนัวาคม 2548 

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 5,948 1,000 

พันธบตัรกองทนุเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบนัการเงิน 49,752 11,500 

รวมหลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 55,700 12,500 

6. เงนิลงทุน  

 6.1 จําแนกตามประเภทของเงนิลงทุน 

      (หนวย : ลานบาท) 

 30 มิถุนายน 2549 31 ธนัวาคม 2548 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 ราคาทุน มูลคา ราคาทุน มูลคา 

 ตัดจําหนาย ยุติธรรม ตัดจําหนาย ยุติธรรม 

เงินลงทุนชัว่คราว   :    

เงินลงทุนเผ่ือขาย     

   หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 3,847 3,846 - - 

   ตราสารหน้ีภาคเอกชน 150 149 34 34 

        รวม 3,997 3,995 34 34 

   หัก : คาเผื่อการปรับมูลคา (2)  -  

        รวม 3,995  34  

ตราสารหน้ีทีจ่ะถอืจนครบกําหนด     

   - ครบกําหนดชาํระภายใน 1 ป     

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 16  941  

ตราสารหน้ีตางประเทศ 921  -  

       รวม 937  941  

รวมเงินลงทุนชัว่คราว - สทุธิ 4,932  975  
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      (หนวย : ลานบาท) 

 30 มิถุนายน 2549 31 ธนัวาคม 2548 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 ราคาทุน มูลคา ราคาทุน มูลคา 

 ตัดจําหนาย ยุติธรรม ตัดจําหนาย ยุติธรรม 

เงินลงทุนระยะยาว   :    

เงินลงทุนเผ่ือขาย     

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 116 112 269 262 

ตราสารทนุในความตองการของ     

   ตลาดในประเทศ     

หลักทรัพยจดทะเบียน 891 813 539 428 

หนวยลงทุน 975 1,030 2,642 2,707 

 1,982 1,955 3,450 3,397 

   หัก : คาเผื่อการปรับมูลคา (27)  (53)  

        รวม 1,955  3,397  

     

ตราสารหน้ีทีจ่ะถอืจนครบกําหนด     

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 10,259  10,248  

    ตราสารหน้ีภาคเอกชน 26  35  

    ตราสารหน้ีตางประเทศ  1,338  1,400  

 11,623  11,683  

   หกั : คาเผ่ือการดอยคา (44)  (44)  

        รวม 11,579  11,639  

เงินลงทุนท่ัวไป     

หนวยลงทนุในกองทนุรวม     

   อสังหาริมทรัพย 1,178  1,253  

ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการ     

   ของตลาด - ในประเทศ 159  174  

 1,337  1,427  

   หกั : คาเผ่ือการดอยคา (20)  (23)  

        รวม 1,317  1,404  

     

รวมเงินลงทุนระยะยาว – สทุธิ 14,851  16,440  
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6.2 จําแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี ้

   (หนวย : ลานบาท) 

 30 มิถุนายน 2549 31 ธันวาคม 2548 

 ครบกําหนด ครบกําหนด 

 

นอยกวา         

1 ป 1 ป - 5 ป เกิน 5 ป รวม 

นอยกวา             

1 ป 1 ป - 5 ป เกิน 5 ป รวม 

เงินลงทุนเผื่อขาย         

หลักทรัพยรัฐบาลและ         

   รัฐวิสาหกิจ 3,847 - - 3,847 - - - - 

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 150 116 - 266 34 269 - 303 

รวม 3,997 116 - 4,113 34 269 - 303 

หัก : คาเผ่ือการปรับมูลคา (2) (4) - (6) - (7) - (7) 

รวม 3,995 112 - 4,107 34 262 - 296 

         

ตราสารหนี้ท่ีจะถือจน         

   ครบกําหนด         

หลักทรัพยรัฐบาลและ         

   รัฐวิสาหกิจ 16 3,530 6,729 10,275 941 2,375 7,873 11,189 

ตราสารหนี้ภาคเอกชน - 26 - 26 - 35 - 35 

ตราสารหนี้ตางประเทศ 921 1,338 - 2,259 - 1,400 - 1,400 

รวม 937 4,894 6,729 12,560 941 3,810 7,873 12,624 

หัก : คาเผ่ือการดอยคา - - (44) (44) - - (44) (44) 

รวม 937 4,894 6,685 12,516 941 3,810 7,829 12,580 

รวมตราสารหนี้ 4,932 5,006 6,685 16,623 975 4,072 7,829 12,876 

 6.3 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 ธนาคารฯมีสวนเกินทุนและสวนต่ํากวาทุนท่ีเกิดจากการโอนเปล่ียนประเภท

เงินลงทุนของตราสารหนี้คงเหลือเปนจํานวนประมาณ  11 ลานบาท และ 471 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึง

แสดงไวในสวนของผูถือหุน ( 31 ธันวาคม 2548 : สวนเกินทุนและสวนต่ํากวาทุนท่ีเกิดจากการโอน

เปล่ียนประเภทเงินลงทุน 13 ลานบาท และ 512 ลานบาท ตามลําดับ) 

 6.4 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548  ธนาคารฯมีเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลจํานวนเงิน 

105 ลานบาท ซ่ึงเปนเงินลงทุนตามขอตกลงกับกระทรวงการคลังภายใตโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุนช้ันท่ี 

2 พันธบัตรรัฐบาลดังกลาวมีอายุ 10 ป และมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 2.75 - 4.00 ตอป  
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 6.5 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนดชําระรวมเงินลงทุน

ในตั๋วสัญญาใชเงินท่ีออกโดยบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (“บสท.”) ซ่ึงไดรับจากการโอนขายลูกหนี้

ดอยคุณภาพใหแก บสท. จํานวน 296 ลานบาท ตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวเปล่ียนมือไมไดมีอายุ 10 ป 

(31 ธันวาคม 2548 : 296 ลานบาท) อยางไรก็ตาม ยอดราคาโอนท่ีไดรับชําระเงินเปนตั๋วสัญญาใชเงิน

แลว ยังสามารถเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงไดอีกภายหลังจากบสท.ไดสอบทานราคาหรือไดมีการ

ประเมินหลักประกันหรือปรับปรุงราคา 

 ท้ังนี้ตามเงื่อนไขของ พรก. ธนาคารฯยังคงมีความรับผิดชอบรวมกับ บสท. ในสวนแบงผลกําไรหรือ

ขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพเม่ือครบส้ินปท่ี 5 และส้ินปท่ี 10 นับแตวันท่ี 1 

กรกฎาคม 2544 โดยในกรณีท่ีมีผลขาดทุน ผลขาดทุนสวนแรกจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของราคา

โอน ธนาคารฯจะเปนผูรับผิดชอบ ผลขาดทุนสวนท่ีสองจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาโอน 

บสท. และธนาคารฯจะรวมกันรับผิดชอบคนละคร่ึง ผลขาดทุนสวนท่ีเหลือ บสท. จะรับไปท้ังหมด 

โดยผลกําไรหรือขาดทุนจะคํานวณจากมูลคาสินทรัพยท่ีเรียกเก็บไดสะสม ณ วันท่ีคํานวณหักดวย

ตนทุนในการรับโอนและคาใชจายท้ังปวงในการดําเนินงานของ บสท. รวมท้ังดอกเบ้ียจากตราสาร

หนี้ท่ีออกเพื่อซ้ือ   ลูกหนี้ 

  ซ่ึง ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 ธนาคารฯยังไมสามารถประมาณสวนแบงผลขาดทุนท่ีแนนอนได  แต

อยางไรก็ตาม ธนาคารฯไดมีการประมาณการสวนแบงผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการบริหาร

สินทรัพยดอยคุณภาพแลวเปน จํานวนประมาณ 44 ลานบาท โดยแสดงเปนสํารองเผ่ือการดอยคาในตั๋ว

สัญญาใชเงินในสวนของเงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด ตามการจัดประเภทของตั๋วสัญญา

ใชเงิน (31 ธันวาคม 2548 : 44 ลานบาท) 

  ในระหวางงวด ธนาคารฯ ไดรับรูรายไดดอกเบ้ียจากตั๋วสัญญาใชเงินของ บสท. จํานวน 2.6 ลานบาท (2548 : 

1.3 ลานบาท) 

 6.6 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 เงินลงทุนท่ัวไปสวนหนึ่งจํานวนประมาณ 9 ลานบาท (ราคาทุน) เปนเงินลงทุน

ในหุนสามัญท่ีไดรับโอนจากการปรับโครงสรางหนี้ ซ่ึงติดภาระผูกพันหามจําหนายกอนระยะเวลาท่ีระบุ

ไวในสัญญาปรับโครงสรางหนี้ (31 ธันวาคม 2548 : 9 ลานบาท เปนเงินลงทุนท่ีติดภาระผูกพันหามจําหนาย

กอนเวลาท่ีระบุในสัญญา และอีกจํานวน 14 ลานบาท เปนเงินลงทุนท่ีใหสิทธิแกลูกหนี้ในการใชสิทธิ

ซ้ือเงินลงทุนกอนผูอ่ืน) 
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 6.7 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 เงินลงทุนในหลักทรัพยท่ีธนาคารฯถือหุนตั้งแตรอยละ 

