
 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 

30 กนัยายน 2556 

   



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวม 

และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบ

ย่อของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และได้สอบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของ

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ด้วยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและ

นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล 

ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการ 

สอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ยการใชว้ธีิการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  



2 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น  

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี เน่ืองจาก           

การนาํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้ห้ขอ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อ

กรณีน้ีแต่อยา่งใด  

เร่ืองอืน่ 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ

กิจการของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 (ก่อนปรับปรุงใหม่) ตรวจสอบโดย                         

ผูส้อบบญัชีอ่ืนในสาํนกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี                                

21 กุมภาพนัธ์ 2556 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555  

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี                              

30 กนัยายน 2555 ของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคาร

ธนชาต จาํกดั (มหาชน) (ก่อนปรับปรุงใหม่) สอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงใหข้อ้สรุปวา่ไม่พบ

ส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34   

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัตามรายงานลงวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2555 

  

 

 

รัตนา จาละ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 

 

บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 11 พฤศจิกายน 2556 



ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2556 

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2556  31 ธนัวาคม 2555  1 มกราคม 2555
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้ -
แต่สอบทานแลว้) ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

เงินสด 12,605,835             15,181,402             16,005,678          
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 54,757,843             71,963,238             63,201,206          
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 5 2,603,921               2,176,536              1,536,490            
เงินลงทุนสุทธิ 6 142,207,887           146,106,487           148,344,800        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ 7 1,919,197               1,575,798              1,387,014            
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 8
   เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ี 848,140,400           812,211,277           675,021,253        
   ดอกเบ้ียคา้งรับ 927,532                  1,065,745              962,799               
   รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 849,067,932           813,277,022           675,984,052        
   หกั:  รายไดร้อตดับญัชี (61,621,324)            (58,148,129)           (39,801,128)         
           ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 9 (29,799,676)            (23,774,973)           (25,897,903)         
           ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี 10 (334,453)                 (344,196)                (381,719)              
รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 757,312,479           731,009,724           609,903,302        
ภาระของลกูคา้จากการรับรอง 20,394                    41,489                   90,531                 
ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 6,245,070               6,460,825              6,761,904            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 7,795,109               8,292,180              8,758,841            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 3,902,030               4,293,963              4,709,082            
ค่าความนิยม 17,951,311             17,951,311             17,951,311          
ลกูหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 3,082,048               2,102,713              858,326               
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 25,615                    1,046,533              1,019,680            
ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน 392,886                  2,300,943              56,557                 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 461,792                  1,155,601              2,573,393            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,448,002               1,846,511              1,700,180            
สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 12 4,774,891               6,438,920              5,066,831            
รวมสินทรัพย์ 1,018,506,310        1,019,944,174        889,925,126        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม



ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2556 

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2556  31 ธนัวาคม 2555  1 มกราคม 2555
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้ -
แต่สอบทานแลว้) ปรับปรุงใหม่)

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

เงินรับฝาก 702,429,925           698,372,192           436,039,579        
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 81,457,892             87,776,947             60,150,845          
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 2,636,144               4,989,214              2,130,716            
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 5 3,237,042               1,206,215              2,885,848            
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 14 93,040,243             78,148,560             254,296,521        
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 20,394                    41,489                   90,531                 
ประมาณการหน้ีสิน 15 3,311,612               2,975,614              2,823,534            
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 2,294,030               2,873,534              851,388               
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 4,551,494               4,053,383              3,266,851            
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,904,950               5,047,880              3,855,403            
หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั/ประกนัชีวิต 16 15,011,327             39,632,420             36,154,060          
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,501,149               3,383,936              2,956,553            
หน้ีสินอ่ืน 17 8,598,442               7,257,105              7,650,940            
รวมหน้ีสิน 923,994,644           935,758,489           813,152,769        
ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้ 18
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 7,526,664,903 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท
      (2555: หุน้สามญั 5,934,619,272 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 75,266,649             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 19 720,395                  1,257,796              411,062               
กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 1,837,251               1,329,516              989,326               
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 33,701,600             23,505,273             17,421,111          
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 93,496,589             83,329,928             76,058,842          
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,015,077               855,757                 713,515               
รวมส่วนของเจ้าของ 94,511,666             84,185,685             76,772,357          
รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 1,018,506,310        1,019,944,174        889,925,126        

-                             -                             -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม



ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2556 

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2556  31 ธนัวาคม 2555  1 มกราคม 2555
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้ -
แต่สอบทานแลว้) ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

เงินสด 12,604,503             15,180,228             16,004,051          
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 52,406,844             65,963,698             62,963,184          
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 5 2,621,721               2,176,540              1,532,331            
เงินลงทุนสุทธิ 6 125,987,135           106,923,850           114,540,693        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ 7 9,505,400               13,754,213             40,841,867          
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 8
   เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ี 806,021,602           778,015,569           654,451,435        
   ดอกเบ้ียคา้งรับ 902,069                  1,029,616              924,925               
   รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 806,923,671           779,045,185           655,376,360        
   หกั:  รายไดร้อตดับญัชี (57,453,140)            (54,992,223)           (37,738,871)         
           ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 9 (20,792,604)            (15,067,430)           (12,485,712)         
           ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี 10 (334,453)                 (344,196)                (381,719)              
รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 728,343,474           708,641,336           604,770,058        
ภาระของลกูคา้จากการรับรอง 20,394                    41,489                   90,531                 
ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 3,074,812               3,166,001              3,653,106            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 7,569,682               7,927,385              8,365,341            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 3,850,434               4,230,138              4,650,449            
ค่าความนิยม 17,941,195             17,941,195             17,941,195          
ลกูหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 584,336                  3,069                     64,929                 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ -                             1,012,539              1,011,958            
ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน 300,560                  2,295,101              48,441                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,658,295               1,135,625              1,200,210            
สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 12 3,508,605               3,952,371              3,776,857            
รวมสินทรัพย์ 969,977,390           954,344,778           881,455,201        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2556 

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2556  31 ธนัวาคม 2555  1 มกราคม 2555
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้ -
แต่สอบทานแลว้) ปรับปรุงใหม่)

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

เงินรับฝาก 704,801,770           701,281,731           471,617,573        
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 72,418,758             82,083,807             59,282,708          
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 2,636,144               4,989,214              2,130,716            
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 5 3,195,112               1,202,000              2,876,790            
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 14 80,162,943             68,395,560             257,503,221        
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 20,394                    41,489                   90,531                 
ประมาณการหน้ีสิน 15 3,130,313               2,786,748              2,620,953            
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 1,073,928               11,265                   267,638               
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 4,484,417               3,997,033              3,413,511            
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,347,451               4,366,477              3,077,407            
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,170,903               3,059,499              2,644,323            
หน้ีสินอ่ืน 17 4,821,039               4,628,999              3,958,095            
รวมหน้ีสิน 883,263,172           876,843,822           809,483,466        
ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้ 18
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 7,526,664,903 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท
      (2555: หุน้สามญั 5,934,619,272 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 75,266,649             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 19 222,151                  766,687                 162,220               
กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 1,837,251               1,329,516              989,326               
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 27,417,473             18,167,410             13,582,846          
รวมส่วนของเจ้าของ 86,714,218             77,500,956             71,971,735          
รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 969,977,390           954,344,778           881,455,201        

-                             -                             -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2556

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรหรือขาดทุน

การดําเนินงานต่อเน่ือง

รายไดด้อกเบ้ีย 22 13,606,242      12,457,886      12,691,100      11,871,717      
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 23 (6,872,221)       (6,630,332)       (6,669,997)       (6,531,095)       
รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 6,734,021        5,827,554        6,021,103        5,340,622        
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 2,138,781        1,683,528        1,621,115        1,399,589        
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (494,334)          (375,276)          (443,521)          (333,339)          
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 24 1,644,447        1,308,252        1,177,594        1,066,250        
กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้

   และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ  25 117,299            179,252            164,818            144,735            
กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 26 107,589            79,329              93,199              90,827              
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 135,576            49,024              -                        -                        
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 1,638,353        1,587,863        -                        -                        
รายไดเ้งินปันผล 307,277            296,838            279,101            296,455            
รายไดค่้าบริการงานสนบัสนุน 5,406                33,531              70,091              78,908              
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 388,854            708,825            333,235            472,774            
รวมรายได้จากการดําเนินงาน 11,078,822      10,070,468      8,139,141        7,490,571        
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต (1,053,096)       (1,087,752)       -                        -                        
รายได้จากการดําเนินงานสุทธิ 10,025,726      8,982,716        8,139,141        7,490,571        
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืน่ ๆ 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 2,591,668        2,557,808        2,199,547        2,209,421        
ค่าตอบแทนกรรมการ 5,062                3,787                3,500                2,287                
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 746,866            782,062            663,401            712,974            
ค่าภาษีอากร 219,899            219,347            206,202            209,073            
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,581,970        1,756,778        1,458,030        1,649,441        
รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืน่ ๆ 5,145,465        5,319,782        4,530,680        4,783,196        
หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 27 1,688,312        1,091,119        1,587,647        1,140,036        
กาํไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงนิได้ 3,191,949        2,571,815        2,020,814        1,567,339        
ภาษีเงนิได้ 28 (598,241)          (468,125)          (377,666)          (178,163)          
กาํไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเน่ือง 2,593,708        2,103,690        1,643,148        1,389,176        
การดําเนินงานทีย่กเลกิ

กาํไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานทีย่กเลกิ 37 -                        119,742            -                        -                        
รวมกาํไรสําหรับงวด 2,593,708        2,223,432        1,643,148        1,389,176        

-                        -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2556

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

การดําเนินงานต่อเน่ือง 29
กาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (121,962)          857,306            (108,329)          200,002            
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (62,191)            (52,411)            -                        -                        
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของ

   กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 31,180              (163,615)          21,666              (38,467)            
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่จากการดําเนินงานต่อเน่ือง (ขาดทุน) (152,973)          641,280            (86,663)            161,535            
การดําเนินงานทีย่กเลกิ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่จากการดําเนินงานทีย่กเลกิ (ขาดทุน) 37 -                        (382,917)          -                        -                        
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (ขาดทุน) (152,973)          258,363            (86,663)            161,535            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 2,440,735        2,744,970        1,556,485        1,550,711        
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก -                        (263,175)          -                        -                        
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 2,440,735        2,481,795        1,556,485        1,550,711        

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเ่ป็นของธนาคารฯ

กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 2,521,714        2,039,015        1,643,148        1,389,176        
กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก -                        119,742            -                        -                        
กาํไรสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของธนาคารฯ 2,521,714        2,158,757        1,643,148        1,389,176        
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอาํนาจควบคุม

กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 71,994              64,675              
กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก -                        -                        
กาํไรสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย

   ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 71,994              64,675              
2,593,708        2,223,432        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2556

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเ่ป็นของธนาคารฯ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 2,368,741        2,680,295        1,556,485        1,550,711        
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก -                        (263,175)          -                        -                        
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของธนาคารฯ 2,368,741        2,417,120        1,556,485        1,550,711        
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอาํนาจควบคุม

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 71,994              64,675              
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก -                        -                        
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของ

   ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 71,994              64,675              
2,440,735        2,481,795        

กาํไรต่อหุ้นของผู้ถอืหุ้นธนาคารฯ 30
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้)
   ส่วนท่ีเป็นของธนาคารฯ 
      กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 0.46                  0.37                  0.30                  0.25                  
      กาํไรจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก -                        0.02                  -                        -                        

0.46                  0.39                  0.30                  0.25                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2556

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรหรือขาดทุน

การดําเนินงานต่อเน่ือง

รายไดด้อกเบ้ีย 22 39,926,634      35,798,805      37,515,655      34,236,314      
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 23 (20,364,399)     (18,804,323)     (19,841,915)     (18,746,569)     
รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 19,562,235      16,994,482      17,673,740      15,489,745      
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 6,653,373        4,648,288        4,758,831        3,813,645        
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (1,401,442)       (1,103,185)       (1,230,224)       (985,688)          
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 24 5,251,931        3,545,103        3,528,607        2,827,957        
กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้

   และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 25 261,268            458,735            467,634            523,010            
กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 26 12,472,296      229,743            13,352,778      190,724            
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 391,198            116,613            -                        -                        
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 5,110,898        4,476,556        -                        -                        
รายไดเ้งินปันผล 516,946            378,600            1,299,196        972,045            
รายไดค่้าบริการงานสนบัสนุน 36,828              80,574              229,526            236,687            
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 1,179,688        1,386,805        1,043,760        1,114,778        
รวมรายได้จากการดําเนินงาน 44,783,288      27,667,211      37,595,241      21,354,946      
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต (3,222,199)       (2,706,235)       -                        -                        
รายได้จากการดําเนินงานสุทธิ 41,561,089      24,960,976      37,595,241      21,354,946      
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืน่ ๆ 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 7,986,662        8,045,071        6,705,695        6,993,466        
ค่าตอบแทนกรรมการ 30,444              27,272              25,471              22,200              
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 2,218,409        2,356,897        1,981,031        2,140,096        
ค่าภาษีอากร 659,843            658,871            626,752            625,261            
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 4,856,621        4,867,881        4,368,113        4,605,854        
รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืน่ ๆ 15,751,979      15,955,992      13,707,062      14,386,877      
หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 27 9,846,493        2,052,426        9,338,364        3,616,129        
กาํไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงนิได้ 15,962,617      6,952,558        14,549,815      3,351,940        
ภาษีเงนิได้ 28 (3,363,056)       (1,495,584)       (2,751,961)       (461,692)          
กาํไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเน่ือง 12,599,561      5,456,974        11,797,854      2,890,248        
การดําเนินงานทีย่กเลกิ

กาํไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานทีย่กเลกิ 37 354,241            915,801            -                        -                        
รวมกาํไรสําหรับงวด 12,953,802      6,372,775        11,797,854      2,890,248        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2556

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

การดําเนินงานต่อเน่ือง 29
กาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (558,834)          1,067,878        (681,731)          479,994            
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 3,296                33,551              -                        -                        
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของ

   กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 136,999            (211,363)          137,195            (91,068)            
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่จากการดําเนินงานต่อเน่ือง (ขาดทุน) (418,539)          890,066            (544,536)          388,926            
การดําเนินงานทีย่กเลกิ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่จากการดําเนินงานทีย่กเลกิ (ขาดทุน) 37 (118,862)          (384,037)          -                        -                        
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (ขาดทุน) (537,401)          506,029            (544,536)          388,926            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 12,181,022      6,347,040        11,253,318      3,279,174        
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 235,379            531,764            -                        -                        
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 12,416,401      6,878,804        11,253,318      3,279,174        

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเ่ป็นของธนาคารฯ

กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 12,389,877      5,313,433        11,797,854      2,890,248        
กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 354,241            915,801            -                        -                        
กาํไรสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของธนาคารฯ 12,744,118      6,229,234        11,797,854      2,890,248        
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอาํนาจควบคุม

กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 209,684            143,541            
กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก -                        -                        
กาํไรสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย

   ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 209,684            143,541            
12,953,802      6,372,775        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2556

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเ่ป็นของธนาคารฯ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 11,971,338      6,203,499        11,253,318      3,279,174        
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 235,379            531,764            -                        -                        
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของธนาคารฯ 12,206,717      6,735,263        11,253,318      3,279,174        
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอาํนาจควบคุม

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 209,684            143,541            
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก -                        -                        
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของ

   ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 209,684            143,541            
12,416,401      6,878,804        

กาํไรต่อหุ้นของผู้ถอืหุ้นธนาคารฯ 30
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้)
   ส่วนท่ีเป็นของธนาคารฯ 
      กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 2.25                  0.96                  2.14                  0.52                  
      กาํไรจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 0.06                  0.17                  -                        -                        

2.31                  1.13                  2.14                  0.52                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 15,962,617      6,952,558        14,549,815      3,351,940        
กาํไรก่อนภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินท่ียกเลิก 443,187            1,236,693        -                        -                        
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 16,405,804      8,189,251        14,549,815      3,351,940        
รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (391,198)          (116,613)          -                        -                        
   ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 1,096,228        1,199,211        1,038,632        1,102,355        
   หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 9,846,493        2,052,426        9,338,364        3,616,129        
   ประมาณการหน้ีสินเพิ่มข้ึน 556,971            275,377            536,558            268,278            
   ตดัจาํหน่ายส่วนตํ่ามูลค่าตราสารหน้ี (31,072)            (17,264)            (12,426)            (56,737)            
   ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนเพิ่มข้ึน (ลดลง) (3,920)              11,478              (3,956)              53,194              
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (12,216,258)     -                        (13,127,841)     -                        
   ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน (เพิ่มข้ึน) ลดลง 247,406            24,768              9,816                (5,292)              
   ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 90,179              (78,990)            85,310              (28,296)            
   ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน (ลดลง) (168)                 10,317              336                   10,800              
   ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ่มข้ึน 2,800                37,776              2,800                37,776              
   ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น ๆ จากการโอนสินทรัพยช์าํระหน้ี (692)                 (2,625)              (692)                 (2,625)              
   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (21,382)            (2,094)              (19,315)            (2,084)              
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 27,452              4,279                27,452              4,279                
   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (637,530)          (50,897)            (637,530)          (50,897)            
   ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยอ่ื์นเพิ่มข้ึน 171,539            20,299              26,393              11,046              
   รายไดค้า้งรับอ่ืน (เพิ่มข้ึน) ลดลง 147,380            (44,649)            (82,596)            19,340              
   ค่าธรรมเนียมและรายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ลดลง (62,518)            (21,871)            (62,518)            (21,871)            
   รายไดร้อตดับญัชีตดัจ่ายลดลง (51,871)            (41,879)            (51,871)            (41,879)            
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายลดลง (189,863)          (300,755)          (265,296)          (118,674)          
   ตดัจาํหน่ายส่วนลดจ่ายเงินกูย้ืม 135                   13,972              135                   13,972              

14,985,915      11,161,517      11,351,570      8,160,754        
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (19,536,828)     (17,673,185)     (17,661,449)     (15,446,980)     
รายไดเ้งินปันผล (516,946)          (429,207)          (1,299,196)       (972,045)          
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 38,489,310      33,583,497      35,061,361      31,360,340      
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (17,700,865)     (12,280,734)     (17,576,910)     (12,451,929)     
เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (3,881,278)       (3,448,390)       (2,953,540)       (125,730)          
เงินสดรับจากภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดรั้บคืน 1,014,510        -                        1,012,539        -                        
กาํไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน

   สินทรัพย์และหนีสิ้นดําเนินงาน 12,853,818      10,913,498      7,934,375        10,524,410      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 14,818,612      (10,737,228)     13,596,283      (5,073,695)       
   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (462,696)          3,014,062        (1,487,403)       2,060,661        
   สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 1,018,000        770,353            1,000,204        766,142            
   เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (42,506,159)     (75,368,973)     (33,728,252)     (62,360,913)     
   ทรัพยสิ์นรอการขาย 6,119,011        4,269,101        5,815,156        3,640,600        
   ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ (979,335)          (2,848,446)       (581,267)          (2,525,020)       
   สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 570,087            1,352,001        -                        -                        
   สินทรัพยอ่ื์น 2,568,309        (2,017,276)       2,477,078        (1,535,879)       
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เงินรับฝาก 4,057,733        214,441,247    3,520,039        182,037,310    
   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (6,939,240)       13,492,936      (9,799,374)       9,168,602        
   หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม (2,353,070)       1,353,661        (2,353,070)       1,353,661        
   หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ (43,975)            (2,448,192)       (81,690)            (2,440,454)       
   เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ (579,504)          3,549,784        1,062,663        2,947,909        
   หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั/ประกนัชีวิต (1,984,418)       827,760            -                        -                        
   หน้ีสินอ่ืน (204,591)          307,744            (1,790,853)       (16,267)            
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน (14,047,418)     160,872,032    (14,416,111)     138,547,067    
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อการลงทุน (เพิ่มข้ึน) ลดลง (20,057,832)     13,295,507      (17,859,601)     16,500,991      
เงินสดรับจากการขายบริษทัยอ่ย 18,366,774      -                        18,351,714      -                        
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                        -                        -                        (820,858)          
เงินสดรับคืนทุนจากบริษทัยอ่ย -                        -                        528,094            30,629,449      
เงินสดรับจากดอกเบ้ียของเงินลงทุน 3,022,486        3,575,821        2,595,957        2,482,776        
เงินสดรับปันผล 569,117            476,988            1,300,000        972,123            
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (330,261)          (443,107)          (287,982)          (343,730)          
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 33,897              26,862              28,060              25,806              
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมลงทุน 1,604,181        16,932,071      4,656,242        49,446,557      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากการกูย้ืม 70,766,465      535,341,236    67,228,465      529,146,868    
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืม (55,874,917)     (710,585,834)   (55,461,217)     (714,674,835)   
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียเงินกูย้ืม (2,933,468)       (5,783,063)       (2,543,048)       (5,755,450)       
จ่ายเงินปันผล (2,040,056)       (1,929,783)       (2,040,056)       (1,929,783)       
จ่ายเงินปันผลแก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (50,245)            (59,898)            -                        -                        
เงินสดจ่ายคืนทุนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (109)                 (6,311)              -                        -                        
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 9,867,670        (183,023,653)   7,184,144        (193,213,200)   
เงนิสดลดลงสุทธิ (2,575,567)       (5,219,550)       (2,575,725)       (5,219,576)       
เงนิสด ณ วันต้นงวด 15,181,402      16,005,678      15,180,228      16,004,051      
เงนิสด ณ วันปลายงวด 12,605,835      10,786,128      12,604,503      10,784,475      

-                        -                        -                        -                        
ข้อมูลเพิม่เตมิประกอบกระแสเงนิสด

รายการท่ีมิใช่เงินสด

   รับโอนทรัพยสิ์นรอการขายจากลูกหน้ีเพื่อชาํระหน้ี 5,900,480        3,479,997        5,713,123        3,340,847        
   รับโอนเงินลงทุนจากลูกหน้ีเพื่อชาํระหน้ี -                        432,097            -                        432,097            
   เจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์นถาวร 68,164              162,518            64,337              161,507            
   หน้ีสูญตดับญัชี/ลดหน้ีจากการปรับโครงสร้างหน้ี 3,699,519        4,139,096        3,463,237        1,294,117        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

จาํนวนที่รับรู้ใน

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส่วนเกินทุน ส่วนแบ่ง และสะสมในส่วนของ

ส่วนเกินทุน จากการ กาํไรขาดทุน เจา้ของที่เกี่ยวขอ้ง

จากการรวมธุรกิจ เปลี่ยนแปลง เบด็เสร็จอื่นใน กบัสินทรัพยท์ี่จดั จดัสรรแลว้ - ส่วนไดเ้สีย

ทุนที่ออก ส่วนเกิน ภายใตก้ารควบ มลูค่า บริษทัร่วม ประเภทเป็นสินทรัพย์ สาํรอง ที่ไม่มีอาํนาจ

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - ตามที่รายงานไว้เดิม 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) -                       -                       -                       (149,337)          (52,503)            -                                      -                       1,412,372        28,261             1,238,793        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - หลังการปรับปรุง 55,136,649       2,100,694        (123,379)          444,047           90,394             -                                      989,326           17,421,111       713,515           76,772,357       

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                       -                       -                       -                       -                       -                                      -                       (1,929,783)       -                       (1,929,783)       

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย -                       -                       -                       -                       -                       -                                      70,597             (70,597)            -                       -                       

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อยลดลง -                       -                       -                       -                       -                       -                                      -                       -                       (66,209)            (66,209)            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - ปรับปรุงใหม่ -                       -                       -                       475,584           30,445             -                                      -                       6,229,234        143,541           6,878,804        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 55,136,649       2,100,694        (123,379)          919,631           120,839           -                                      1,059,923        21,649,965       790,847           81,655,169       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - ตามที่รายงานไว้เดิม 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) -                       -                       -                       (277,606)          (82,490)            (19,143)                           -                       1,545,931        21,966             1,188,658        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - หลังการปรับปรุง 55,136,649       2,100,694        (123,379)          1,040,192        222,121           118,862                           1,329,516        23,505,273       855,757           84,185,685       

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                       -                       -                       -                       -                       -                                      -                       (2,040,056)       -                       (2,040,056)       

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย -                       -                       -                       -                       -                       -                                      507,735           (507,735)          -                       -                       

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อยลดลง -                       -                       -                       -                       -                       -                                      -                       -                       (50,364)            (50,364)            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด (ขาดทุน) -                       -                       -                       (421,477)          2,938               (118,862)                         -                       12,744,118       209,684           12,416,401       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 55,136,649       2,100,694        (123,379)          618,715           225,059           -                                      1,837,251        33,701,600       1,015,077        94,511,666       

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 วันที่ 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 วันที่ 1 มกราคม 2555 - หลงัการปรับปรุง 55,136,649                  2,100,694                    162,220                       989,326                       13,582,846                  71,971,735                  
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                                   -                                   -                                   -                                   (1,929,783)                   (1,929,783)                   
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย -                                   -                                   -                                   70,597                         (70,597)                        -                                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - ปรับปรุงใหม่ -                                   -                                   388,926                       -                                   2,890,248                    3,279,174                    
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 กนัยายน 2555 55,136,649                  2,100,694                    551,146                       1,059,923                    14,472,714                  73,321,126                  

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 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 วันที่ 1 มกราคม 2556 - หลงัการปรับปรุง 55,136,649                  2,100,694                    766,687                       1,329,516                    18,167,410                  77,500,956                  
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                                   -                                   -                                   -                                   (2,040,056)                   (2,040,056)                   
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย -                                   -                                   -                                   507,735                       (507,735)                      -                                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด (ขาดทุน) -                                   -                                   (544,536)                      -                                   11,797,854                  11,253,318                  
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2556 55,136,649                  2,100,694                    222,151                       1,837,251                    27,417,473                  86,714,218                  

-                               -                               -                               -                               -                               -                               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน 2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

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

กฎหมายไทย และมีบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัมหาชนจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย

เป็นบริษทัใหญ่ (ซ่ึงต่อไปเรียกว่า “บริษทัใหญ่”) โดยถือหุ้นในอตัราร้อยละ 50.96 ของทุนจดทะเบียนชาํระ

แลว้ และมี Scotia Netherlands Holding BV ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด ์ถือหุน้ในธนาคารฯในอตัรา

ร้อยละ 49.00 ธนาคารฯมีท่ีอยูท่ี่จดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 900 อาคารตน้สนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ และมีสาขาจาํนวน 622 สาขา (31 ธนัวาคม 2555: 628 สาขา) 

บริษทัย่อยทั้งหมดจดัตั้งเป็นบริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการใน

ประเทศไทย โดยดาํเนินธุรกิจหลกัทางดา้นบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ธุรกิจหลกัทรัพย ์ธุรกิจให้เช่าสินทรัพย์

แบบลีสซ่ิงและเช่าซ้ือ ธุรกิจประกนัวนิาศภยั ธุรกิจประกนัชีวติ การจดัการกองทุน และอ่ืน ๆ  

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 

โดยธนาคารฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม ธนาคารฯได้แสดงรายการใน                      

งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของและงบกระแส                

เงินสดเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี ซ่ึงเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินท่ีกาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

(“ธปท.”) เร่ือง การจดัทาํและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัโฮลด้ิงส์ท่ีเป็นบริษทัแม่

ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินลงวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2553  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น  

งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้

ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่

ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีธนาคารฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน

ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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2.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวมระหว่างกาล 

ก) งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                    

31 ธนัวาคม 2555 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุน้ในระหวา่งงวด ยกเวน้ธนาคารฯไดจ้าํหน่าย

เงินลงทุนในหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 37 ดงันั้น งบการเงินรวมระหว่างกาลจึงไดร้วมงบการเงินของธนาคารฯและ

บริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี  

 อตัราร้อยละของการถือหุน้ 

 30 กนัยายน 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 

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 ์ดีเวลลอปเมน้ท ์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) มูลค่าสินทรัพยร์วมและรายได้จากการดาํเนินงานสุทธิของบริษทัย่อยท่ีมีสาระสําคญัซ่ึงรวมอยู่ใน                    

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 และสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 กนัยายน 2556 และ 2555 หลงัหกัรายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัมีดงัน้ี 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

3 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  รายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธิ 

 สินทรัพยร์วม สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน* 

 2556 2555 2556 2555 

บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 25,793 18,971 1,082 809 

บริษทั ประกนัชีวตินครหลวงไทย จาํกดั 

(มหาชน) 11,495 12,465 117 467 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 9,372 10,045 416 541 

บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 9,485 8,641 2,193 1,776 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 8,670 6,919 1,735 1,038 

บริษทั ธนชาตประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน)  - 27,316 - - 

 * ท่ีแสดงไวใ้นส่วนการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

ค) งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ไดร้วมผลการดาํเนินงาน

ของบริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 จนถึงวนัท่ีจาํหน่าย              

เงินลงทุน โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีรายไดร้วม 4,025 ลา้นบาท และกาํไรสุทธิ 354 ลา้นบาท  

2.3 ธนาคารฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและ

บริษทัร่วมตามวธีิราคาทุน 

2.4  มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีเ่ร่ิมมีผลบังคับในงวดบัญชีปัจจุบัน  

 มาตรฐานการบญัชีท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในงวดบญัชีปัจจุบนัมีรายละเอียดดงัน้ี  

มาตรฐานการบญัชี 

 ฉบบัท่ี 12  

 

ภาษีเงินได ้

 ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

 ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 
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การตีความมาตรฐานการบญัชี  

 ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง

กบักิจกรรมดาํเนินงาน 

 ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ี

ตีราคาใหม่ 

 ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้– การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของ                     

ผูถื้อหุน้ 

แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 

มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ยกเวน้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 เร่ือง ภาษีเงินได้  

มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากความแตกต่างระหวา่งมูลค่าสินทรัพย์

และหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือ

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบาย

การบญัชีดงักล่าวในงวดปัจจุบนั และปรับยอ้นหลงังบการเงินของปีก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ

เสมือนหน่ึงวา่ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินขอ้ 4 

2.5 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน                       

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี ดงัน้ี 

ก) ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ

ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตาม

บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษี

ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้ง

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีธนาคารฯและบริษทัยอ่ย

จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและ                 

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

ธนาคารฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี                    

ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่วา่ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินได ้ 

รอการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของหากภาษีท่ี

เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้ซ่ึงมี

ผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ข) สินทรัพย์ทีถ่ือไว้เพือ่ขายและการดําเนินงานทีย่กเลกิ 

สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายถูกวดัมูลค่าโดยใช้มูลค่าท่ีตํ่ากวา่ระหว่างมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายุติธรรม

หักตน้ทุนในการขาย กลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิกถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายหากมูลค่า

ตามบญัชีท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมิใช่มาจากการใชสิ้นทรัพยต่์อไป ในกรณีเช่นน้ีกลุ่ม

สินทรัพยท่ี์ยกเลิกจะตอ้งมีไวเ้พื่อขายในทนัทีในสภาพปัจจุบนัซ่ึงข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงท่ีเป็นปกติและถือ

ปฏิบติักนัทัว่ไปสําหรับการขายสินทรัพยเ์หล่านั้น (หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิก) และการขายตอ้งมี

ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนในระดบัสูงมาก ผูบ้ริหารของธนาคารฯหรือบริษทัยอ่ยตอ้งผกูมดักบั

แผนการขาย ซ่ึงการขายดงักล่าวตอ้งคาดวา่จะเขา้เง่ือนไขการรับรู้รายการขายท่ีเสร็จสมบูรณ์ภายใน                       

1 ปี นบัจากวนัท่ีจดัประเภทสินทรัพยด์งักล่าวเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานท่ียกเลิกถูกแสดงแยกต่างหากจากรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายจากการ

ดาํเนินงานท่ีต่อเน่ืองโดยแสดงเป็นกาํไรสําหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิกต่อจากกาํไรสําหรับ

งวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ืองในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดท่ีรายงานและงวดก่อนท่ี

นาํมาเปรียบเทียบ 
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3.  มาตรฐานการบัญชีทีจ่ะมีผลบังคับในอนาคต 

มาตรฐานการบญัชีท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดงัน้ี 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 4 สัญญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 

การตีความมาตรฐานการบญัชี   

ฉบบัท่ี 15 สัญญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบ

กฎหมาย 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือ

ถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่า

หรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การ

บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินใน

สภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 1 มกราคม 2557 
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ฝ่ายบริหารของธนาคารฯและบริษทัย่อยไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้ไม่เก่ียวเน่ืองกบั

ธุรกิจของธนาคารฯและบริษทัยอ่ย ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 การตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 และฉบบัท่ี 13 ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการการเงินในปี

ท่ีเร่ิมใช ้และยงัไม่สามารถสรุปผลไดใ้นขณะน้ี 

4.  ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัต ิ 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีสําคญัตามท่ีกล่าวไวใ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.5 เน่ืองจากธนาคารฯและบริษทัย่อยนาํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 

เร่ือง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงเป็นรายการ

แยกต่างหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ  

 จากการท่ีธนาคารฯและบริษทัย่อยนาํมาตรฐานการบญัชีน้ีมาถือปฏิบติัมีผลทาํให้ธนาคารฯตอ้งปรับปรุง

ยอ้นหลงัเสมือนไดใ้ชม้าตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาตั้งแต่อดีตซ่ึงรวมถึงวนัท่ีซ้ือกิจการธนาคารนครหลวงไทย 

ดงันั้น ธนาคารฯจึงปรับปรุงรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวมธุรกิจ ซ่ึงไดแ้ก่ สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อ

การตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในบญัชีของธนาคารนครหลวงไทย มูลค่ายุติธรรมท่ี

ปรับเพิ่มเติมของสินทรัพยข์องธนาคารนครหลวงไทย และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เพื่อพิจารณาการปันส่วน

ตน้ทุนการรวมธุรกิจใหม่ ซ่ึงมีผลทาํให้ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนจาํนวน 2,202 

ลา้นบาท  

จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ มีดงัน้ี  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

1 มกราคม 

2555 

30 กนัยายน

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

1 มกราคม 

2555 

  (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่)  

งบแสดงฐานะการเงิน        

ค่าความนิยมเพ่ิมข้ึน 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มข้ึน 2,448 1,847 1,700 1,658 1,136 1,200 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มข้ึน 3,501 3,384 2,957 3,171 3,060 2,644 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ                  

ของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน  36 22 28 - - - 

กาํไรสะสม – ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเพ่ิมข้ึน 1,883 1,546 1,412 1,461 1,187 1,136 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของลดลง (157) (379) (202) (56) (192) (49) 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ:     

การดาํเนินงานต่อเน่ือง     

กาํไรหรือขาดทุน     

ภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึน (ลดลง) (57) 13 (33) (48) 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

เพ่ิมข้ึน  9 - - - 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของธนาคารฯเพิ่มข้ึน   48 79 33 140 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานเพิ่มข้ึน (บาท/หุน้) 0.009 0.014 0.006 0.025 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่     

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน                                  

- ส่วนท่ีเป็นของธนาคารฯเพิ่มข้ึน (ลดลง) (31) 164 (22) 38 

การดาํเนินงานท่ียกเลกิ     

กาํไรหรือขาดทุน     

ภาษีเงินไดล้ดลง - (129) - - 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของธนาคารฯเพิ่มข้ึน  - 129 - - 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานเพิ่มข้ึน (บาท/หุน้)             - 0.023 - - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่     

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน                                      

- ส่วนท่ีเป็นของธนาคารฯลดลง - (117) - - 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ:     

การดาํเนินงานต่อเน่ือง     

กาํไรหรือขาดทุน     

ภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึน (ลดลง) (351) (37) (274) 28 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย               

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 16 (1) - - 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของธนาคารฯเพ่ิมข้ึน   335 293 274 229 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานเพิ่มข้ึน (บาท/หุน้) 0.061 0.053 0.050 0.042 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่     

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน                                    

- ส่วนท่ีเป็นของธนาคารฯเพิ่มข้ึน (ลดลง) (137) 212 (137) 91 

การดาํเนินงานท่ียกเลกิ     

กาํไรหรือขาดทุน     

ภาษีเงินไดล้ดลง (30) (124) - - 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของธนาคารฯเพิ่มข้ึน   30 124 - - 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานเพิ่มข้ึน (บาท/หุน้) 0.005 0.022 - - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่     

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน                              

- ส่วนท่ีเป็นของธนาคารฯลดลง (28) (120) - - 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

10 

5. ตราสารอนุพนัธ์ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 จาํนวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์

เพื่อค้า และการปรับบญัชีตามเกณฑ์คงค้างของตราสารอนุพนัธ์เพื่อป้องกันความเส่ียง (บญัชีเพื่อการ

ธนาคาร) แบ่งตามประเภทความเส่ียงไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 

 

มลูค่ายติุธรรม/การปรับบญัชี    

ตามเกณฑค์งคา้ง จาํนวนเงิน 

มลูค่ายติุธรรม/การปรับบญัชี   

ตามเกณฑค์งคา้ง จาํนวนเงิน 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา* สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา* 

ประเภทความเส่ียง       

อตัราแลกเปลีย่น       

   ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือคา้ 1,024 1,073 125,898 766 674 77,561 

   ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการธนาคาร 31 291 16,249 316 19 27,038 

อตัราดอกเบีย้       

   ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือคา้ 1,528 1,512 277,746 493 490 101,254 

   ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการธนาคาร - - 26,100 - - 26,100 

อตัราแลกเปลีย่นและอตัราดอกเบีย้       

   ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือคา้ 11 4 761 18 6 1,595 

   ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการธนาคาร 10 347 11,558 584 13 10,650 

อืน่ๆ       

   ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือคา้ - 10 833 - 4 54 

รวม 2,604 3,237 459,145 2,177 1,206 244,252 

* เปิดเผยเฉพาะกรณีท่ีธนาคารฯและบริษทัยอ่ยมีภาระตอ้งจ่ายชาํระ 

 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 

 

มลูค่ายติุธรรม/การปรับบญัชี      

ตามเกณฑค์งคา้ง จาํนวนเงิน 

มลูค่ายติุธรรม/การปรับบญัชี  

ตามเกณฑค์งคา้ง จาํนวนเงิน 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา* สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา* 

ประเภทความเส่ียง       

อตัราแลกเปลีย่น       

   ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือคา้ 1,042 1,041 125,898 766 674 77,579 

   ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการธนาคาร 31 291 16,249 316 19 27,038 

อตัราดอกเบีย้       

   ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือคา้ 1,528 1,512 277,746 493 490 101,254 

   ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการธนาคาร - - 26,100 - - 26,100 

อตัราแลกเปลีย่นและอตัราดอกเบีย้       

   ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือคา้ 11 4 761 18 6 1,595 

   ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการธนาคาร 10 347 11,558 584 13 10,650 

รวม 2,622 3,195 458,312 2,177 1,202 244,216 

* เปิดเผยเฉพาะกรณีท่ีธนาคารฯมีภาระตอ้งจ่ายชาํระ 

ตราสารอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียง (บญัชีเพื่อการธนาคาร) เป็นภาระผกูพนัตามสัญญาล่วงหนา้ท่ีมิไดมี้

ไวเ้พื่อคา้ ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยวิธีคงคา้ง โดยผลกาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินงวด แสดงเป็น

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์/หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ สําหรับดอกเบ้ียคา้งรับ/คา้งจ่ายตามสัญญาจะบนัทึกเป็น

ลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามสัญญาในส่วนของสินทรัพยอ่ื์น/หน้ีสินอ่ืน 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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6. เงินลงทุน 

6.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 30 กนัยายน 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         

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 7,394 7,186 5,745 5,643 3,780 3,780 1,638 1,639 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 5,074 4,995 5,683 5,736 - - 35 35 

ตราสารหน้ีต่างประเทศ - - 620 628 - - 620 628 

ตราสารทุนในความตอ้งการของ

ตลาดในประเทศ 60 58 16 16 - - - - 

 12,528 12,239 12,064 12,023 3,780 3,780 2,293 2,302 

บวก (หกั):  ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (289)  (41)  -  9  

สุทธิ 12,239  12,023  3,780  2,302  

เงินลงทุนเผือ่ขาย         

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 69,257 69,197 55,220 55,433 68,240 68,196 49,044 49,247 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 24,760 24,833 29,669 30,063 21,474 21,546 19,091 19,331 