10 ข้ึนไปของจํานวนหุนท่ีออกจําหนายแลวของนิติบุคคลนั้นมีดังตอไปนี้ :- 

  30 มิถุนายน 2549 31 ธันวาคม 2548 

   อัตราสวน  อัตราสวน 

ชื่อหลักทรัพย ประเภทธุรกิจ  ราคาทุน เงินลงทุน ราคาทุน เงินลงทุน 

  ลานบาท รอยละ  ลานบาท รอยละ 

 อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย     

บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด ประกันภัย 30 10.00 30 10.00 

      

 การสาธารณูปโภคและบริการ     

บริษัท เพื่อนพบแพทย จํากัด สถานพยาบาล - 18.71 - 18.71 

บริษัท แมกซวิน พร็อพเพอรต้ี จํากัด เซอรวิส อพารทเมนท - 10.00 - 10.00 

      

 อื่น ๆ     

กองทุนเปดธนชาติทุนทวี 1 กองทุนรวม - ตราสารทุน (1) 230 47.93 230 61.00 

กองทุนเปดธนชาติทุนทวี 3 กองทุนรวม - ตราสารหนี้ (1) 186 99.95 497 99.88 

กองทุนเปดธนชาติทุนทวี 4 กองทุนรวม - ตราสารหนี้ (1) 150 83.30 819 97.33 

กองทุนเปดธนสาร กองทุนรวม – ตราสารทุน 

   และตราสารหนี้ 

(1) 354 65.09 892 89.72 

กองทุนเปดธนชาตบริหารเงิน กองทุนรวม - ตลาดเงิน (1) -           - 151 24.29 

กองทุนรวมธุรกิจไทย 3 กองทุนรวม  

   - อสังหาริมทรัพย 

(1) 540 26.67 577 26.67 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทรัพยทวี กองทุนรวม  

   - อสังหาริมทรัพย 

(1) 257 56.00 277 56.00 

กองทุนรวมไทยพัฒนา 1 กองทุนรวม  

   - อสังหาริมทรัพย 

(1) 211 20.00 220 20.00 

(1) ธนาคารฯไมถือวาการลงทุนในกองทุนรวมเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม เนื่องจากธนาคารฯไมมีอํานาจควบคุมหรือ       

อิทธิพลในการกําหนดนโยบายการเงินและการดําเนินงานของกองทุนรวมดังกลาว ซึ่งอยูภายใตการจัดการที่เปนอิสระของผูจัดการ      

กองทุนรวมตามรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนั้น ธนาคารฯจึงบันทึกเงินลงทุนในกองทุนรวมดังกลาวเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย

ระยะยาวหรือเงินลงทุนทั่วไปขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการลงทุน 
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6.8 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549  และ 31 ธันวาคม 2548 เงินลงทุนในหลักทรัพยของธนาคารฯไดรวมเงินลงทุน

ในหลักทรัพยท่ีออกโดยบริษัทท่ีมีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานซ่ึงมีรายละเอียด

ดังนี้ :- 

    คาเผ่ือการปรับ 

มูลคา/ดอยคา 

 จํานวนราย ราคาทุน มูลคายุติธรรม ที่บันทึกในบัญชีแลว 

 30 

มิถุนายน 

2549 

31 

ธันวาคม 

2548 

30 

มิถุนายน 

2549 

31 

ธันวาคม 

2548 

30 

มิถุนายน 

2549 

31 

ธันวาคม 

2548 

30 

มิถุนายน 

2549 

31 

ธันวาคม 

2548 

   ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

ตราสารทุน – หุนสามัญ         

1. บริษัทจดทะเบียนที่เขาขายถูกเพิก  

ถอนจากการเปนหลักทรัพย 

 จดทะเบียน 

1 1 - - - - - - 

2. บริษัทที่รายงานผูสอบบัญชีระบุวา

บริษัทมีปญหาเก่ียวกับการดํารงอยู

ของกิจการ 

2 2 21 21 2 2 19 19 

7. เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 

 7.1 จําแนกตามประเภทสินเชื่อ  

 (หนวย : ลานบาท) 

 30 มิถุนายน 2549 31 ธนัวาคม 2548 

เงินเบกิเกินบญัชี 697 372 

เงินใหกูยืม 29,093 27,042 

ต๋ัวเงิน 64,736 91,168 

ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซื้อ 79,758 40,048 

ลกูหน้ีตามสญัญาเชาทางการเงิน 258 66 

รวม 174,542   158,696 

บวก : ดอกเบี้ยคางรับ 181 166 

หกั : คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  (2,258) (1,861) 

        คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ (46) (47) 

เงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับ – สุทธิ 172,419 156,954 
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  ในระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2549 ธนาคารฯไดรับโอนเงินใหสินเช่ือจากบริษัท

ใหญ จํานวน 888 ลานบาท และธนาคารฯไดโอนสินเช่ือดอยคุณภาพใหแกบริษัทท่ีเกี่ยวของกันแหง

หนึ่งจํานวน 422 ลานบาท ซ่ึงราคาโอนดังกลาวอางอิงจากหลักเกณฑท่ีเห็นชอบโดยท่ีปรึกษาทางการเงิน 

  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 ธนาคารฯมีรายไดรอตัดบัญชีและดอกเบ้ียรับ

ลวงหนาดังนี้ :- 

  (หนวย : ลานบาท) 

 30 มิถุนายน 2549 31 ธนัวาคม 2548 

รายไดรอตัดบัญชี 199 199 

ดอกผลเชาซือ้/เชาทางการเงินรอตัดบัญชี 13,721 6,527 

ดอกเบี้ยรับลวงหนา 4 4 

7.2 จําแนกตามระยะเวลาท่ีเหลือของสัญญาการใหสนิเชือ่  

 (หนวย : ลานบาท) 

 30 มิถุนายน 2549 31 ธนัวาคม 2548 

เมือ่ทวงถาม* 1,389 1,347 

ไมเกิน 1 ป 65,505 15,795 

เกิน 1 ป 107,829 141,720 

รวมเงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับ 174,723 158,862 

   *  รวมสัญญาที่ครบกําหนดแลว 

 7.3 จําแนกตามสกุลเงินและถ่ินท่ีอยูของลูกหนี้ 

  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 เงินใหสินเช่ือและดอกเบ้ียคางรับ จําแนก

ตามสกุลเงินและถ่ินท่ีอยูของลูกหนี้ดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 30 มิถุนายน 2549 31 ธันวาคม 2548 

 ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม 

เงินบาท 174,265 429 174,694 158,413 442 158,855 

เงินดอลลารสหรัฐฯ 24 - 24 7 - 7 

เงินยูโร 5 - 5 - - - 

รวม 174,294 429 174,723 158,420 442 158,862 
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7.4 จําแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชัน้ 

(หนวย : ลานบาท) 

 30 มิถุนายน 2549 

  กลาวถึง ต่ํากวา  สงสัย  

 ปกติ เปนพเิศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 

บริษัทใหญและบริษัทที่เกี่ยวของกัน 61,743 - - - - 61,743 

การเกษตรและเหมืองแร 187 - - - - 187 

อุตสาหกรรมการผลิตและ 4,582 12 416 258 327 5,595 

   การพาณิชย       

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง 3,139 - - 286 736 4,161 

การสาธารณูปโภค 2,495 - - 29 - 2,524 

การบริการ 4,805 30 127 44 17 5,023 

เงินใหกูยืมเพื่อที่อยูอาศัย 9,384 298 100 53 137 9,972 

เงินใหกูยืมเพื่อเชาซ้ือ 75,022 4,388 278 69 1 79,758 

อื่น ๆ 5,302 145 66 36 211 5,760 

รวมเงินใหสนิเชือ่และดอกเบีย้คางรับ 166,659 4,873 987 775 1,429 174,723 

 

(หนวย : ลานบาท) 

 31 ธันวาคม 2548 

  กลาวถึง ต่ํากวา  สงสัย  

 ปกติ เปนพเิศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 

บริษัทใหญและบริษัทที่เกี่ยวของกัน 87,198 - - - - 87,198 

การเกษตรและเหมืองแร 35 - - - - 35 

อุตสาหกรรมการผลิตและ       

   การพาณิชย 4,478 19 196 258 310 5,261 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง 1,904 6 552 311 849 3,622 

การสาธารณูปโภค 2,699 - 29 - 35 2,763 

การบริการ 4,807 - 133 41 324 5,305 

เงินใหกูยืมเพื่อที่อยูอาศัย 9,557 323 88 73 101 10,142 

เงินใหกูยืมเพื่อเชาซ้ือ 39,113 900 33 2 - 40,048 

อื่น ๆ 4,100 96 55 59 178 4,488 

รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 153,891 1,344 1,086 744 1,797 158,862 
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7.5 สินเชื่อดอยคุณภาพ 

  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 ธนาคารฯมีสินเช่ือดอยคุณภาพตามเกณฑของ 

ธปท. (หมายถึงเงินใหสินเช่ือท่ีจัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ) ดังนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 

 30 มิถุนายน 2549 31 ธนัวาคม 2548 

เงินใหสนิเช่ือดอยคณุภาพ (ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ) 3,147 3,582 

   ซ่ึงเงินใหสินเช่ือ ดอยคุณภาพตามท่ีกลาวไวขางตนไมนับรวมเงินใหสินเช่ือ ท่ีคางชําระ ท่ีไดมี

การทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้แลว และเขาเงื่อนไขการจัดช้ันเปนลูกหนี้ช้ันปกติหรือกลาวถึงเปน

พิเศษตามหลักเกณฑของธปท. 

   ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 เงินใหสินเช่ือท่ีระงับการรับรูรายไดตาม

เกณฑคงคางมีจํานวนประมาณ 2,466 ลานบาท และ 1,750 ลานบาท ตามลําดับ 

7.6 การปรับโครงสรางหนี้ท่ีมีปญหา   

ในระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2549  ธนาคารฯไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ท่ีมี

ปญหากับลูกหนี้ท้ังส้ิน 32 ราย ซ่ึงมียอดคงคางตามบัญชีกอนการปรับโครงสรางหนี้เปนจํานวนประมาณ 80 

ลานบาท (สวนหนึ่งจํานวน 18 ราย คิดเปนจํานวนเงินประมาณ 51 ลานบาท เปนลูกหนี้ท่ีเคยทําสัญญาปรับ

โครงสรางหนี้แลวและไมสามารถจายชําระไดจึงทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ใหม) ซ่ึงเปนการปรับ

โครงสรางหนี้แบบเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการจายชําระหนี้ และมีผลขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ใน

ระหวางงวดจํานวนประมาณ 5 ลานบาท 

ลูกหนี้ท่ีมีการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ในระหวางงวด  มีระยะเวลาการชําระหนี้ตามสัญญาโดย

นับจากอายุหนี้คงเหลือ ณ วันส้ินงวดไดดังนี้ :- 
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  (หนวย : ลานบาท) 

  ยอดหน้ีคงเหลือหลังจาก 

ระยะเวลา จํานวนรายลูกหน้ี ปรับโครงสรางหนี้  

ผิดนัดชําระแลวภายหลังทําสัญญา 16 21 

มกํีาหนดชําระในป 2549 3 32 

นอยกวา 5 ป  3 4 

5 - 10 ป 7 11 

11 - 15 ป 2 5 

มากกวา 15 ป 1 2 

รวม 32 75 

   ขอมูลสําหรับ งวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2549 ท่ีเกี่ยวของกับลูกหนี้ท่ีผานการปรับ

โครงสรางหนี้มีดังนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 

ดอกเบี้ยที่รับรูในงบกําไรขาดทุน 114 

ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ที่รับรูในงบกําไรขาดทุน 5 

ขาดทุนจากการขายหนี้ 8 

เงินสดที่รับชําระจากลูกหน้ี/ขายหน้ี 353 

นอกจากนี้ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 ธนาคารฯมียอดทรัพยสินท่ีจะรับโอนภายใตสัญญาปรับ

โครงสรางหนี้เปนจํานวนเงินประมาณ 156 ลานบาท 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 ธนาคารฯมีลูกหนี้ท่ีไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้แลวจํานวน 284 

ราย (จากลูกหนี้ของธนาคารฯท้ังหมดจํานวน 236,882 ราย) บัญชีลูกหนี้ท่ีปรับโครงสรางหนี้ดังกลาวมี

ยอดเงินตนและดอกเบ้ียคงคางเปนจํานวนเงินรวม 3,158 ลานบาท (ในจํานวนดังกลาวเปนยอดคงคาง

ของลูกหนี้ท่ีมีการปรับโครงสรางหนี้ในระหวางงวด 2549 จํานวน 43 ลานบาท) ยอดรวมหนี้ดังกลาว

หากคํานวณสุทธิจากหลักประกันจะมีมูลคารวมประมาณ 591 ลานบาท 
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7.7 เงินใหสินเชื่อจัดชั้นตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 

  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 ธนาคารฯมีเงินใหสินเช่ือจัดช้ัน และเงินสํารอง

ท่ีเกี่ยวของตามเกณฑในประกาศของ ธปท. ดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 

   

อตัราสํารอง 

ขั้นตํ่าที่ตอง คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

 มูลหนี้/มูลคา มูลหนี้หลังหัก ต้ังตามเกณฑ มูลคาขั้นตํ่าที่ตองต้ัง มูลคาที่บันทึก 

 ตามบัญชี หลักประกัน ธปท. (1) 
ตามเกณฑ ธปท.     ตามบัญชี 

 

30 

มิถุนายน 

2549 

31 

ธันวาคม 

2548 

30 

มิถุนายน 

2549 

31 

ธันวาคม 

2548 

(รอยละ) 30 

มิถุนายน 

2549 

31 

ธันวาคม 

2548 

30 

มิถุนายน 

2549 

31 

ธันวาคม 

2548 

เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ  (2)         

ลูกหนี้จัดชั้นปกติ 166,531 153,777 144,131 133,538 1 1,441 1,335 1,441 1,335 

ลูกหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 4,868 1,341 4,519 1,005 2 91 20 91 20 

ลูกหนี้จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน 987 1,086 483 121 20 97 24 97 24 

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย 775 744 142 59 50 71 30 71 30 

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ 1,429 1,797 401 426 100 401 426 401 426 

รวม 174,590 158,745 149,676 135,149  2,101 1,835 2,101 1,835 

สํารองเพิ่มเติมเผ่ือหนี้ที่          

อาจเรียกเก็บไมไดที่ต้ังมากกวา

เกณฑขั้นตํ่า ธปท.         157 26 

รวม 174,590 158,745      2,258 1,861 

 (1) อตัรา สํารองขั้นตํ่าที่ตองต้ังตามเกณฑ ธปท. ซึ่งคํานวณจากมูลหนี้หลังหักหลักประกัน 

 (2) มูลหนี้/มูลคาตามบัญชีของลูกหนี้จัดชั้นปกติและลูกหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษไมรวมดอกเบี้ยคางรับ 

  คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญท่ีตองตั้งสําหรับสินทรัพยจัดช้ันตามเกณฑของ ธปท.คํานวณข้ึนโดย

พิจารณาถึงมูลคาหลักประกันตามเกณฑในประกาศของ ธปท. ซ่ึงหลักประกันของลูกหนี้สวนใหญ

ประกอบดวยท่ีดิน อาคารแล ะส่ิงปลูกสรางซ่ึงราคาของหลักประกันเหลานี้ประเมินโดยผูประเมิน

ราคาอิสระภายนอกหรือผูประเมินราคาภายในตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดย ธปท. 
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7.8 เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ท่ีมีปญหา 

  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 สวนหนึ่งของเงินใหสินเช่ือไดรวมลูกหนี้ท่ีมี

ปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานดังนี้ :- 

    คาเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

   มูลคา ตามเกณฑ ธปท.  

 จํานวนรายลูกหนี้ มูลหนี้ หลักประกัน ที่บันทึกในบัญชีแลว 

 30 

มิถุนายน 

2549 

31 

ธันวาคม 

2548 

30 

มิถุนายน 

2549 

31 

ธันวาคม 

2548 

30 

มิถุนายน 

2549 

31 

ธันวาคม 

2548 

30 

มิถุนายน 

2549 

31 

ธันวาคม 

2548 

   ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

1.  บริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียนใน 15 14 1,044 736 1,259 830 76 61 

     ตลาดหลักทรัพย แตมีผลการดําเนินงาน         

  และฐานะการเงินเชนเดียวกับบริษัท         

 จดทะเบียนที่เขาขายถูกเพิกถอนจาก         

 การเปนหลักทรัพยจดทะเบียนของ         

 ตลาดหลักทรัพย         

2. บริษัทที่มีปญหาในการชําระหนี้หรือ 44 28 1,580 2,366 1,832 3,149 301 312 

  ผิดนัดชําระหนี้         

3. บริษัทที่รายงานของผูสอบบัญชีระบุวา 

    บริษัทฯมีปญหาเกี่ยวกับความดํารงอยู 

- 1 - 45 - - - 1 

    ของกิจการ         

8. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

(หนวย : ลานบาท) 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 

  กลาวถึง ต่ํากวา  สงสัย สํารอง  

 ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม 

ยอดตนงวด 1,335          20 24 30 426 26 1,861 

จํานวนที่ตั้งเพิ่ม(ลด)        

   ในระหวางงวด 106 71 73 41 (25) 131 397 

ยอดปลายงวด 1,441 91 97 71 401 157 2,258 
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(หนวย : ลานบาท) 

 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 

  กลาวถึง ต่ํากวา  สงสัย สํารอง  

 ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม 

ยอดตนป 221 - 10 165 203 670 1,269 

จํานวนที่ตั้งเพิ่ม(ลด)        

   ในระหวางป 1,114 20 14 (135) 223 (644) 592 

ยอดปลายป 1,335 20 24 30 426 26 1,861 

9. คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้  

 (หนวย : ลานบาท) 

 

สําหรับงวดหกเดือน

สิน้สดุวันที ่                       

30 มิถุนายน 2549 

สาํหรบัป                 

สิน้สดุวันที ่                 

31 ธนัวาคม 2548 

ยอดตนงวด 47 88 

บวก  : จํานวนที่ต้ังเพิ่มในระหวาง งวด - 8 

หกั    :  จาํนวนทีต่ดัจาํหนายในระหวาง งวด (1) (49) 

ยอดปลายงวด 46 47 

10. หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 

  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ท่ีแสดงอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 

มิถุนายน 2549 และ 2548 ประกอบดวย :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 2549 2548 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 397 70 