ตราสารหน้ีต่างประเทศ 10,618 10,443 11,485 11,746 10,618 10,443 11,485 11,746 

ตราสารทุนในความตอ้งการของ

ตลาดในประเทศ 9,143 9,964 7,062 7,691 6,164 6,589 5,860 6,119 

 113,778 114,437 103,436 104,933 106,496 106,774 85,480 86,443 

บวก: ค่าเผือ่การปรับมูลค่า 659  1,497  278  963  

สุทธิ 114,437  104,933  106,774  86,443  

ตราสารหนี้ทีจ่ะถอืจนครบกาํหนด         

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 10,975 11,216 21,756 22,495 10,946 11,187 12,734 13,108 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 352 369 2,731 2,802 300 317 800 829 

เงินลงทุนในลกูหน้ีท่ีรับโอน 2 1 5 4 2 1 5 3 

 11,329 11,586 24,492 25,301 11,248 11,505 13,539 13,940 

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

สุทธิ 11,328  24,491  11,247  13,538  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า 

 ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม 

เงินลงทุนทัว่ไป         

หน่วยลงทุนในกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย ์ 417  564  417  564  

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการ

ของตลาดในประเทศ 3,799  4,111  3,781  4,093  

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการ

ของตลาดต่างประเทศ 39  39  39  39  

 4,255  4,714  4,237  4,696  

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (51)  (55)  (51)  (55)  

สุทธิ 4,204  4,659  4,186  4,641  

รวมเงินลงทุน - สุทธิ 142,208  146,106  125,987  106,924  

6.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ธนาคารฯและบริษทัย่อยไม่มียอดคงเหลือของส่วนตํ่ากว่าทุนท่ีเกิดจากการโอน

เปล่ียนประเภทเงินลงทุนในตราสารหน้ีในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (31 ธันวาคม 2555:               

9 ลา้นบาทในงบการเงินรวม และ 4 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

6.3 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ทีธ่นาคารฯและบริษัทย่อยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึน้ไป 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็น

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีธนาคารฯและบริษทัยอ่ยถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 20 ข้ึนไปของจาํนวนหน่วยท่ี

ออกจาํหน่ายแลว้ แต่ไม่ถือเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม เน่ืองจากธนาคารฯและบริษทัย่อยไม่มี

อาํนาจควบคุมหรืออิทธิพลในการกาํหนดนโยบายการเงินและการดาํเนินงานของกองทุนรวมดงักล่าว ซ่ึงอยู่

ภายใตก้ารจดัการท่ีเป็นอิสระของผูจ้ดัการกองทุนรวมตามรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม และอยู่

ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของสํานกังานกลต. ดงันั้น ธนาคารฯและบริษทัย่อยจึงบนัทึกเงินลงทุนในกองทุนรวม

ดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายหรือเงินลงทุนทัว่ไปข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการลงทุน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 30 กนัยายน 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 - - - - 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยห์วัหิน - - 121 100.00 - - 121 100.00 
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

7.1 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะ

กิจการซ่ึงบนัทึกโดยวธีิราคาทุนประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ 

สัดส่วนการถือหุน้

(ร้อยละ) 

มูลค่าเงินลงทุน         

ตามวธีิราคาทุน 

เงินปันผลรับ                           

สาํหรับงวดเกา้เดือน 

 

30 

กนัยายน 

31 

ธนัวาคม 

30 

กนัยายน 

31 

ธนัวาคม 

30 

กนัยายน 

31 

ธนัวาคม 

ส้ินสุดวนัท่ี                             

30 กนัยายน 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 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 1,858 431 270 

บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน)                1,611 1,342  65.18  65.18 1,201 1,201 26 70 

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 360 360 100 100 400 400 104 94 

บริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จาํกดั 100 100 100 100 104 104 110 75 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน                       

ธนชาต จาํกดั 

100 100 75 75 97 97 109 67 

บริษทั สคิบ เซอร์วสิ จาํกดั 10 10 100 100 5 5 - 1 

บริษทั ธนชาตแมเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอร์วสิ 

จาํกดั 

6 6 100 100 6 6 - - 

บริษทั ธนชาต เทรนน่ิง แอนด ์                                      5 5 100 100 5 5 20 15 

 ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั         

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย      8,689 12,938 800 592 

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 21 - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม     821 821 21 - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ บริษัทร่วม     9,505 13,754 821 592 

 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 บริษทั สคิบ จาํกดั (มหาชน) ไดจ่้ายคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท คิด

เป็นจาํนวนเงิน 528 ลา้นบาท ธนาคารฯบนัทึกเงินรับดงักล่าวหกัออกจากมูลค่าเงินลงทุน 
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ในเดือนพฤษภาคม 2556 ธนาคารฯไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทั ธนชาตประกนัชีวิต 

จาํกดั (มหาชน) ในราคา 18,440 ลา้นบาท โดยมีกาํไรจากการจาํหน่ายจาํนวน 13,128 ลา้นบาท  

7.2 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมซ่ึงบนัทึกตามวิธี

ส่วนไดเ้สียประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัต่าง ๆ ท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย ดงัน้ี  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

  สัดส่วนการถือหุ้น มูลค่าเงินลงทุน เงินปันผลรับ                  ส่วนแบ่งผลกาํไร 

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

 30 

กนัยายน 

2556 

31 

ธนัวาคม

2555 

30 

กนัยายน 

2556 

31 

ธนัวาคม

2555 

30 

กนัยายน 

2556 

31 

ธนัวาคม

2555 

30 

กนัยายน 

2556 

31 

ธนัวาคม

2555 

เกา้เดือนส้ินสุด งวดเกา้เดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2556 2555 2556 2555 

บมจ. เอ็ม บี เค (ประกอบธุรกิจให้เช่า

อสังหาริมทรัพย ์โรงแรมและ

บริการ) 

1,886 1,886 9.90 9.90 984 984 1,919 1,576 51 47 391 142 

บจ. สยามซัมซุงประกนัชีวติ                    

(ประกอบธุรกิจประกนัชีวติ) 

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

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม    984 984 1,919 1,576 51 47 391 117 

 ธนาคารฯและบริษทัย่อยบนัทึกเงินลงทุนในบริษทั เอ็ม บี เค จาํกดั (มหาชน) เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

เน่ืองจากบริษทัใหญ่ ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยมีอิทธิพลต่อบริษทัดงักล่าวอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

7.3 2ข้อมูล2ทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม 

2ก) ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั เอ็ม บี เค จาํกดั (มหาชน) 2ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 30 กนัยายน 

2555 และสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 เป็นดงัน้ี  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ทุนเรียกชาํระ  สินทรัพยร์วม  หน้ีสินรวม  รายไดร้วม  กาํไร                    

30 30 30 30 30 30 สาํหรับงวดเกา้เดือน                   สาํหรับงวดเกา้เดือน   

มิถุนายน กนัยายน มิถุนายน กนัยายน มิถุนายน กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน* 

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

1,886 1,886 39,005 30,499 22,748 15,008 9,461 6,791 3,956 1,433 

* แสดงตามจาํนวนเงินหลงัปรับปรุงดว้ยผลกระทบของนโยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกนัและผลกระทบของรายการบญัชีท่ีมีสาระสําคญัท่ี

เกิดข้ึน 

 ส่วนแบ่งผลกาํไรตามวิธีส่วนไดเ้สียจากเงินลงทุนในบริษทั เอ็ม บี เค จาํกดั (มหาชน) คาํนวณจาก             

งบการเงินท่ีมีวนัท่ีแตกต่างจากของธนาคารฯ เน่ืองจากข้อจาํกดัของข้อมูล แต่เป็นงบการเงินท่ีมี

ช่วงเวลาเท่ากนัในทุก ๆ งวดตามหลกัความสมํ่าเสมอ ดงันั้น ส่วนแบ่งกาํไรสําหรับงวดบญัชีเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ของบริษทัร่วมท่ีนาํมาคาํนวณส่วนไดเ้สียอา้งอิงจากงบการเงินท่ีตรวจสอบ

หรือสอบทานแลว้ของบริษทัร่วมสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 หลงัปรับปรุงดว้ย

ผลกระทบจากนโยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกนั และผลกระทบของรายการบญัชีท่ีมีสาระสําคญัท่ีเกิดข้ึนใน

ระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 โดยฝ่ายบริหารของธนาคารฯ  
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ข) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (บมจ. เอ็ม บี เค) ซ่ึงเป็นบริษทั                 

จด2ทะเบียน2ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยคิดเป็นจาํนวนเงิน 2,840 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 

1,168 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (31 ธนัวาคม 2555: 2,036 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและ 838                    

ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

8. เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 

8.1 จําแนกตามประเภทสินเช่ือ 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน  

2556 

31 ธนัวาคม    

2555 

30 กนัยายน  

2556 

31 ธนัวาคม           

2555 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี     

เงินเบิกเกินบญัชี 21,888 21,528 21,888 21,528 

เงินใหกู้ย้มื 271,464 276,482 257,508 261,810 

ตัว๋เงินรับ 51,291 54,597 57,374 60,657 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 498,252 454,777 467,763 432,067 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 1,566 2,002 1,282 1,741 

อ่ืน ๆ 206 212 206 212 

หกั: รายไดร้อตดับญัชี (61,621) (58,148) (57,453) (54,992) 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีสุทธิจาก                 

รายไดร้อตดับญัชี 783,046 751,450 748,568 723,023 

บวก:  ดอกเบ้ียคา้งรับ 927 1,066 902 1,030 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีสุทธิจาก           

รายไดร้อตดับญัชีบวกดอกเบ้ียคา้งรับ 783,973 752,516 749,470 724,053 

หกั:  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ      

1) เงินสาํรองขั้นตํ่าตามเกณฑ ์ธปท.     

     -  รายสินเช่ือ (20,576) (17,572) (11,753) (9,049) 

     -  รายกลุ่ม (8,489) (5,520) (8,489) (5,520) 

2) เงินสาํรองส่วนเกิน (563) (511) (551) (499) 

หกั: ค่าเผือ่การปรับมลูค่าจากการปรับ 

  โครงสร้างหน้ี (334) (344) (334) (344) 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 754,011 728,569 728,343 708,641 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์     

เงินใหกู้ย้มืเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ 3,281 2,424 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน 192 189 - - 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 3,473 2,613 - - 

หกั:  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (172) (172) - - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์- สุทธิ 3,301 2,441 - - 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและ                                  

 ดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 757,312 731,010 728,343 708,641 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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8.2 สินเช่ือด้อยคุณภาพ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 ธนาคารฯ และบริษทัยอ่ย (ท่ีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจ

บริหารสินทรัพย)์ มีสินเช่ือดอ้ยคุณภาพตามเกณฑ์ของ ธปท. และ กลต. (หมายถึงเงินให้สินเช่ือท่ีจดัชั้นตํ่ากว่า

มาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ) ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 

เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ                                

(ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) 

  

  

ธุรกิจธนาคาร 23,700 20,036 23,700 20,036 

ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 173 173 - - 

ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์ 11,483 12,292 - - 

เงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ไม่นบัรวมเงินให้สินเช่ือท่ีคา้งชาํระท่ีไดมี้การทาํสัญญาปรับ

โครงสร้างหน้ีแลว้ และเขา้เง่ือนไขการจดัชั้นเป็นลูกหน้ีชั้นปกติหรือกล่าวถึงเป็นพิเศษ 

นอกจากน้ี ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์มีเงินให้สินเช่ือท่ีระงบัการรับรู้รายไดต้ามเกณฑ์

คงคา้ง ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 30  กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 

ธุรกิจธนาคาร 23,186 19,896 23,186 19,896 

ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 173 173 - - 

บริษทัยอ่ยท่ีเป็นบริษทับริหารสินทรัพยจ์ะรับรู้รายไดจ้ากเงินใหสิ้นเช่ือตามเกณฑเ์งินสด 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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8.3 การปรับโครงสร้างหนี ้

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 ธนาคารฯและบริษทัย่อย (ท่ีเป็นบริษทับริหาร

สินทรัพยแ์ละบริษทัหลกัทรัพย)์ ไดท้าํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีกบัลูกหน้ี โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

    ชนิดของ มูลค่า 

  ยอดคงเหลือตาม ยอดคงเหลือตาม สินทรัพย ์ ของสินทรัพย ์

 จาํนวนราย บญัชีก่อนการปรับ บญัชีหลงัการปรับ ท่ีจะรับโอน ท่ีจะรับโอน 

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

  ลา้นบาท ลา้นบาท  ลา้นบาท 

2556      

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 3,900 8,622 8,620   

การโอนสินทรัพย ์และ/หรือหุน้ทุน 

   และ/หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 

   ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง

และสังหาริมทรัพย ์

 

6 305 305 168 

รวม 3,906 8,927 8,925   

2555      

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 14,689 14,605 11,790   

การโอนสินทรัพย ์และ/หรือหุน้ทุน      

   และ/หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 1 582 432 หุน้สามญั 432 

รวม 14,690 15,187 12,222   

(1) แสดงด้วยยอดคงเหลือตามบัญชี (เงินต้นบวกดอกเบีย้ค้างรับ)  
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

    ชนิดของ มูลค่า 

  ยอดคงเหลือตาม ยอดคงเหลือตาม สินทรัพย ์ ของสินทรัพย ์

 จาํนวนราย บญัชีก่อนการปรับ บญัชีหลงัการปรับ ท่ีจะรับโอน ท่ีจะรับโอน 

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

  ลา้นบาท ลา้นบาท  ลา้นบาท 

2556      

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 3,685 4,928 4,928   

การโอนสินทรัพย ์และ/หรือหุน้ทุน    ท่ีดินและ 

ส่ิงปลูกสร้าง 

 

   และ/หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 2 196 196 56 

รวม 3,687 5,124 5,124   

2555      

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 14,496 6,437 6,437   

การโอนสินทรัพย ์และ/หรือหุน้ทุน      

   และ/หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 1 582 432 หุน้สามญั 432 