ตัดจําหนายคาเผื่อปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ในระหวางงวด (1) (49) 

รวมหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ  396 21 
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11. คุณภาพสินทรัพย  

  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 คุณภาพของสินทรัพยจัดประเภทตามประกาศของ 

ธนาคารแหงประเทศไทยมีดังนี ้:- 

     (หนวย : ลานบาท) 

 เงินใหสินเชื่อ  ทรัพยสิน   

 และดอกเบี้ยคางรับ เงินลงทุน รอการขาย สินทรัพยอื่น รวม 

 30 

มิถุนายน 

2549 

31 

ธันวาคม 

2548 

30 

มิถุนายน 

2549 

31 

ธันวาคม 

2548 

30 

มิถุนายน 

2549 

31 

ธันวาคม 

2548 

30 

มิถุนายน 

2549 

31 

ธันวาคม 

2548 

30 

มิถุนายน 

2549 

31 

ธันวาคม 

2548 

จัดชั้นปกติ 166,531 153,777 - - - - 20 8 166,551 153,785 

จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 4,868 1,341 - - - - 15 3 4,883 1,344 

จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน 987 1,086 - - - - 1 - 988 1,086 

จัดชั้นสงสัย 775 744 - - - - - - 775 744 

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 1,429 1,797 183 200 109 40 56 4 1,777 2,041 

รวม 174,590 158,745 183 200 109 40 92 15 174,974 159,000 

12. ทรัพยสนิรอการขาย  

 (หนวย : ลานบาท) 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 

 ยอดตนงวด เพ่ิมขึ้น จาํหนาย ยอดปลายงวด 

ทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหน้ี :-     

   อสังหาริมทรัพย 752 - (69) 683 

   สงัหารมิทรพัย 20 404 (186) 238 

ทรัพยสินที่ไดจากการประมูล     

   ซือ้จากการขายทอดตลาด :-     

    อสงัหารมิทรพัย 36 5 - 41 

รวม 808 409 (255) 962 

หกั : คาเผ่ือการดอยคา (40) (77) 8 (109) 

ทรัพยสินรอการขาย – สุทธิ 768 332 (247) 853 

 ณ วันท่ี 3 0 มิถุนายน 2549 ทรัพยสินรอการขายของธนาคารฯสวนหนึ่งจํานวน 6 ลานบาท (ราคาทุน) ได

มีการทําสัญญาจะซ้ือจะขายกับลูกคา แตอยูระหวางการผอนชําระหรือการโอนกรรมสิทธิ ธนาคารฯจึงยัง

มิไดรับรูการขายและทรัพยสินดังกลาวยังคงบันทึกเปนสวนหนึ่งของทรัพยสินรอการขายของธนาคารฯ  
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13. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ                                                                                    

(หนวย : ลานบาท)           

   อุปกรณ เคร่ืองตกแตง    

 ที่ดิน อาคาร สํานักงาน และติดตั้ง คอมพวิเตอ

ร 

ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน   :       

31 ธันวาคม 2548 146 29 91 165 150 63 644 

ซ้ือเพิ่ม 18 14 37 243 74 10 396 

จําหนาย - - - - - (8) (8) 

30 มิถุนายน 2549 164 43 128 408 224 65 1,032 

คาเส่ือมราคาสะสม   :       

31 ธันวาคม 2548 - - 27 60 35 28 150 

จําหนาย - - - - - (8) (8) 

คาเส่ือมราคาสําหรับงวด - 1 11 27 18 5 62 

30 มิถุนายน 2549 - 1 38 87 53 25 204 

มูลคาสุทธิตามบัญชี   :       

31 ธันวาคม 2548 146 29 64 105 115 35 494 

30 มิถุนายน 2549 164 42 90 321 171 40 828 

คาเส่ือมราคาที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน :- 

2548       24 

2549       62 

  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 ธนาคารฯมียานพาหนะซ่ึงไดมาภายใตสัญญาเชาทางการเงินโดยมีมูลคา

สุทธิตามบัญชีเปนจํานวนประมาณ 35 ลานบาท และธนาคารฯมีอุปกรณจํานวนหนึ่งซ่ึงตัดคาเส่ือมราคา

หมดแลวแตยังใชงานอยู โดยราคาทุนกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของอุปกรณดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 

16 ลานบาท   
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14. สินทรัพยอ่ืน 

 (หนวย : ลานบาท) 

 30 มิถุนายน 2549 31 ธันวาคม 2548 

ลูกหนี้อื่น 188 151 

รายไดคาเบ้ียประกันภัยคางรับ  85 100 

ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายรอเรียกคืน 23 31 

ลูกหนี้จากการขายสินเช่ือท่ีอยูอาศัยใหบรรษัทตลาดรองสินเช่ือ 4 5 

สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน 151 29 

อืน่ ๆ  113 61 

รวมสินทรัพยอื่น 564 377 

  ในระหวางป 2543 ธนาคารฯไดทําสัญญาขายลูกหนี้สินเช่ือท่ีอยูอาศัยกับบรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู

อาศัย (บรรษัทฯ) เปนจํานวนรวมประมาณ 53 ลานบาท (ยอดหนี้เงินตน) โดยบรรษัทฯไดชําระหนี้รอยละ 80 

ดวยพันธบัตรของบรรษัทฯ และสวนท่ีเหลือรอยละ 20 ของมูลคาสินเช่ือท่ีสงมอบคงคางเปนยอดลูกหนี้ ซ่ึง

ธนาคารฯมีภาระภายใตสัญญาภาระผูขาย (Participating Obligations Agreement (“PO”)) ซ่ึงถือเปนจํานวนเงิน

สูงสุดท่ีธนาคารฯตกลงรับผิดชอบหากบรรษัทฯเกิดสวนสูญเสียจากลูกหนี้รายใด ๆ ตามสัญญาดังกลาวขางตน

นั้น ยอดภาระดังกลาวจะลดลงตามสัดสวนท่ีลูกหนี้ไดนําเงินมาชําระใหบรรษัทฯ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 

ยอดคงเหลือของจํานวนดังกลาวมีจํานวนประมาณ 4 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548 : 5 ลานบาท) 

15. เงินฝาก  

 15.1 จําแนกตามประเภทเงินฝาก 

 (หนวย : ลานบาท) 

 30 มิถุนายน 2549 31 ธันวาคม 2548 

จายคืนเมื่อทวงถาม 346 226 

ออมทรัพย 22,160 11,422 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน 16,813 44,658 

จายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา   

-  ไมถึง 6 เดือน  90,118 40,651 

-  6 เดือนไมถึง 1 ป 53,821 17,013 

-  1 ปข้ึนไป 27,179 35,045 

รวมเงินฝาก 210,437 149,015 
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 15.2 จําแนกตามระยะเวลาท่ีเหลือของสัญญารับฝากเงนิ 

 (หนวย : ลานบาท) 

 30 มิถุนายน 2549 31 ธันวาคม 2548 

ไมเกิน 1 ป * 197,367 126,741 

เกิน 1 ป 13,070 22,274 

รวมเงินฝาก 210,437 149,015 

  * รวมสัญญาที่ครบกําหนดแลว  

 15.3 จําแนกตามสกุลเงินและถ่ินท่ีอยูของผูฝาก  

  (หนวย : ลานบาท) 

 30 มิถุนายน 2549 31 ธันวาคม 2548 

เงินบาท - ในประเทศ 210,436 149,011 

เงินดอลลารสหรัฐฯ - ในประเทศ 1 4 

รวมเงินฝาก 210,437 149,015 

16. รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) 

  (หนวย : ลานบาท) 

 30 มิถุนายน 2549 31 ธนัวาคม 2548 

 เมือ่ทวงถาม มรีะยะเวลา รวม เมือ่ทวงถาม มรีะยะเวลา รวม 

รายการระหวางธนาคาร        

และตลาดเงิน         

ในประเทศ :-       

ธนาคารแหงประเทศไทยและ

กองทนุเพ่ือการฟนฟูฯ - 104 104 - 108 108 

สถาบันการเงินอื่น 247       1,619 1,866 1,052       1,488 2,540 

รวมในประเทศ  247       1,723 1,970 1,052       1,596 2,648 

ตางประเทศ :-       

เงินดอลลารสหรัฐฯ - 24 24 - - - 

เงินยูโร -            5 5  - - - 

รวมตางประเทศ -          29 29 - - - 

รวมรายการระหวางธนาคาร 

 และตลาดเงิน   247 1,752 1,999 1,052 1,596 2,648 
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17. เงินกูยืม 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 ธนาคารฯมียอดคงเหลือของเงินกูยืมในประเทศ  

ดังนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 

ประเภทของการกูยืม อัตราดอกเบี้ยรอยละตอป วันครบกําหนด 30 มิถุนายน 2549 31 ธันวาคม 2548 

 เงินกูยืมระยะส้ัน    

ภาระจากการขายลูกหนี้ตั๋วเงินที่

อาวัลโดยธนาคารฯ 

คงทีร่อยละ 3.40 ป 2549 236 286 

ตั๋วแลกเงิน คงทีร่อยละ 3.80 ป 2550 280 - 

   516 286 

 เงินกูยมืระยะยาว    

หุนกูดอยสิทธิ     

ตามแผนการจัดตั้งธนาคารที่จํากัด

ขอบเขตธุรกิจ   คงทีร่อยละ 9 ป 2551 1,943 1,943 

ตามโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุน

ชั้นที่ 2  

คงที่รอยละ 3.75 - 5.00 ป 2552 - 2553 105 105 

ตั๋วสัญญาใชเงิน เงินฝากประจํา 3 เดือน 

บวกรอยละ 1.25  

ป 2550 5,000 5,000 

ตั๋วแลกเงิน คงทีร่อยละ 3.75 - 4.80 ป 2550 - 2553 13,993 14,258 

ตั๋วแลกเงิน ลอยตัวถัวเฉลี่ย MLR ของ

ธนาคารพาณิชยขนาด

ใหญ 4 แหง หักรอยละ

3.55 – 3.60 

ป 2551 - 2552 2,650 2,650 

ตั๋วแลกเงิน ลอยตัว THB-THBFIX-

REUTERS บวกรอยละ

0.45 – 0.47 

ป 2553  750 750 

   24,441 24,706 

รวมเงินกูยมื   24,957 24,992 
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18. หนี้สินอ่ืน  

 (หนวย : ลานบาท) 

 30 มิถุนายน 2549 31 ธนัวาคม 2548 

เจาหน้ีอื่น   95 46 

บัญชีพักเงินรับจากลูกหน้ีรอตัดบัญชี 504 398 

ดอกผลจากการใหเชาซื้อรับลวงหนา 131 108 

เงินรับจากคาขายทรัพยสินตามสัญญา - 58 

อื่น ๆ 177 127 

รวมหน้ีสินอื่น 907 737 

19. เงินปนผลจาย 

  เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2549 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของธนาคารฯไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลใหแก           

ผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ 0.25 บาท รวมเปนเงินปนผลท้ังส้ิน 365 ลานบาท 

20. สวนเกินทุน(ต่ํากวาทุน)จากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงนิลงทุน 

(หนวย : ลานบาท) 

 30 มิถุนายน 2549 31 ธนัวาคม 2548 

สวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน :-   

        เงินลงทนุเผ่ือขาย   

ตราสารทนุ 90 79 

        ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด (โอนเปลี่ยนประเภท   

           มาจากเงินลงทนุเผ่ือขาย) 11 13 

        รวม 101 92 

สวนตํ่ากวาทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน :-   

        เงินลงทนุเผ่ือขาย   

ตราสารหน้ี (6) (7) 

ตราสารทนุ (113) (125) 

        ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด (โอนเปลี่ยนประเภท   

           มาจากเงินลงทนุเผ่ือขาย) (471) (512) 

        รวม (590) (644) 

สวนเกินทนุ(ตํ่ากวาทนุ)จากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน (489) (552) 

 



 -  28  - 

21. สํารองตามกฎหมาย 

  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ธนาคารฯจะตองจัดสรรเงินสํารองอยางนอย    

รอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองดังกลาวมีจํานวน    

เทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได 

22. เงนิกองทุนท่ีตองดาํรงไวตามกฎหมาย 

  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 เงินกองทุนท่ีธนาคารฯตองดํารงไวตามกฎหมาย

ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 ประกอบดวย :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 30 มิถุนายน 2549 31 ธนัวาคม 2548 

 เงินกองทุนช้ันที่ 1  

ทุนที่ออกและชําระแลว 14,584 14,584 

สวนเกินมูลคาหุน 341 341 

กําไรสะสม 496 518 

สํารองตามกฎหมาย 67 48 

รวม 15,488 15,491 

 เงินกองทุนช้ันที่ 2  

หุนกูดอยสิทธิ 777 777 

เงินสํารองสําหรับลูกหน้ีจัดช้ันปกติ 1,441 1,260 

รวม 2,218 2,037 

รวมเงินกองทุนช้ันที่ 1 และ 2 17,706 17,528 

หกั : สวนตํ่ากวาทนุจากการตีราคาเงินลงทนุในตราสารทนุ - สุทธิ (23) (46) 

 เงินลงทนุในเงินกองทนุช้ันที ่2 ของสถาบนัการเงินอืน่ - (81) 

รวมเงินกองทุนทั้งสิ้น 17,683 17,401 

 



 -  29  - 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 อัตราสวนการดํารงเงินกองทุนของธนาคารฯคํานวณ

ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดย ธปท. มีดังนี้ :- 

 30 มิถุนายน 2549 31 ธนัวาคม 2548 

 อตัราสวน อัตราขั้นตํ่า อตัราสวน อัตราขั้นตํ่า 

 เงินกองทนุ ตามขอกําหนด เงินกองทนุ ตามขอกําหนด 

 ของธนาคารฯ ของ ธปท. ของธนาคารฯ ของ ธปท. 

เงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเสี่ยง (รอยละ) 10.18 8.50 17.26 8.50 

เงินกองทุนช้ันที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง (รอยละ) 8.92 4.25 15.37 4.25 

23. กําไรจากเงนิลงทุน 

  กําไรจากเงินลงทุนสําหรับ งวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 3 0 มิถุนายน  2549 และ 25 48 ไดรวมรายการ

ดังตอไปนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 2549 

คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในลูกหน้ีที่รับโอน 

2548 

- 11 

โอนกลับคาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุน 3 - 

กําไรที่เกิดขึ้นจริงจากการซื้อขายหลักทรัพยเผ่ือขาย 1 63 

รวมกําไรจากเงินลงทนุ 4 74 

24. ขาดทุน(กําไร)จากทรัพยสนิรอการขายและทรัพยสินอ่ืน 

  ขาดทุน( กําไร )จากทรัพยสินรอการขาย และทรัพยสินอ่ืน สําหรับ งวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 3 0 

มิถุนายน 2549 และ 2548 ไดรวมรายการดังตอไปนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 

 2549 

กําไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายทรัพยสินรอการขายและทรัพยสินอื่น 

2548 

(18) (29) 

ต้ังคาเผ่ือการดอยคาเพ่ิมขึ้น (โอนกลับสํารองเผื่อการดอยคา) 69 (14) 

รวมขาดทุน(กําไร)จากทรัพยสินรอการขายและทรัพยสินอื่น 51 (43) 
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25. จํานวนพนักงาน  

 2549 

จาํนวนพนักงาน ณ วันที ่30 มิถุนายน (คน) 

2548 

3,350 1,596 

คาใชจายเก่ียวกับพนักงานสาํหรบังวดหกเดือน 

   สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน (ลานบาท) 564 198 

26.  คาตอบแทนกรรมการ 

  คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนท่ีจายใหแกกรรมการของธนาคารฯตามมาตรา 90 ของ        

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนท่ีเกี่ยวของท่ีจายใหกับกรรมการ

ซ่ึงดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของธนาคารฯดวย 

27. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

  ธนาคารฯบันทึกภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนคาใชจาย โดยคํานวณข้ึนจากกําไรสุทธิสําหรับงวดหลังจาก

บวกกลับดวยคาใชจายและสํารองตาง ๆท่ีไมอนุญาตใหถือเปนคาใชจายในการคํานวณภาษ ี รายไดท่ีไดรับ

ยกเวนไมตองนํามารวมคํานวณเปนรายไดในทางภาษีและขาดทุนทางภาษียกมาจากปกอน ๆ คูณดวยประมาณ

การอัตราภาษีเฉล่ียท้ังป 

28. กองทุนสํารองเล้ียงชพี 

  ธนาคารฯและพนักงานไดรวมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติ      

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสมและเงินท่ีธนาคารฯจายสมทบ

ใหในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับจํานวนปท่ีทํางาน และจะจายใหกับพนักงานในกรณีท่ี  

ออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนดังกลาว กองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย       

จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด ในระหวางงวด 254 9 ธนาคารฯไดจายเงินสมทบเขากองทุนเปนจํานวน

ประมาณ 11 ลานบาท (2548 : 4 ลานบาท) 
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29. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

  ในระหวาง งวด  254 9 และ 254 8 ธนาคารฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบริษัทใหญและบริษัทท่ี

เกี่ยวของกัน (เกี่ยวของกันโดยการมีผูถือหุนและ/หรือมีกรรมการบางสวนรวมกัน ) รายการธุรกิจ           

ดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขและเกณฑท่ีตกลงรวมกันระหวางธนาคารฯและบริษัทเหลานั้น ซ่ึงรายการท่ีมี

สาระสําคัญสามารถสรุปไดดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดหกเดือน  

 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน นโยบายกําหนดราคา 

 2549 2548 2549 (สําหรับงวด 2549) 2548 

 รายการท่ีเกิดขึ้นในระหวางงวด     

บรษิทัใหญ :-      

รายไดดอกเบี้ยรับ 945 238 1,962 404 ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ  

 5.50 - 7.125 ตอป 

รายไดคาบริการงานสนับสนุน 41 7 83 7 ตามสญัญาที่ตกลงรวมกันระหวาง

กลุม 

คาเชาและคาบริการอื่นจาย 33 17 60 31 ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน 

 ระหวางกลุม 

เงินปนผลจาย 362 200 362 200 เงินปนผลจายตามที่ประกาศจาย 

มูลคารับโอนเงินใหสินเชื่อ - - 888 - ตามมูลคาที่ตกลงกันตามสัญญา

โดยอางอิงจากหลักเกณฑที่

เห็นชอบโดยที่ปรึกษาทางการเงิน 

ซื้อสินทรัพยถาวร 150 - 165 - ตามมูลคาที่ตกลงกันตามสัญญา

โดยอางอิงจากราคาประเมินและ

ราคาตามบัญช ี

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน :-      

มูลคาซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ 2,250 - 2,250 - ราคาตลาด 