รวม 14,497 7,019 6,869   

(1) แสดงด้วยยอดคงเหลือตามบัญชี (เงินต้นบวกดอกเบีย้ค้างรับ)  

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ลูกหน้ีของธนาคารฯและบริษทัยอ่ยท่ีมีการทาํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2556 และ 2555 มีระยะเวลาการชาํระหน้ีตามสัญญาโดยนบัจากอายหุน้ีคงเหลือ ณ วนัส้ินงวดได้

ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2556 2555 

ระยะเวลา จาํนวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม

บญัชีหลงัการ               

ปรับโครงสร้างหน้ี จาํนวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม

บญัชีหลงัการ               

ปรับโครงสร้างหน้ี 

  ลา้นบาท  ลา้นบาท 

ผิดนดัชาํระแลว้ภายหลงัทาํสญัญา 1,140 1,040 4,520 3,629 

มีกาํหนดชาํระในปี  298 1,557 1,761 2,618 

นอ้ยกวา่ 5 ปี 736 2,785 7,151 2,625 

5 - 10 ปี 1,491 2,889 1,103 3,015 

10 - 15 ปี 87 323 52 141 

มากกวา่ 15 ปี 154 331 103 194 

รวม 3,906 8,925 14,690 12,222 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2556 2555 

ระยะเวลา จาํนวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม

บญัชีหลงัการ            

ปรับโครงสร้างหน้ี จาํนวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม

บญัชีหลงัการ                 

ปรับโครงสร้างหน้ี 

  ลา้นบาท  ลา้นบาท 

ผิดนดัชาํระแลว้ภายหลงัทาํสญัญา 1,140 1,040 4,498 1,999 

มีกาํหนดชาํระในปี  260 1,448 1,737 1,351 

นอ้ยกวา่ 5 ปี 690 1,191 7,112 2,555 

5 - 10 ปี 1,404 1,053 1,040 743 

10 - 15 ปี 63 118 32 78 

มากกวา่ 15 ปี 130 274 78 143 

รวม 3,687 5,124 14,497 6,869 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ขอ้มูลสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกหน้ีท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ี 

มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 1,591 1,614 1,327 1,394 

เงินสดท่ีรับชาํระจากลูกหน้ี 8,710 9,113 7,989 6,298 

ทรัพยสิ์นท่ีรับโอนจากลูกหน้ี  468 883 356 883 

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี                              

(สุทธิจากค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญท่ีเคยกนัไว)้ 

3 3 3 3 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยมีเงินให้สินเช่ือคงเหลือ (เงินตน้และ

ดอกเบ้ียคา้งรับ) ท่ีไดมี้การทาํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ทั้งส้ินดงัน้ี 

  ลูกหน้ีท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ี 

 

จาํนวนรายของ               

ลูกหน้ีทั้งหมด จาํนวนราย จาํนวนหน้ีคงคา้ง 

จาํนวนหน้ีคงคา้ง

สุทธิจากหลกัประกนั 

 

30 

กนัยายน 

2556 

31 

ธนัวาคม 

2555 

30 

กนัยายน 

2556 

31 

ธนัวาคม 

2555 

30 

กนัยายน 

2556 

31 

ธนัวาคม 

2555 

30 

กนัยายน 

2556 

31 

ธนัวาคม 

2555 

     ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 1,830,432 1,719,657 45,826 53,284 20,811 24,058 11,531 14,604 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 529 517 3 4 35 50 35 50 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 1,840 2,257 1,346 1,566 10,525 9,553 5,201 4,919 
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8.4 จําแนกตามประเภทการจัดช้ัน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 ธนาคารฯและบริษทัย่อยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (บริษทั

บริหารสินทรัพย)์ มีเงินใหสิ้นเช่ือจดัชั้น และเงินสาํรองท่ีเก่ียวขอ้งตามเกณฑใ์นประกาศของ ธปท. ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม(1) 

 

เงินใหสิ้นเช่ือและ             

ดอกเบ้ียคา้งรับ  
ยอดสุทธิท่ีใชใ้นการตั้ง

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

 

30 

กนัยายน 

2556 

31            

ธนัวาคม 

2555 

30 

กนัยายน

2556 

31    

ธนัวาคม 

2555 

30 

กนัยายน

2556 

31           

ธนัวาคม 

2555 

ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 688,437 671,590 495,531 480,914 8,187 4,834 

ลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 33,511 28,554 30,173 22,591 3,425 1,475 

ลูกหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 8,191 5,273 4,733 3,721 3,706 3,535 

ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัย 7,036 4,529 4,155 2,555 3,282 2,393 

ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ 19,994 22,563 10,632 10,514 9,402 10,109 

รวม 757,169 732,509 545,224 520,295 28,002 22,346 

เงินสาํรองส่วนเกินเผือ่หน้ีท่ีอาจเรียกเก็บไม่ได ้    551 499 

รวม     28,553 22,845 

(1) เฉพาะธนาคารฯและบริษัทย่อยท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของธปท. และหลังหักรายการระหว่างกัน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เงินใหสิ้นเช่ือและ       

ดอกเบ้ียคา้งรับ  
ยอดสุทธิท่ีใชใ้นการตั้ง

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

 

30 

กนัยายน 

2556 

31            

ธนัวาคม 

2555 

30 

กนัยายน

2556 

31    

ธนัวาคม 

2555 

30 

กนัยายน

2556 

31           

ธนัวาคม 

2555 

ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 692,267 675,527 499,953 485,339 6,585 3,260 

ลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 33,485 28,473 30,168 22,581 3,421 1,465 

ลูกหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 6,515 2,975 4,086 1,975 3,059 1,790 

ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัย 4,583 4,024 2,221 2,264 1,348 2,102 

ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ 12,620 13,054 7,059 6,357 5,829 5,952 

รวม 749,470 724,053 543,487 518,516 20,242 14,569 

เงินสาํรองส่วนเกินเผือ่หน้ีท่ีอาจเรียกเก็บไม่ได ้    551 499 

รวม     20,793 15,068 
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(2) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉล่ียท่ีใช้ในการต้ังค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

8.5 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีท้ีม่ีปัญหา 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 เงินให้สินเช่ือของธนาคารฯและบริษทัย่อย (ท่ีประกอบธุรกิจ

บริหารสินทรัพยแ์ละธุรกิจเช่าซ้ือและเช่าการเงิน) ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดร้วมลูกหน้ีท่ีมี

ปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

    ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 

 จาํนวนรายลูกหน้ี มูลหน้ี มูลค่าหลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 30 

กนัยายน 

2556 

31 

ธนัวาคม 

2555 

30 

กนัยายน

2556 

31 

ธนัวาคม 

2555 

30 

กนัยายน

2556 

31 

ธนัวาคม 

2555 

30 

กนัยายน

2556 

31 

ธนัวาคม 

2555 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

1.  บริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจาก

การเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ                  

ตลาดหลกัทรัพย ์

6 6 833 835 73 64 769 771 

2.  บริษทัอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์แต่มีผลการดาํเนินงานและฐานะ

การเงินเช่นเดียวกบับริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้

ข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ด

ทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย ์

9 10 575 584 329 329 231 238 

3.  บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีหรือ            

ผิดนดัชาํระหน้ี 

1,247 1,168 19,523 17,523 10,692 9,695 9,596 8,702 

 

 อตัราท่ีใชใ้นการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (ร้อยละ) 

 

ลูกหน้ีเช่าซ้ือส่วนบุคคลเฉพาะ                     

ของธนาคารฯ(2) เงินใหสิ้นเช่ืออ่ืน 

 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 

ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 0.63 0.2 1 1 

ลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 8.91 3.5 2 2 

ลูกหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 46.79 83.14 100 100 

ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัย 40.45 83.14 100 100 

ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ 58.51 83.14 100 100 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 

 จาํนวนรายลูกหน้ี มูลหน้ี มูลค่าหลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 30 

กนัยายน

2556 

31 

ธนัวาคม 

2555 

30 

กนัยายน

2556 

31 

ธนัวาคม 

2555 

30 

กนัยายน

2556 

31 

ธนัวาคม 

2555 

30 

กนัยายน

2556 

31 

ธนัวาคม 

2555 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

1.  บริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจาก

การเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของตลาด

หลกัทรัพย ์

3 3 168 168 28 28 140 140 

2.  บริษทัอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์แต่มีผลการดาํเนินงานและฐานะ

การเงินเช่นเดียวกบับริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้

ข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ด

ทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย ์

9 10 575 584 329 329 231 238 

3.  บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีหรือผิดนดั

ชาํระหน้ี 

906 813 9,665 7,207 6,043 4,323 3,622 2,887 

8.6 ลู ก ห นี้ ธุ ร กิ จ ห ลั ก ท รั พ ย์ จั ด ช้ั น ต า ม ป ร ะ ก า ศ สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร กํ า กั บ ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ                                                                    

ตลาดหลกัทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยจ์าํแนกลูกหน้ีธุรกิจ

หลักทรัพย์และดอกเบ้ียค้างรับ ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์(กลต.) เร่ืองการจดัทาํบญัชีเก่ียวกบัลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพของบริษทัหลกัทรัพย ์ซ่ึงสามารถสรุป

ลูกหน้ีจดัชั้นไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ มลูหน้ีสุทธิหลงัหกั 

 จาํนวนมลูหน้ี ท่ีตั้งไว ้ ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

 

30 กนัยายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

30 กนัยายน

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

30 กนัยายน

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

มลูหน้ีจดัชั้นปกติ 3,300 2,440 - - 3,300 2,440 

มลูหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 3 5 2 4 1 1 

มลูหน้ีจดัชั้นสงสัย 170 168 170 168 - - 

รวม 3,473 2,613 172 172 3,301 2,441 

บริษทัย่อยไดพ้ิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับมูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากว่ามาตรฐานเกินกว่าเกณฑ์ขั้นตํ่า

ตามท่ี กลต. กาํหนด โดยพิจารณาจากความไม่แน่นอนของมูลค่าหลกัประกนัและความเส่ียงในการรับชาํระ

หน้ีจากลูกหน้ีจดัชั้นดงักล่าว 
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8.7 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ/สัญญาเช่าการเงินของบริษัทย่อยแยกตามอายุคงค้าง 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 ยอดลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินของบริษทั

ยอ่ย ซ่ึงดาํเนินธุรกิจเช่าซ้ือและให้เช่าตามสัญญาเช่าระยะยาวจาํแนกตามอายุลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระโดยนบัจากวนัท่ีท่ี

ครบกาํหนดชาํระตามสัญญา (หลงัหกัรายการระหวา่งกนั) ไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 กนัยายน 2556  31 ธนัวาคม 2555 

ไม่คา้งชาํระหรือคา้งชาํระไม่เกิน 90 วนั  25,828 19,269 

เกินกาํหนดชาํระ 91-365 วนั 423 249 

มากกวา่ 1 ปี 67 64 

ลูกหน้ีระหวา่งการดาํเนินคดี 287 233 

รวม 26,605 19,815 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญท่ีตั้งไวต้ามบญัชี 1,074 758 

8.8 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 ธนาคารฯมีเงินใหสิ้นเช่ือแก่บริษทัยอ่ยดงัน้ี  

  ระยะเวลาของสญัญา                 จาํนวนเงินตน้คงคา้ง 

ช่ือบริษทั ประเภทสินเช่ือ 

ณ วนัท่ี                                   

30 กนัยายน 2556 

อตัราดอกเบ้ีย                          

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556  

30 กนัยายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

    ลา้นบาท ลา้นบาท 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั ตัว๋สญัญาใชเ้งิน เม่ือทวงถาม ตามตน้ทุนทางการเงินของ

ธนาคารฯบวกร้อยละคงท่ีต่อปี 

5,434 6,060 

บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั 

(มหาชน) 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน เม่ือทวงถาม ตามตน้ทุนทางการเงินของ

ธนาคารฯบวกร้อยละคงท่ีต่อปี 

650 - 

รวม    6,084 6,060 

9. ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 

 ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน   

  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสยั สาํรอง  บริษทั งบการเงิน 

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ ส่วนเกิน รวม ยอ่ยอ่ืน รวม 

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

จาํนวนท่ีตั้งเพ่ิม                            

ในระหวา่งงวด 3,353 1,950 171 889 2,771 52 9,186 336 9,522 

หน้ีสูญรับคืน - - - - 423 - 423 10 433 

หน้ีสูญตดับญัชี - - - - (3,463) - (3,463) (29) (3,492) 

โอนกลบัจากการลดหน้ี - - - - (98) - (98) - (98) 

โอนกลบัจากการขายหน้ี - - - - (340) - (340) - (340) 

ยอดปลายงวด 8,187 3,425 3,706 3,282 9,402 551 28,553 1,247 29,800 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน   

  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสยั สาํรอง  บริษทั งบการเงิน 

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ ส่วนเกิน 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 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 

  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสยั สาํรอง  

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ ส่วนเกิน รวม 

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

จาํนวนท่ีตั้งเพ่ิม (ลด)                         

ในระหวา่งงวด 3,325 1,956 1,269 (754) 3,148 52 8,996 

หน้ีสูญรับคืน - - - - 423 - 423 

หน้ีสูญตดับญัชี - - - - (3,463) - (3,463) 

โอนกลบัจากการลดหน้ี - - - - (49) - (49) 

โอนกลบัจากการขายหน้ี - - - - (182) - (182) 

ยอดปลายงวด 6,585 3,421 3,059 1,348 5,829 551 20,793 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสยั สาํรอง  

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ ส่วนเกิน รวม 

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

จาํนวนท่ีตั้งเพ่ิม                          

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 

10. ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดเกา้

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2556 

สาํหรับปี           

ส้ินสุดวนัท่ี               

31 ธนัวาคม 2555 

สาํหรับงวดเกา้

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2556 

สาํหรับปี           

ส้ินสุดวนัท่ี               

31 ธนัวาคม 2555 

ยอดตน้งวด 344 382 344 382 

ลดลงในระหวา่งงวด - (2) - (2) 