มูลคาขายเงินลงทุนในตราสารหนี้  50 - 1,994 31 ราคาตลาด 

มูลคาขายเงินใหสินเชื่อ 

 

- - 422 - ตามมูลคาที่ตกลงกันตามสัญญาโดย

อางอิงจากหลักเกณฑที่เห็นชอบ

โดยที่ปรึกษาทางการเงิน 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลรับ 212 33 414 61 ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 4.5 - 8.25  

ตอป เงินปนผลรับตามที่ประกาศ

จาย 

รายไดคาบริการงานสนับสนุน 4 - 8 - ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน 

 ระหวางกลุม 

รายไดอื่น 1 1 3 3  

ดอกเบี้ยจาย 16 11 29 17 ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2 – 5.25 

ตอป 

ดอกเบี้ยจาย - เงินกูยืมระยะยาว 6 3 12 5 ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 4.69 - 9 

ตอป 

คาเชาและคาบริการอื่นจาย 31 14 77 25 ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน 

 ระหวางกลุม  
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 ยอดคงคางของรายการระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญท่ีเกิดข้ึนในระหวาง งวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 

มิถุนายน 2549 และ 2548 สามารถแสดงดวยยอดถัวเฉล่ียจากยอดคงคาง ณ วันส้ินเดือน ซ่ึงมีรายละเอียด

ดังนี้ :- 

        (หนวย : ลานบาท) 

 2549 2548 

บริษัทใหญ   :-  

เงินใหสนิเช่ือ 62,707 22,357 

ลูกหน้ีอื่น 25 1 

เงินฝาก 198 250 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน   :-  

เงินลงทนุในตราสารหน้ี 175 122 

เงินใหสนิเช่ือ 12,705 3,080 

ลูกหน้ีอื่น 10 41 

เงินฝาก 1,550 394 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 500 9 

เงินกูยืมระยะยาว  402 119 

ยอดคงคางของรายการระหวางกันไดแสดงแยกตางหากในงบดุลซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 30 มิถุนายน 2549 31 ธนัวาคม 2548 

 เงินลงทุนในตราสารหน้ี  

บริษัทที่เก่ียวของกันหลายแหง  101 127 

 เงินใหสินเชื่อ  

บริษัทใหญ - บริษัท ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 50,500 75,500 

บริษัทที่เก่ียวของกัน :-   

 บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 10,000 11,000 

      บริษัทธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากัด 1,243 698 

 บริษัทที่เก่ียวของกันหลายแหง 880 1,104 

 12,123 12,802 

รวม 62,623 88,302 
   

 ดอกเบีย้คางรับ  

บริษัทที่เก่ียวของกันหลายแหง 9 12 
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(หนวย : ลานบาท) 

 30 มิถุนายน 2549 31 ธนัวาคม 2548 

 สนิทรัพยอืน่ – ลูกหน้ีอ่ืน  

บริษัทใหญ - บริษัท ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 8 10 

บริษัทที่เก่ียวของกันหลายแหง 6 6 

รวม 14 16 
   

 เงินฝาก  

บริษัทใหญ - บริษัท ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 86 140 

บริษัทที่เก่ียวของกันหลายแหง 1,264 1,824 

รวม 1,350 1,964 
   

 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน)  

บริษัทที่เก่ียวของกันหลายแหง 46 172 
   

 เงินกูยมืระยะยาว   

บริษัทที่เก่ียวของกันหลายแหง 402 402 
   

 ดอกเบีย้คางจาย  

บริษัทที่เก่ียวของกันหลายแหง 14 3 
   

 หน้ีสินอ่ืน  

บริษัทใหญ - บริษัท ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 6 4 

บริษัทที่เก่ียวของกันหลายแหง 46 34 

รวม 52 38 
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 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 ธนาคารฯมีเงินใหสินเช่ือแกบริษัทใหญและบริษัท

ท่ีเกี่ยวของกันท่ีมีสาระสําคัญในกลุมธนชาตดังนี้ :- 

    จํานวนเงินคงคาง 

ชื่อบริษัท ประเภทสินเชื่อ 

ระยะเวลาของ

สัญญา อัตราดอกเบี้ย 

30 มิถุนายน 

2549 

31 ธันวาคม 

2548 

    ลานบาท ลานบาท 

บรษิทัใหญ :-      

บมจ. ทุนธนชาต  ต๋ัวสัญญาใชเงิน เมื่อทวงถาม 

แตไมเกิน 

พฤษภาคม 2550 

ตามตลาดเงินแตไมตํ่ากวาเงินฝาก

ประจําประเภทหนึ่งปบวกรอยละ

คงที่ตอป 

50,500 75,500 

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 

 ในกลุมธนชาต :- 

     

บบส. เอ็น เอฟ เอส จํากัด ต๋ัวสัญญาใชเงิน เมื่อทวงถาม 

แตไมเกิน 

พฤษภาคม 2550 

ตามตลาดเงินแตไมตํ่ากวาเงินฝาก

ประจําประเภทหนึ่งปบวกรอยละ

คงที่ตอป 

10,000 11,000 

บจ. ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง ต๋ัวสัญญาใชเงิน เมื่อทวงถาม 

แตไมเกิน 

พฤษภาคม 2550 

ตามตลาดเงินแตไมตํ่ากวาเงินฝาก

ประจําประเภทหนึ่งปบวกรอยละ

คงที่ตอป 

1,243 698 

รวม    61,743 87,198 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 ธนาคารฯมีเงินลงทุนในกิจการท่ีเกี่ยวของกัน โดยมีลักษณะความสัมพันธ      

โดยการมีผูบริหารของธนาคารฯเปนผูถือหุนและ/หรือมีกรรมการรวมกันรวมจํานวนประมาณ 268 ลานบาท  

(31 ธันวาคม 2548 : 187 ลานบาท) 

  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 ธนาคารฯมียอดเงินฝากและเงินใหสินเช่ือแกพนักงานระดับผูอํานวยการ

ฝายข้ึนไปของธนาคารฯและบริษัทในกลุมธนชาตโดยรวมถึงบุคคลท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวจํานวน 570 ลาน

บาท และจํานวน 41 ลานบาท ตามลําดับ (31 ธันวาคม 2548 : 401 ลานบาท และ 35 ลานบาท ตามลําดับ)  
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30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหนา  

  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 ธนาคารฯมีภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน

ภายหนาท่ีมีสาระสําคัญดังนี้ :- 

30.1  

(หนวย : ลานบาท) 

 30 มิถุนายน 2549 31 ธันวาคม 2548 

  เงินตรา   เงินตรา  

 เงินบาท ตางประเทศ รวม เงินบาท ตางประเทศ รวม 

การรับอาวัลตั๋วเงิน 59 - 59 239 - 239 

ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไม

ครบกําหนด - 10 10 - 4 4 

เล็ตเตอรออฟเครดิต - 549 549 - 635 635 

ภาระผูกพันอื่น :-       

   สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา       

 - สัญญาซ้ือ - 994 994 - 549 549 

      - สัญญาขาย - 1,108 1,108 - 625 625 

   สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและ

อัตราดอกเบี้ย 

      

 - สัญญาขาย - 2,248 2,248 - 1,389 1,389 

   สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 26,650 - 26,650 26,650 - 26,650 

   วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคายังไมไดเบกิใช 1,079 - 1,079 628 - 628 

   อื่น ๆ 1,178 127 1,305 957 - 957 

รวม 28,966 5,036 34,002 28,474 3,202 31,676 
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 30.2 ในป 2544 - 2545 ธนาคารฯไดเขาทําสัญญาขายเงินใหสินเช่ือแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) 

เปนจํานวนเงินประมาณ 296 ลานบาท ซ่ึงธนาคารฯมีภาระท่ีจะตองรวมรับรูสวนแบงผลกําไรหรือ

ขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของ บสท. ณ ส้ินปท่ี 5 และส้ินปท่ี 10 นับแตวันท่ี 1 

กรกฎาคม 2544 โดยในกรณีท่ีมีผลขาดทุน ผลขาดทุนสวนแรกจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาโอน

ธนาคารฯจะเปนผูรับผิดชอบ ผลขาดทุนสวนท่ีสองจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาโอน บสท. และ

ธนาคารฯจะแบงกันคนละคร่ึง ผลขาดทุนสวนท่ีเหลือ บสท. จะรับไปท้ังหมด โดยผลกําไรหรือขาดทุน

จะคํานวณจากมูลคาสินทรัพยท่ีเรียกเก็บไดสะสม ณ วันท่ีคํานวณหักดวยตนทุนในการรับโอนและ

คาใชจายท้ังปวงในการดําเนินงานของ บสท. รวมท้ังดอกเบ้ียจากตราสารหนี้ท่ีออกเพื่อซ้ือลูกหนี้ ซ่ึงผล

กําไรหรือขาดทุนท้ังหมดยังไมสามารถประมาณไดแนนอนในขณะนี้ อยางไรก็ตาม ณ วันท่ี 30 

มิถุนายน  2549 ธนาคารฯไดมีการประมาณการสวนแบงผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการบริหาร

สินทรัพยดอยคุณภาพดังกลาวแลวเปนจํานวนเงินประมาณ 44 ลานบาท ซ่ึงจํานวนประมาณการผล

ขาดทุนนี้ไดแสดงไวเปนสวนหนึ่งของคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้ (31 

ธันวาคม 2548 : ประมาณการผลขาดทุนจํานวน 44 ลานบาท) 

 30.3 ธนาคารฯไดมีการทําสัญญาขายสินเช่ือ/โอนสิทธิเรียกรองสินเช่ือท่ีอยูอาศัยกับบรรษัทตลาดรอง    

สินเช่ือท่ีอยูอาศัย ซ่ึงธนาคารฯมีภาระท่ีจะตองจายคาชดใชความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากจํานวนสินเช่ือ

อันเกิดจากการไมไดรับชําระหนี้จํานวนสูงสุดไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาสินเช่ือท่ีขาย ซ่ึง ณ วันท่ี 

30 มิถุนายน 2549 มีจํานวนสูงสุดไมเกิน 4 ลานบาท 

 30.4 ธนาคารฯมีภาระท่ีจะตองนําสงเงินเขากองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในอัตรา

รอยละ 0.2 ของยอดเงินฝากบวกดอกเบ้ียคางจายท่ีมีอยู ณ วันส้ินรอบระยะเวลาหกเดือนกอนหนา

งวดท่ีจะตองนําสงเงินกองทุนทุกวันท่ี 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคมของทุกป 
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30.5 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 ธนาคารฯมีภาระท่ีตองจายคาบริการท่ีเกี่ยวของกับทรัพยสินรอการขาย  

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคาบริการอ่ืน ๆ พรอมท้ังคาเชาและคาบริการอาคารสํานักงานฯตาม

สัญญาเชาและบริการระยะยาวดังนี้ :- 

   (หนวย : ลานบาท) 

ป กิจการอืน่ บริษัทใหญ บริษัทที่เก่ียวของกัน รวม 

2549 76.3 40.6 14.8 131.7 

2550 105.0 35.5 3.0 143.5 

2551 เปนตนไป 114.8 18.0 5.9 138.7 

 นอกจากนี้ ธนาคารฯยังมีภาระท่ีตองจายคาบริการงานธุรการตาง ๆ ใหกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน        

แหงหนึ่งตามอัตราตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริงบวกสวนเพิ่มตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา 

31. คดีฟองรอง 

  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 ธนาคารฯมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายเปน

จํานวนรวมประมาณ 484 ลานบาท อยางไรก็ตาม ฝายจัดการของธนาคารฯเช่ือม่ันวาจะไมมีความเสียหาย

เกิดข้ึนจึงไมไดบันทึกเปนหนี้สิน ณ ปจจุบัน ยกเวนคดีกับลูกหนี้รายหนึ่ง ซ่ึงศาลอุทธรณไดพิพากษาให

ธนาคารฯแพคดี โดยใหชําระเงินแกโจทกตามฟองจํานวน 10 ลานบาทพรอมดอกเบ้ียรอยละ 7.5 นับแตวันท่ี 8 

ตุลาคม 2541 ซ่ึงธนาคารฯไดยื่นฎีกาคัดคานคําพิพากษาศาลอุทธรณแลว อยางไรก็ตาม เพื่อความระมัดระวัง

รอบคอบธนาคารฯจึงไดบันทึกเปนหนี้สิน ณ วันท่ีในงบดุล  

32. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

  เคร่ืองมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ ท่ีทําใหสินทรัพยทางการเงินของกิจการหนึ่งและหนี้สิน

ทางการเงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มข้ึน 
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 32.1 ความเส่ียง จากการใหสินเชื่อ 

  ความเส่ียง จากการใหสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีธนาคารฯอาจไดรับความเสียหายอันสืบ เนื่อง             

มาจากการท่ีคูสัญญาของธนาคารฯจะไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือทาง

การเงินได มูลคาสูงสุดของความเส่ียง คือ มูลคาตามบัญชีของเคร่ืองมือทางการเงินหักดวยสํารองเผ่ือ

ขาดทุนตามท่ีแสดงไวในงบดุล และความเส่ียงของรายการนอกงบดุลจากการคํ้าประกันการกูยืมและ

คํ้าประกันอ่ืน ๆ  

  ธนาคารฯไดมีการบริหารความเส่ียงในข้ันตอนของการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ การวิเคราะห

ความเส่ียงและความสามารถในการชําระหนี้ และการสอบทานสินเช่ือเพื่อตรวจสอบและทบทวน

คุณภาพสินเช่ือของธนาคารฯอันจะปองกันและแกไขสินเช่ือท่ีจะเปนปญหาในอนาคต 

 32.2 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด   

   ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดหมายถึงความเส่ียงท่ีธนาคารฯ อาจไดรับความ

เสียหายอันสืบเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปล่ียนและราคาของหลักทรัพย

ซ่ึงสงผลกระทบตอฐานะเงินตราตางประเทศและฐานะการลงทุนของธนาคารฯ ดังนั้นความเส่ียงจาก

การเปล่ียนแปลงของราคาตลาดจึงประกอบไปดวยความเส่ียง หลักคือความเส่ียง ดานอัตราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน และความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาของตราสารทุน 

32.2.1 ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย  

   ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ียคือความเส่ียงท่ี มูลคาของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไป

เนื่องจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาด  

   ธนาคารฯไดมีการบริหารความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย โดยการปรับโครงสรางและสัดสวน

การถือครองสินทรัพยและหนี้สินท่ีมีระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบ้ียท่ีแตกตางกันใหเหมาะสมและ

เปนไปตามทิศทางของดอกเบ้ียในตลาด เพื่อใหไดรับผลตอบแทนท่ีเหมาะสมภายใตความเส่ียงท่ี

ยอมรับได โดยอยูภายใตการควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน 
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   สินทรัพย/หนี้สินทางการเงินจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2549  

จําแนกไดดังนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 

 มีอัตราดอกเบี้ย    

 ปรับขึ้นลงอางอิง มีอัตรา   

รายการ ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไมมีดอกเบี้ย รวม 

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินสด - - 1,799 1,799 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - - 2,945 2,945 

หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน - 55,700 - 55,700 

เงินลงทุน - 17,835 2,041 19,876 

เงินใหสินเชื่อ 79,117 94,228 1,197 174,542 

 หนี้สินทางการเงิน    

เงินฝาก 22,595 187,496 346 210,437 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  152 1,752 95 1,999 

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม - - 888 888 

เงินกูยืม         5,000 19,957 - 24,957 

ยอดคงเหลือของเงินใหสินเช่ือท่ีมีอัตราดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตรา

ดอกเบ้ียคงท่ีไดรวมเงินใหสินเช่ือท่ีหยุดรับรูรายไดตามเกณฑคงคาง (กอนหักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะ

สูญ) 

  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี มีวันท่ีมีการกําหนดอัตราใหมหรือวันครบกําหนด 

(แลวแตวันใดจะถึงกอน) นับจากวันท่ีในงบดุลดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด  อัตราดอกเบี้ย 

 3เมื่อ 0 - 3 3 - 12    ถัวเฉลี่ย 

4รายการ 5ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ป เกิน 5 ป รวม ถวงน้ําหนัก 

       รอยละ 

 สินทรัพยทางการเงิน       

หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน - 55,700 - - - 55,700 5.00 

เงินลงทุน - 3,125 3,202 5,075 6,433 17,835 4.33 

เงินใหสินเชื่อ 243 2,816 7,911 69,779 13,479 94,228 7.72 

0หนี้สินทางการเงิน        

เงินฝาก 145 108,081 66,377 12,893 - 187,496 4.66 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน -        502 240 1,010 - 1,752 4.44 

เงินกูยืม - 2,895 4,816 12,246 - 19,957 4.48 



 -  40  - 

นอกจากนี้ ธนาคารฯมีสินทรัพย /หนี้สินทางการเงินท่ีกอใหเกิดรายไดและคาใชจาย                 

ยอดคงเหลือถัวเฉล่ียท่ีคํานวณโดยถัวเฉล่ียจากยอดคงเหลือ ในระหวางงวดของสินทรัพยและหนี้สิน

ทางการเงินและอัตราเฉล่ียของดอกเบ้ียและเงินปนผลสําหรับ งวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 มิถุนายน 

2549 เปนดังนี้ :- 

  (หนวย : ลานบาท) 

 ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยและ อัตราเฉลี่ย 

 ถัวเฉลี่ย เงินปนผล (รอยละ) 

1สนิทรัพยทางการเงินท่ีกอใหเกิดรายได    

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 2,636 63 4.79 

หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 33,955 785 4.63 

เงินลงทนุ 18,700 400 4.28 

เงินใหสนิเช่ือ/การใหเชาซือ้และสญัญาเชาการเงิน 165,005 5,532 6.71 

2หน้ีสนิทางการเงินท่ีกอใหเกิดคาใชจาย    

เงินฝาก 181,479 3,374 3.72 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  1,926 44 4.55 

เงินกูยืม 24,978 551 4.41 

32.2.2 ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน  

ความเส่ียง ดาน อัตราแลกเปล่ียน คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียน อันอาจมีผลใหมูลคาของตราสารทางการเงินเปล่ียนแปลงไป หรือทําใหเกิดความ

ผันผวนตอรายได หรือมูลคาของสินทรัพยหรือหนี้สินทางการเงิน  

เนื่องจากธนาคารฯมีธุรกรรมท่ีเกี่ยวกับการปริวรรตเงินตราตางประเทศทําใหธนาคารฯ

อาจมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนได อยางไรก็ตาม ธนาคารฯมีนโยบาย

ในการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนโดยการบริหารจัดการสถานะเงินตราตางประเทศ

สุทธิของธนาคารฯและดําเนินการภายใตนโยบายบริหารความเส่ียง ซ่ึงอนุมัติโดยคณะ

กรรมการบริหารของธนาคารฯและอยูภายใตเกณฑท่ีกําหนดโดย ธปท.อยางเครงครัด 
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ฐานะเงินตราตางประเทศของธนาคารฯ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 มีดังนี้ :- 

  (หนวย : ลานบาท) 

 ยอดคงเหลอืของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ดอลารสหรัฐฯ ยูโร เยน อื่น ๆ 

สินทรพัยทางการเงิน     

เงินสด 13 3 1 6 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 55 7 9 17 

เงินลงทนุ 1,991 - 268 - 

เงินใหสนิเชือ่  24 5 - - 

สินทรัพยอื่น - ดอกเบี้ยคางรับ 26 - - - 

รวมสินทรัพย 2,109 15 278 23 

หนีส้นิทางการเงิน     

เงินฝาก 1 - - - 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 24 5 - - 

รวมหนี้สิน 25 5 - - 

ฐานะเงินตราตางประเทศนอกงบดุล     

ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไมครบ

กําหนด 10 - - - 

เล็ตเตอรออฟเครดิต 87 462 - - 

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา      

     -  สัญญาซ้ือ 484 510 - - 

     -  สัญญาขาย 556 521 11 20 

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและ

อัตราดอกเบี้ย - สัญญาขาย 1,982 - 266 - 

อื่น ๆ 3 124 - - 

ซ่ึงธนาคารฯไดทําสัญญาแลกเปล่ียนลวงหนาเพื่อปองกันความเส่ียงในดานอัตรา

แลกเปล่ียนของเงินลงทุนท่ีเปนเงินตราตางประเทศไวแลวท้ังจํานวน 

32.2.3 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุนคือความเส่ียงท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของราคาของตราสารทุนหรือหุนทุน  ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดความผันผวนตอรายได

หรือมูลคาของสินทรัพยทางการเงิน  
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32.3 ความเส่ียงดานสภาพคลอง  

   ความเส่ียงดานสภาพคลอง คือ ความเส่ียงท่ีธนาคารฯจะไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได

เม่ือครบกําหนด เนื่องจากไมสามารถเปล่ียนสินทรัพยเปนเงินสดได หรือไมสามารถจัดหาเงินได

เพียงพอตามความตองการในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจทําใหเกิดความเสียหายได   

ธนาคารฯมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดานสภาพคลอง โดยจัดใหมีโครงสรางแหลง

เงินทุนระยะส้ันและระยะยาวท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ ธนาคารฯมีนโยบายในการดํารงสภาพคลองให

สอดคลองตามเกณฑการดํารงสินทรัพยสภาพคลองท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด เพื่อใหม่ันใจ

วามีฐานะสภาพคลองท่ีเพียงพอตอความตองการในปจจุบันและอนาคต 

   วันท่ีท่ีครบกําหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนับจากวันท่ีในงบดุล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 

มีดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 เม่ือ นอยกวา มากกวา ไมม ี  

รายการ ทวงถาม 1 ป 1 ป กําหนด รวม 

สินทรพัยทางการเงิน       

เงินสด 1,799 - - - 1,799 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  2,945 - - - 2,945 

หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน - 55,700 - - 55,700 

เงินลงทนุ - 4,988 12,937 1,951 19,876 

เงินใหสนิเชือ่ 65,111 (1) 3,620 105,811 - 174,542 

หนีส้นิทางการเงิน       

เงินฝาก 22,652 174,715 13,070 - 210,437 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  247 692 1,060 - 1,999 

หนี้สินจายคืนเม่ือทวงถาม 888 - - - 888 

เงินกูยืม - 516 24,441 - 24,957 

รายการนอกงบดุล       

การรับอาวัลตั๋วเงิน - 59 - - 59 

ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาที่ยัง 

 ไมครบกําหนด - 10 - - 10 

เล็ตเตอรออฟเครดิต 15 534 - - 549 

ภาระผูกพันอื่น 1,167 4,756 27,114 347 33,384 

(1) ยอดคงเหลือของเงินใหกูยืมและลูกหนี้เม่ือทวงถามรวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ที่หยุดรับรูรายได 
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 32.4  มูลคายุติธรรม 

  มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกันในขณะท่ี         

ท้ังสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระ

ธนาคารฯไดมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลักเกณฑดังนี้ :- 

 ก) สินทรัพยทางการเงิน  

   ในการกําหนดราคายุติธรรมข้ึนอยูกับลักษณะของตราสารทางการเงิน ราคายตุธิรรมของ

สินทรัพยทางการเงินสวนใหญถือตามจํานวนเงินท่ีแสดงในงบดุลรวมถึง เงินสด รายการ

ระหวางธนาคารและตลาดเงิน หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน และเงินใหสินเช่ือซ่ึงจะมีราคา

ใกลเคียงกับราคาตามบัญชีเนื่องจากมูลคาตราสารทางการเงินสวนใหญจะข้ึนอยูกับอัตรา

ดอกเบ้ียในตลาด สวนตราสารทางการเงินท่ีมีเงื่อนไขและระยะเวลาท่ีเปนมาตรฐานซ่ึงซ้ือขายใน

ตลาดท่ีมี           สภาพคลองจะใชราคาตลาดเปนราคายุติธรรม เชน เงินลงทุน เปนตน 

 ข) หนี้สินทางการเงิน 

  หนี้สินทางการเงินรวมถึงเงินฝาก รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน หนี้สินจายคืน

เม่ือ      ทวงถาม  และเงินกูยืม ซ่ึงมีราคายุติธรรมใกลเคียงกับราคาตามบัญชีเนื่องจากเหตุผล

เดียวกับท่ีระบุไวสําหรับสินทรัพยทางการเงินขางตน 

  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 ราคาตามบัญชีของเคร่ืองมือทางการเงินของธนาคารฯ ไมแตกตาง

ไปจากราคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ ยกเวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด ซ่ึงมี

มูลคายุติธรรมต่ํากวามูลคาตามบัญชีประมาณ 358 ลานบาท  

32.5 ตราสารอนุพันธ 

  ธนาคารฯมีนโยบายการประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธเพื่อปองกันความเส่ียงของธนาคารฯ

และเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา ซ่ึงตราสารอนุพันธเหลานี้ไดแก สัญญาซ้ือขายเงินตรา

ตางประเทศลวงหนา สัญญาอัตราแลกเปล่ียน และสัญญาอัตราดอกเบ้ีย เปนตน  
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ธนาคารฯมีนโยบายในการปองกันความเส่ียงดานตราสารอนุพันธ โดยกําหนดนโยบายและ

วงเงินท่ีเกี่ยวของกับความเส่ียงใหมีข้ันตอนการรายงานและความเส่ียงตาง ๆ เพื่อควบคุมธุรกรรม

ดานอนุพันธทางการเงิน ธนาคารฯควบคุมความเส่ียงดานการผิดนัดชําระท่ีเกี่ยวของกับอนุพันธทาง

การเงิน โดยพิจารณาวงเงินสินเช่ือท่ีใหกับลูกคาโดยรวม ซ่ึงการพิจารณาดังกลาวเปนไปเชนเดียวกับ

กระบวนการพิจารณาสินเช่ืออันทําใหธนาคารฯควบคุมระดับความเส่ียงท่ีสามารถรับได 

  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 ธนาคารฯมีตราสารอนุพันธซ่ึงจําแนกตามระยะเวลาครบกําหนด

ของสัญญาสามารถสรุปไดดังนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 

 ไมเกิน 1 ป มากกวา 1 ป รวม 

สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนทันทีและลวงหนา    

- สัญญาซื้อ 994 - 994 

- สัญญาขาย 1,108 - 1,108 

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย    

- สัญญาขาย 910 1,338 2,248 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย    

- จายอัตราดอกเบี้ยคงที่ 280 6,220 6,500 

- จายอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 280 6,545 6,825 

- รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 280 6,995 7,275 

- รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 280 5,770 6,050 

33. การแสดงรายการในงบการเงิน 

  การแสดงรายการในงบการเงินนี้ไดทําข้ึนเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของประกาศธนาคารแหง

ประเทศไทย เร่ืองแบบงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของธนาคารพาณิชยลงวันท่ี 10 พฤษภาคม 2544 

  ธนาคารฯไดจัดประเภทรายการบัญชีในงบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และสําหรับงวดหก

เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2548 ข้ึนใหม เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีของงวด

ปจจุบัน ซ่ึงไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิและสวนของผูถือหุนตามท่ีไดรายงานไปแลว 

34. การอนมุตังิบการเงนิ 

  งบการเงิน ระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการธนาคารฯเม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2549 
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