ตดัจาํหน่ายในระหวา่งงวด (10) (36) (10) (36) 

ยอดปลายงวด 334 344 334 344 
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11. คุณภาพสินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 คุณภาพสินทรัพยข์องธนาคารฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนั

การเงิน (บริษทับริหารสินทรัพย)์ จดัประเภทตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2556 

 

รายการระหวา่ง

ธนาคารและ              

ตลาดเงิน 

เงินให้สินเช่ือ              

แก่ลูกหน้ีและ    

ดอกเบ้ียคา้งรับ เงินลงทุน 

ทรัพยสิ์น                              

รอการขาย สินทรัพยอ่ื์น รวม 

จดัชั้นปกติ 30,567 688,437 - - 231 719,235 

จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ - 33,511 - - 125 33,636 

จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน - 8,191 - - 15 8,206 

จดัชั้นสงสยั - 7,036 - - 12 7,048 

จดัชั้นสงสยัจะสูญ - 19,994 466 271 260 20,991 

รวม 30,567 757,169 466 271 643 789,116 

(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 

 30 กนัยายน 2556 

 

รายการระหวา่ง

ธนาคารและ              

ตลาดเงิน 

เงินให้สินเช่ือ              

แก่ลูกหน้ีและ    

ดอกเบ้ียคา้งรับ เงินลงทุน 

ทรัพยสิ์น                      

รอการขาย สินทรัพยอ่ื์น รวม 

จดัชั้นปกติ 32,569 692,267 - - 231 725,067 

จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ - 33,485 - - 125 33,610 

จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน - 6,515 - - 15 6,530 

จดัชั้นสงสยั - 4,583 - - 12 4,595 

จดัชั้นสงสยัจะสูญ - 12,620 470 238 246 13,574 

รวม 32,569 749,470 470 238 629 783,376 
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(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 

12. สินทรัพย์อืน่ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 

2556 

31 ธนัวาคม

2555 

30 กนัยายน

2556 

31 ธนัวาคม

2555 

รายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 175 496 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน 759 1,408 756 1,402 

ดอกเบ้ียและเงินปันผลคา้งรับ 1,051 1,162 947 795 

สิทธิการเช่า 287 327 287 323 

ลูกหน้ีอ่ืน - ภาษีมูลค่าเพ่ิมจ่ายแทนลูกคา้ 283 225 257 209 

เงินมดัจาํ 323 313 296 288 

ประมาณการค่าสินไหมรับคืนจากคู่กรณีคา้งรับ 308 256 - - 

ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี 50 944 - - 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 430 337 122 95 

อ่ืน ๆ  1,608 1,299 1,136 1,106 

รวม 5,274 6,767 3,801 4,218 

หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (499) (328) (292) (266) 

สินทรัพยอ่ื์น – สุทธิ 4,775 6,439 3,509 3,952 
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13. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนีสิ้น) 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินในงบการเงินรวมไดร้วมเงินกูย้ืมของบริษทั

ยอ่ยแห่งหน่ึงจาํนวน 2,450 ลา้นบาท ((i) เงินกูย้มืจาํนวน 98 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน

รวม 36 งวด นบัแต่วนัท่ีเบิกเงินกู ้คิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีต่อปี โดยชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน (ii) เงินกูย้ืม

จาํนวน 800 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้คราวเดียวทั้งจาํนวนภายใน 3 ปี นบัแต่วนัท่ีเบิกเงินกู ้คิดดอกเบ้ีย               

ในอตัราคงท่ีต่อปี โดยชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน (iii) เงินกูย้มืจาํนวน 252  ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุก 3 

เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR หกัดว้ยอตัราคงท่ีต่อปี โดยชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน (iv) เงินกูย้ืมจาํนวน 500 

ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้คราวเดียวทั้งจาํนวนภายใน 4 ปี นบัแต่วนัท่ีเบิกเงินกู ้คิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี

ต่อปี โดยชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน (v) เงินกูย้ืมจาํนวน 500 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน คิด

ดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีต่อปี โดยชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน และ (vi) เงินกูย้ืมในรูปของตัว๋สัญญาใช้เงินจาํนวน 

300 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ตามท่ีระบุไวใ้นตัว๋สัญญาใชเ้งินแต่ละฉบบั คิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี

ต่อปี โดยชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน) ซ่ึงภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไข

บางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (31 ธนัวาคม 2555: รวม

เงินกูย้มืของบริษทัยอ่ยจาํนวน 1,754 ลา้นบาท) 

14. ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงินกู้ยมื 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 ยอดคงเหลือของตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืมในประเทศทั้ง

จาํนวนเป็นเงินบาท โดยสรุปไดด้งัน้ี  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภทของการกูย้มื 

อตัราดอกเบ้ียต่อปี               

(ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556)  วนัครบกาํหนด 

30 กนัยายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

30 กนัยายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน

เพือ่นบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1  

ร้อยละ 8.25 เม่ือเลิกกิจการ 7,130 7,130 7,130 7,130 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน

เพือ่นบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2  

ร้อยละ 5.25 ปี 2562 และ 

2567 

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

หุน้กูด้อ้ยสิทธิเพือ่นบัเป็นเงินกองทุน

ชั้นท่ี 2                                  

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

หุน้กูด้อ้ยสิทธิ   - 1,743 - 1,743 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ  ร้อยละ 4.70  - 5.50 ปี 2557 - 2560 11,760 11,072 - 2,072 

หุน้กูร้ะยะสั้น  ร้อยละ 2.60 - 2.95 ปี 2556 - 2557 31,928 13,235 31,928 13,235 

ตัว๋แลกเงิน ร้อยละ 0 เม่ือทวงถาม 26 41 26 41 

ตัว๋แลกเงิน ร้อยละ 3.67 ปี 2556 500 4,889 500 5,299 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ร้อยละ 0.50 - 2.50, 4.25 เม่ือทวงถาม 1,122 1,168 5 5 

เงินกูย้มืกบักรมพฒันาพลงังาน

ทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

ร้อยละ 0.50 ปี 2556 - 2560 58 98 58 98 

รวมตราสารหนี้ทีอ่อกและเงินกู้ยมื   93,040 78,149 80,163 68,396 
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เม่ือวนัท่ี 14  มิถุนายน 2556 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงออกจาํหน่ายหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั ไม่แปลง

สภาพ และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้จาํนวน 2,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยหุ้นกูด้งักล่าว

จะครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2560 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.70 ต่อปี โดยกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็น 

รายไตรมาส ซ่ึงภายใต้ข้อกาํหนดสิทธิของหุ้นกู้ บริษทัย่อยต้องปฏิบติัตามข้อกาํหนดและเง่ือนไขบาง

ประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

เม่ือวนัท่ี 30  สิงหาคม 2556 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงออกจาํหน่ายหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีหลกัประกนั ไม่แปลง

สภาพ และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้จาํนวน 760,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยหุ้นกูด้งักล่าว

จะครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2560 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.759 ต่อปี โดยกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก ๆ              

6 เดือนซ่ึงภายใตข้อ้กาํหนดสิทธิของหุ้นกู้ บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขบางประการ

ตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

15. ประมาณการหนีสิ้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน          

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

30 กนัยายน          

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

ผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง 215 186 215 185 

ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย 2,045 1,922 1,863 1,735 

ภาระหน้ีสินจากรายการนอกงบการเงิน                 515 222 515 222 

อ่ืน ๆ 537 646 537 645 

รวม 3,312 2,976 3,130 2,787 

16. หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย/ประกนัชีวติ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน          

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

30 กนัยายน

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

เงินสาํรองประกนัชีวติ 10,422 34,291 - - 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 1,759 1,975 - - 

สาํรองเบ้ียประกนัภยั 2,757 3,116 - - 

หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรม ์ 73 250 - - 

รวมหน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั/ประกนัชีวติ 15,011 39,632 - - 
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17. หนีสิ้นอืน่ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน          

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

30 กนัยายน

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

เจา้หน้ีอ่ืน 1,137 1,341 717 1,106 

บญัชีพกัเงินรับจากลูกหน้ีรอตดับญัชี 371 444 328 399 

เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนัภยัคา้งจ่าย 277 393 204 603 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 1,935 434 1,935 432 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 665 1,193 352 288 

เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี 1,193 126 - - 

อ่ืน ๆ 3,020 3,326 1,285 1,801 

รวมหน้ีสินอ่ืน 8,598 7,257 4,821 4,629 

18. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของธนาคารฯไดอ้นุมติัการลดทุนและเพิ่มทุนจด

ทะเบียนดงัน้ี :- 

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

หุน้ละ 10 บาท) เป็น 55,136,649,030 บาท (5,513,664,903 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท) โดยการ

ลดหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 420,954,369 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท ซ่ึงธนาคารฯ

ไดจ้ดทะเบียนลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 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 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามญั

จาํนวน 2,013,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท ซ่ึงธนาคารฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวกบั

กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2556  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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19. องค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจ้าของ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน          

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

30 กนัยายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

     

ส่วนเกนิทุนจากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั (123) (123) - - 

ส่วนเกนิทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงินลงทุน     

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมลูค่าเงินลงทุน      

เงินลงทุนเผือ่ขาย     

ตราสารหน้ี 293 901 266 705 

ตราสารทุน 923 607 425 259 

รวม 1,216 1,508 691 964 

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมลูค่าเงินลงทุน      

เงินลงทุนเผือ่ขาย     

ตราสารหน้ี (455) (43) (413) (1) 

ตราสารทุน (11) - - - 

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด                                                

(โอนเปล่ียนประเภทมาจากเงินลงทุนเผือ่ขาย) - (9) - (4) 

รวม (466) (52) (413) (5) 

รวมส่วนเกนิกว่าทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงินลงทุน  750 1,456 278 959 

หกั: ผลกระทบหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (132) (297) (56) (192) 

ส่วนเกนิกว่าทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงินลงทุน -สุทธิ 618 1,159 222 767 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ในบริษัทร่วม 250 247 - - 

หกั: ผลกระทบหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (25) (25) - - 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ในบริษัทร่วม -สุทธิ 225 222 - - 

รวม 720 1,258 222 767 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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20. เงินกองทุนทีต้่องดํารงไว้ตามกฎหมาย 

วตัถุประสงคข์องธนาคารฯในการบริหารทุนคือการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง

และการดาํรงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 เงินกองทุนของธนาคารฯ คาํนวณตามประกาศของ ธปท. เร่ืององค์ประกอบของ

เงินกองทุนสาํหรับธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศ ลงวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2555 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 กนัยายน 2556 

เงนิกองทุนช้ันที ่1  

เงนิกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ  

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 55,137 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 2,101 

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 1,837 

กาํไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 23,274 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ - ส่วนเกินทุนจากการตีราคาเงินลงทุน                                                       

ในตราสารทุน – สุทธิ 311 

 82,660 

หกั: ค่าความนิยม (17,941) 

รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ 64,719 

เงนิกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงนิ  

หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน (Hybrid Tier 1) 6,417 

รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 71,136 

เงนิกองทุนช้ันที ่2  

เงินสาํรองสาํหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 7,397 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 33,764 

รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 2 41,161 

รวมเงินกองทุนทั้งส้ิน 112,297 

เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการของธนาคารฯไดมี้มติอนุมติัให้จดัสรรกาํไรสําหรับงวด

หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 โดยแบ่งจดัสรรกาํไรสุทธิจาํนวน 508 ลา้นบาท ไปเป็นทุนสาํรองตาม

กฎหมาย และกาํไรสุทธิจาํนวน 7,147 ลา้นบาท และกาํไรสะสมท่ีเพิ่มข้ึนจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการ

บญัชี ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินไดจ้าํนวน 1,187 ลา้นบาทให้นับเป็นเงินกองทุนของ

ธนาคารฯ 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 อตัราส่วนการดาํรงเงินกองทุนของธนาคารฯคาํนวณตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแล

เงินกองทุนสาํหรับธนาคารพาณิชยท่ี์ประกาศโดย ธปท. ลงวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2555  เป็นดงัน้ี  

 30 กนัยายน 2556 

 อตัราส่วน อตัราขั้นตํ่า 

 เงินกองทุน ตามขอ้กาํหนด 

 ของธนาคารฯ ของ ธปท. 

เงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (ร้อยละ) 15.08 8.50 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (ร้อยละ) 8.69 4.50 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (ร้อยละ) 9.55 6.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เงินกองทุนของธนาคารฯ คาํนวณตามประกาศ ธปท. เร่ืององคป์ระกอบของเงินกองทุน

สาํหรับธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศ 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 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

35 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 อตัราส่วนการดาํรงเงินกองทุนของธนาคารฯคาํนวณตามหลกัเกณฑ์การดาํรง

เงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศท่ีประกาศโดย 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 ธนาคารฯได้เปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเก่ียวกับการดาํรงเงินกองทุน ณ วนัท่ี                    

30 มิถุนายน 2556 ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํรงเงินกองทุน

สาํหรับธนาคารพาณิชยไ์วใ้น website ของธนาคารฯท่ี www.thanachartbank.co.th ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556  

21. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  ลา้นบาท บาท 

เงินปันผลจากกาํไรสุทธิสาํหรับปี 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือ

วนัท่ี 4 เมษายน 2556 2,040 0.37 

เงินปันผลจากกาํไรสุทธิสาํหรับปี 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือ

วนัท่ี 5 เมษายน 2555 1,930 0.35 

22. รายได้ดอกเบีย้ 

รายไดด้อกเบ้ียสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 459 655 427 625 

เงินลงทุนและธุรกรรมเพ่ือคา้ 107 123 10 23 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 1,017 896 972 857 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 5,321 5,285 5,144 5,248 

การใหเ้ช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน 6,702 5,499 6,138 5,119 

รวมรายไดด้อกเบ้ีย 13,606 12,458 12,691 11,872 

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


 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,373 1,695 1,271 1,662 

เงินลงทุนและธุรกรรมเพ่ือคา้ 360 365 64 55 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 2,838 2,796 2,735 2,652 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 15,656 15,719 15,296 15,674 

การใหเ้ช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน 19,699 15,224 18,150 14,193 

รวมรายไดด้อกเบ้ีย 39,926 35,799 37,516 34,236 

23. ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้  

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เงินรับฝาก 4,510 4,184 4,522 4,199 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 340 369 281 338 

เงินนาํส่งกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบ                  

สถาบนัการเงินและสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 912 825 912 825 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื     

- หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 700 637 700 637 

- หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 392 97 249 18 

- อ่ืน ๆ 17 512 6 496 

ค่าธรรมเนียมในการกูย้มืเงิน 1 6 - 18 

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 6,872 6,630 6,670 6,531 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เงินรับฝาก 13,330 10,010 13,369 10,158 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,110 1,172 958 1,115 

เงินนาํส่งกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบ                  

สถาบนัการเงินและสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 2,693 2,154 2,693 2,154 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื     

- หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 2,083 1,739 2,083 1,739 

- หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 1,058 171 680 37 

- อ่ืน ๆ 86 3,548 59 3,525 

ค่าธรรมเนียมในการกูย้มืเงิน 4 11 - 18 

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 20,364 18,805 19,842 18,746 

24. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ     

การรับรอง รับอาวลั และการคํ้าประกนั 95 87 95 87 

ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพย/์                                 

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 413 322 - - 

บริการบตัรเอทีเอม็ และบริการธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ 180 175 180 175 

ค่าธรรมเนียมรับเก่ียวกบัธุรกิจเช่าซ้ือ 350 271 339 262 

ค่าธรรมเนียมรับค่าเบ้ียประกนัภยั 383 321 478 493 

ค่าธรรมเนียมจดัการ 161 111 - - 

ค่าธรรมเนียมบตัรเครดิต 255 184 256 185 

อ่ืน ๆ 302 212 273 197 

รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 2,139 1,683 1,621 1,399 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (494) (375) (443) (333) 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,645 1,308 1,178 1,066 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ     

การรับรอง รับอาวลั และการคํ้าประกนั 237 248 237 248 

ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพย/์                              

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 1,525 886 - - 

บริการบตัรเอทีเอม็ และบริการธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ 552 536 552 536 

ค่าธรรมเนียมรับเก่ียวกบัธุรกิจเช่าซ้ือ 962 812 931 789 

ค่าธรรมเนียมรับค่าเบ้ียประกนัภยั 1,173 668 1,460 1,161 

ค่าธรรมเนียมจดัการ 517 319 - - 

ค่าธรรมเนียมบตัรเครดิต 754 529 758 535 

อ่ืน ๆ 933 650 821 545 

รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 6,653 4,648 4,759 3,814 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (1,401) (1,103) (1,230) (986) 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 5,252 3,545 3,529 2,828 

25. กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพือ่ค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

 กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2556 และ 2555 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์                                     

ดา้นอตัราแลกเปล่ียน 140 121 159 122 

ตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบ้ีย 9 - 9 - 

ตราสารหน้ี (59) 55 (3) 23 

ตราสารทุน (1) 1 - - 

อ่ืน  ๆ 28 2 - - 

รวม 117 179 165 145 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์                         

ดา้นอตัราแลกเปล่ียน 425 431 446 431 

ตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบ้ีย 13 - 13 - 

ตราสารหน้ี (216) 23 9 92 

ตราสารทุน (9) - - - 

อ่ืน  ๆ 48 5 - - 

รวม 261 459 468 523 

26. กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 

 กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 ประกอบดว้ย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

กาํไร (ขาดทุน) จากการขาย     

 เงินลงทุนเผื่อขาย 98 75 83 87 

 เงินลงทุนทัว่ไป 6 3 6 3 

โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่า       

 เงินลงทุนทัว่ไป 4 1 4 1 

รวม 108 79 93 91 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

กาํไร (ขาดทุน) จากการขาย     

 เงินลงทุนเผื่อขาย 255 254 224 254 

 เงินลงทุนทัว่ไป (3) (10) (3) (10) 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 37) 12,216 - 13,128 - 

โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ขาดทุน)     

 เงินลงทุนเผื่อขาย - 1 - - 

 เงินลงทุนทัว่ไป 4 (15) 4 (53) 

รวม 12,472 230 13,353 191 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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27. หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 

 หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี                          

30 กนัยายน 2556 และ 2555 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ     

   เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 1,682 1,104 1,576 1,159 

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (โอนกลบั) 9 (14) 15 (15) 

ตดัจาํหน่ายค่าเผื่อปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี                

ในระหวา่งงวด (3) (4) (3) (4) 

ขาดทุนจากการลดหน้ีตามคาํพิพากษา - 5 - - 

รวม 1,688 1,091 1,588 1,140 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ     

   เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 9,833 2,069 9,307 3,635 

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  20 8 38 11 

ตดัจาํหน่ายค่าเผื่อปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี                   

ในระหวา่งงวด (10) (34) (10) (34) 

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี  3 2 3 2 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าตราสารหน้ี - 2 - 2 

ขาดทุนจากการลดหน้ีตามคาํพิพากษา - 5 - - 

รวม 9,846 2,052 9,338 3,616 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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28. ภาษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 สรุปได้

ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม)่  (ปรับปรุงใหม)่ 

การดาํเนินงานต่อเนื่อง     

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 655 455 411 226 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (57) 13 (33) (48) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 598 468 378 178 

การดาํเนินงานทีย่กเลกิ     

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล - 213 - - 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว - (129) - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ - 84 - - 

 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

การดาํเนินงานต่อเนื่อง     

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 3,714 1,533 3,026 434 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (351) (37) (274) 28 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 3,363 1,496 2,752 462 

การดาํเนินงานทีย่กเลกิ     

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 119 445 - - 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (30) (124) - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 89 321 - - 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวดสามเดือน

และเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

การดาํเนินงานต่อเนื่อง     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไร                                                 

จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (31) 170 (22) 38 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนแบ่งกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม - (6) - - 

 (31) 164 (22) 38 

การดาํเนินงานทีย่กเลกิ     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไร                                                 

จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - (117) - - 

 - (117) - - 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

การดาํเนินงานต่อเนื่อง     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไร                                                 

จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (137) 209 (137) 91 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนแบ่งกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม - 3 - - 

 (137) 212 (137) 91 

การดาํเนินงานทีย่กเลกิ     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไร                                                 

จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (28) (120) - - 

 (28) (120) - - 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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29. องค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 

 องคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 

2555 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่     

เงินลงทุนเผื่อขาย:     

กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงระหวา่งงวด (24) 932 (26) 287 

หกั: การปรับปรุงการจดัประเภทใหม่สาํหรับกาํไรขาดทุน

ท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน (98) (75) (83) (87) 

 (122) 857 (109) 200 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (62) (52) - - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวด (ขาดทุน) (184) 805 (109) 200 

ผลกระทบภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง     

ภาษีเงินไดส่้วนกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่า                

เงินลงทุนเผื่อขาย 25 (170) 22 (38) 

ภาษีเงินไดส่้วนส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน                                  

ในบริษทัร่วม 6 6 - - 

ผลกระทบภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 31 (164) 22 (38) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจาก                         

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง (ขาดทุน) (153) 641 (87) 162 

 

 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่     

เงินลงทุนเผื่อขาย:     

กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงระหวา่งงวด (304) 1,322 (458) 734 

หกั: การปรับปรุงการจดัประเภทใหม่สาํหรับกาํไรขาดทุน

ท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน (255) (254) (224) (254) 

 (559) 1,068 (682) 480 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 3 34 - - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวด (ขาดทุน) (556) 1,102 (682) 480 

ผลกระทบภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง     

ภาษีเงินไดส่้วนกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่า                  

เงินลงทุนเผื่อขาย 137 (209) 137 (91) 

ภาษีเงินไดส่้วนส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน                         

ในบริษทัร่วม - (3) - - 

ผลกระทบภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 137 (212) 137 (91) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจาก                         

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง (ขาดทุน) (419) 890 (545) 389 

30. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของธนาคารฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ลา้นบาท) 2,522 2,039 1,643 1,389 

กาํไรต่อหุน้ - จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (บาท/หุน้) 0.46 0.37 0.30 0.25 

กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (ลา้นบาท) - 120 - - 

กาํไรต่อหุน้ - จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (บาท/หุน้) - 0.02 - - 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (ลา้นหุน้) 5,514 5,514 5,514 5,514 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ลา้นบาท) 12,390 5,313 11,798 2,890 

กาํไรต่อหุน้ - จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (บาท/หุน้) 2.25 0.96 2.14 0.52 

กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (ลา้นบาท) 354 916 - - 

กาํไรต่อหุน้ - จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (บาท/หุน้) 0.06 0.17 - - 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (ลา้นหุน้) 5,514 5,514 5,514 5,514 

31. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ

ธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงร่วมกันระหว่างธนาคารฯและบริษทั

เหล่านั้น และเป็นไปตามปกติธุรกิจ ซ่ึงรายการท่ีมีสาระสาํคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายกาํหนดราคา 

 2556 2555 2556 2555 (สาํหรับงวด 2556) 

รายการที่เกดิขึน้ในระหว่างงวด      

บริษทัใหญ่       

มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี 679 - 679 - ราคาตลาด 

มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี 4,654 15,870 4,654 15,870 ราคาตลาด 

รายไดด้อกเบ้ีย 1 - - - ดอกเบ้ียร้อยละ 7.52 – 7.85 ต่อปี 

รายไดค้่าบริการงานสนบัสนุน 3 3 3 3 อตัราท่ีตกลงในสญัญาบริการ 

รายไดอ่ื้น 1 - - -  

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 78 78 78 78 ดอกเบ้ียร้อยละ 0.75, 2.20 และ 8.25 ต่อปี 

ค่าเช่าจ่าย 2 18 2 16 อตัราท่ีตกลงในสญัญาเช่า 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 13 12 13 12  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายกาํหนดราคา 

 2556 2555 2556 2555 (สาํหรับงวด 2556) 

รายการที่เกดิขึน้ในระหว่างงวด (ต่อ)      

บริษทัย่อย       

มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี - - 2,947 2,456 ราคาตลาด 

มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี  - - 974 4,394 ราคาตลาด 

(กาํไรท่ีเก่ียวขอ้ง) - - - 3  

มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารทุน - - - 983  

มูลค่าซ้ือ/ขายสญัญาอตัราแลกเปล่ียน - - 787 48 ราคาตลาด 

(กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเก่ียวขอ้ง) - - (19) 2  

รายไดด้อกเบ้ีย - - 63 86 ดอกเบ้ียร้อยละ 3.16 - 4.10 และ 7.78 ต่อปี 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ - - 185 473 อตัราท่ีตกลงในสญัญาบริการ 

รายไดค้่าบริการงานสนบัสนุน - - 66 73 อตัราท่ีตกลงในสญัญาบริการ 

รายไดอ่ื้น - - 8 1  

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย  - - 37 53 ดอกเบ้ียร้อยละ 0.75 - 3.60 ต่อปี 

ค่าเช่าจ่าย - - - 5  

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 49 66  

บริษทัร่วม       

รายไดด้อกเบ้ีย - 1 - 1  

รายไดอ่ื้น 5 - - -  

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 17 17 17 17 ดอกเบ้ียร้อยละ 0.75 และ 5.25 ต่อปี 

ค่าเช่าจ่าย 28 15 21 12 อตัราท่ีตกลงในสญัญาเช่า 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 3 2 2 1  

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั (แสดงไว้ในส่วนของ

การดาํเนินงานต่อเนื่อง) 

     

มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี 3,542 3,270 3,542 3,270 ราคาตลาด 

(กาํไรท่ีเก่ียวขอ้ง) - 1 - 1  

มูลค่าซ้ือ/ขายสญัญาอตัราแลกเปล่ียน  170,712 133,381 169,935 133,235 ราคาตลาด 

(กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเก่ียวขอ้ง) (46) 20 (11) 17  

รายไดด้อกเบ้ีย 112 84 110 84 ดอกเบ้ียร้อยละ 0.10 - 7.78 ต่อปี 

รายไดเ้งินปันผล - 7 - 7  

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต - 31 - -  

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 1 - - - อตัราท่ีตกลงในสญัญาบริการ 

รายไดค้่าบริการงานสนบัสนุน 3 2 3 2 อตัราท่ีตกลงในสญัญาบริการ 

รายไดอ่ื้น 2 4 - 1  

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย  88 105 88 105 ดอกเบ้ียร้อยละ 0.35 - 3.60, 5.25, 6.00 และ

8.25 ต่อปี 

ค่าเช่าจ่าย 22 28 18 19 อตัราท่ีตกลงในสญัญาเช่า 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 9 6 6 5  

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั (แสดงไว้ในส่วนของ

การดาํเนินงานที่ยกเลกิ) 

     

รายไดจ้ากการประกนัชีวิต - 2 - -  

ค่าเช่าจ่าย - 5 - -  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายกาํหนดราคา 

 2556 2555 2556 2555 (สาํหรับงวด 2556) 

รายการที่เกดิขึน้ในระหว่างงวด      

บริษทัใหญ่       

มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี 3,154 50 3,154 50 ราคาตลาด 

มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี 11,776 27,225 11,776 27,225 ราคาตลาด 

(กาํไรท่ีเก่ียวขอ้ง) - 1 - 1  

รายไดด้อกเบ้ีย 1 - - - ดอกเบ้ียร้อยละ 7.52 – 7.85 ต่อปี 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 1 - - - อตัราท่ีตกลงในสญัญาบริการ 

รายไดค้่าบริการงานสนบัสนุน 9 10 9 10 อตัราท่ีตกลงในสญัญาบริการ 

รายไดอ่ื้น 7 - - -  

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย  249 234 249 234 ดอกเบ้ียร้อยละ 0.75, 2.20, 5.00, 5.25, 8.25 และ 

8.50 ต่อปี 

ค่าเช่าจ่าย 6 74 5 61 อตัราท่ีตกลงในสญัญาเช่า 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 37 37 37 37  

เงินปันผลจ่าย 1,040 983 1,040 983 ตามท่ีประกาศจ่าย 

บริษทัย่อย       

มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี - - 6,323 13,545 ราคาตลาด 

มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี  - - 9,124 17,649 ราคาตลาด 

(กาํไรท่ีเก่ียวขอ้ง) - - 1 11  

มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารทุน - - - 983  

มูลค่าซ้ือ/ขายสญัญาอตัราแลกเปล่ียน - - 850 975 ราคาตลาด 

(กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเก่ียวขอ้ง) - - (20) 3  

รายไดด้อกเบ้ีย - - 183 416 ดอกเบ้ียร้อยละ 3.15 – 4.10 และ 7.78 ต่อปี 

รายไดเ้งินปันผล - - 800 592 ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ - - 1,111 1,180 อตัราท่ีตกลงในสญัญาบริการ 

รายไดค้่าบริการงานสนบัสนุน - - 215 218 อตัราท่ีตกลงในสญัญาบริการ 

รายไดอ่ื้น - - 12 2  

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย - - 118 258 ดอกเบ้ียร้อยละ 0.75 – 4.40 ต่อปี 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ - - - 3  

ค่าเช่าจ่าย - - 5 15 อตัราท่ีตกลงในสญัญาเช่า 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 146 229  

บริษทัร่วม       

มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี - 270 - 270  

รายไดด้อกเบ้ีย - 1 - 1  

รายไดเ้งินปันผล - - 21 - ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายไดอ่ื้น 10 - - -  

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 71 55 71 55 ดอกเบ้ียร้อยละ 0.75 – 3.15  และ 5.25 ต่อปี 

ค่าเช่าจ่าย 87 22 69 19 ตามท่ีตกลงในสญัญาเช่า 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 8 7 6 4  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายกาํหนดราคา 

 2556 2555 2556 2555 (สาํหรับงวด 2556) 

รายการที่เกดิขึน้ในระหว่างงวด (ต่อ)      

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั (แสดงไว้ในส่วนของ

การดาํเนินงานต่อเนื่อง) 

     

มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี 229 40 229 40 ราคาตลาด 

มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี  8,922 16,809 8,922 16,809 ราคาตลาด 

(กาํไรท่ีเก่ียวขอ้ง) - 1 - 1  

มูลค่าซ้ือ/ขายสญัญาอตัราแลกเปล่ียน  330,067 388,872 329,168 386,433 ราคาตลาด 

(กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเก่ียวขอ้ง) (87) 18 (48) (2)  

มูลค่าขายทรัพยสิ์นรอการขาย - 34 - 34  

(กาํไรท่ีเก่ียวขอ้ง) - 7 - 7  

รายไดด้อกเบ้ีย 207 255 205 255 ดอกเบ้ียร้อยละ 0.10 – 8.00 ต่อปี 

รายไดเ้งินปันผล 30 16 22 7 ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 25 7 - - อตัราท่ีตกลงในสญัญาบริการ 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 1 - - - อตัราท่ีตกลงในสญัญาบริการ 

รายไดค้่าบริการงานสนบัสนุน 7 8 7 8 อตัราท่ีตกลงในสญัญาบริการ 

รายไดอ่ื้น 8 12 - 3  

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 294 312 294 310 ดอกเบ้ียร้อยละ 0.33 – 3.60, 5.22, 6.00, 8.25 

และ 8.50 ต่อปี 

ค่าเช่าจ่าย 69 84 48 56 อตัราท่ีตกลงในสญัญาเช่า 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 32 16 19 13  

เงินปันผลจ่าย 900 851 900 851 ตามท่ีประกาศจ่าย 

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั (แสดงไว้ในส่วนของ

การดาํเนินงานที่ยกเลกิ) 

     

รายไดเ้งินปันผล - 4 - -  

รายไดจ้ากการประกนัชีวิต 2 2 - - อตัราท่ีตกลงในสญัญาบริการ 

ค่าเช่าจ่าย 5 13 - - อตัราท่ีตกลงในสญัญาเช่า 
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ยอดคงค้างของรายการระหว่างกันท่ีมีสาระสําคัญท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดเก้า เดือนส้ินสุดวันท่ี                        

30 กนัยายน 2556 และ 2555 สามารถแสดงดว้ยยอดถวัเฉล่ียจากยอดคงคา้ง ณ วนัส้ินเดือน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

บริษทัใหญ่      

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 14 17 - - 

เงินรับฝาก 1,121 125 1,121 125 

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

บริษทัย่อย      

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ - - 1,285 414 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี - - 6,182 12,470 

เงินรับฝาก - - 2,478 13,170 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) - - 573 473 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - - 287 1,551 

บริษทัร่วม      

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี - - - - 

เงินรับฝาก 1,160 85 1,160 85 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื  1,200 1,488 1,200 1,488 

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั      

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 241 475 241 475 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 8,126 10,442 7,639 8,341 

เงินรับฝาก 2,389 1,308 2,389 1,308 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 12,203 10,476 12,203 10,476 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื  3,894 4,192 3,894 4,192 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 ยอดคงคา้งของรายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระสําคญัมีรายละเอียด

ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 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 - - 13 25 27 - 3,637 151 - 

บริษัทร่วม          

บมจ. เอม็ บี เค - - - 34 73 - 1,200 11 - 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั          

ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย 720 - - 1 - 13,088 3,494 158 1,941 

บมจ. จีเอม็เอม็ แกรมม่ี - - 29 - 500 - - 1 - 

บมจ. ไทยรับประกนัภยัต่อ - - - 17 667 - - 9 - 

บมจ. ไทยฮั้วยางพารา - - 1,945 - 310 - - 1 790 

บมจ. บตัรกรุงไทย - - 3,519 - 5 - - - - 

บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ - - 636 - 33 - - - 105 

บจ. สินแพทย ์ - - 819 - 7 - - - 5 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง - - 1,690 167 1,215 37 400 109 907 

 720 - 8,651 244 2,837 13,125 8,731 440 3,748 

(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          

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

บมจ. จีเอม็เอม็ แกรมม่ี - - 36 - - - - - - 

บมจ. ไทยรับประกนัภยัต่อ - - - 51 102 - - - - 

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

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

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

บจ. สินแพทย ์ - - 829 - 36 - - - 5 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง - - 1,468 178 958 165 400 78 320 

 57 5 9,942 323 7,400 11,780 8,731 290 2,783 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2556 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน  

 

รายการ

ระหวา่ง

ธนาคารฯ 

เงินให้

สินเช่ือแก่

ลูกหน้ีและ

ดอกเบ้ีย           

คา้งรับ สินทรัพยอ่ื์น เงินรับฝาก 

รายการ

ระหวา่ง

ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี 

ท่ีออกและ

เงินกูย้ืม หน้ีสินอ่ืน ภาระผกูพนั 

บริษัทใหญ่         

บมจ. ทุนธนชาต - - 20 27 - 3,637 151 - 

บริษัทย่อย         

บมจ. สคิบ - - - 1,499 - - 13 - 

บจ. ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง - - - 141 - - 1 - 

บมจ. หลกัทรัพยธ์นชาต 2,000 - 45 - 7 - 23 1,189 

บมจ. ธนชาตประกนัภยั - - 52 206 - - 146 10 

บจ. ธนชาตโบรกเกอร์ - - 9 251 - - 1 - 

บบส. ทีเอส - 5,434 - 105 - - - - 

บมจ. ประกนัชีวิตนครหลวงไทย - - 5 - 112 - - - 

บมจ. ราชธานีลิสซ่ิง - 650 - 129 - - 1 30 

บริษทัยอ่ยอ่ืน - - 28 66 11 - 35 - 

บริษัทร่วม         

บมจ. เอม็ บี เค - - 27 73 - 1,200 11 - 

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั         

ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย 720 - 1 - 13,088 3,494 158 1,941 

บมจ. จีเอม็เอม็ แกรมม่ี - 29 - 500 - - 1 - 

บมจ. ไทยรับประกนัภยัต่อ - - - 667 - - 9 - 

บมจ. ไทยฮั้วยางพารา - 1,945 - 310 - - 1 790 

บมจ. บตัรกรุงไทย - 3,519 - 5 - - - - 

บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ - 636 - 33 - - - 105 

บจ. สินแพทย ์ - 819 - 7 - - - 5 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง - 665 163 1,214 38 400 72 218 

 2,720 13,697 350 5,233 13,256 8,731 623 4,288 
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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          

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

บมจ. จีเอม็เอม็ แกรมม่ี - - 36 - - - - - - 

บมจ. ไทยรับประกนัภยัต่อ - - - - 102 - - - - 

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

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

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

บจ. สินแพทย ์ - - 829 - 36 - - - 5 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง - - 999 160 960 165 400 113 320 

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

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารฯมีเงินให้สินเช่ือแก่บริษทัย่อย ซ่ึงไดแ้สดงไวใ้น              

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8.8 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในหุ้นสามญัในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยการมี

ผูบ้ริหารของธนาคารฯและบริษทัยอ่ยเป็นผูถื้อหุ้นและ/หรือมีกรรมการร่วมกนัรวมจาํนวนประมาณ 834 ลา้นบาท 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 441 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2555: 737 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 413 ลา้นบาท

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยมีรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัพนกังาน

ระดบัผูบ้ริหารข้ึนไปของธนาคารฯและบริษทัในกลุ่ม โดยรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวท่ีมียอด             

คงคา้งดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

30 กนัยายน

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

เงินใหสิ้นเช่ือ 73 68 70 65 

เงินรับฝาก 892 696 892 696 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 

ในระหวา่งงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 ธนาคารฯและบริษทัย่อยบนัทึกผลประโยชน์ให้แก่ผูบ้ริหาร

สาํคญัรวมถึงกรรมการของธนาคารฯและบริษทัยอ่ยทั้งหมด 118  คน และ 129 คน ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 

จาํนวน 46 คน และ 48 คน ตามลาํดบั) ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 106 101 58 47 

ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 3 3 2 2 

 109 104 60 49 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 347 356 196 193 

ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 9 10 5 5 

 356 366 201 198 
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32. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานดําเนินงาน 

32.1  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานจําแนกตามประเภทธุรกจิ 

การกาํหนดส่วนงานดําเนินงานของธนาคารฯ 

การกาํหนดส่วนงานดาํเนินงานของธนาคารฯเป็นไปตามโครงสร้างการจดัองคก์รซ่ึงกาํหนดข้ึนจากนโยบาย

การบริหารงานของธนาคารฯ โดยแบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วนงานหลกั ไดแ้ก่ 

1.  ส่วนงานธุรกิจลูกคา้รายยอ่ย เป็นส่วนงานท่ีทาํธุรกรรมกบัลูกคา้บุคคลทัว่ไป โดยมีผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

เช่น เงินรับฝากประเภทต่าง ๆ  สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั สินเช่ือเพื่อซ้ือรถยนต ์สินเช่ือบตัรเครดิต เป็นตน้ 

2.  ส่วนงานธุรกิจลูกคา้ธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม เป็นส่วนงานท่ีทาํธุรกรรมกบั

ลูกคา้ภาคธุรกิจ โดยมีผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เงินให้สินเช่ือระยะสั้น/ระยะยาว สินเช่ือเพื่อการส่งออก

และนาํเขา้ 

3.  ส่วนงานบริหารการเงิน การลงทุนและธุรกิจอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย ธุรกรรมเก่ียวกบัตลาดเงินและการ

ลงทุน และธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัในเครือ สินเช่ือสวสัดิการพนกังานและอ่ืน ๆ  

นโยบายการบญัชีสาํหรับส่วนงานเป็นไปตามนโยบายบญัชีของธนาคารฯ สําหรับเกณฑ์ในการปันส่วน สินทรัพย์

ของส่วนงาน ธนาคารฯจะปันส่วนเฉพาะสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดรายไดต้ามประเภทธุรกิจ สําหรับสินทรัพยท่ี์

ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดแ้สดงรวมอยูใ่นส่วนงานธุรกิจอ่ืนๆ 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนั เพื่อวตัถุประสงค์ใน                    

การตดัสินใจท่ีเก่ียวกับการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน ธนาคารฯประเมินผล                    

การปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากรายไดด้อกเบ้ียสุทธิของแต่ละส่วนงานซ่ึงเป็นการแสดงรายการ

สุทธิระหว่างรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียจากลูกคา้ภายนอกกบัรายได้และค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียท่ีเกิดจากการ                 

ให้กูแ้ละการกูย้ืมจากส่วนงานดาํเนินงานอ่ืน โดยอตัราดอกเบ้ียท่ีใชใ้นการกูย้ืมระหวา่งกนัใชเ้กณฑ์ราคาตลาด 

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานปันส่วนตามการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานธุรกิจ สําหรับค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากสินทรัพย์

ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ จะแสดงรวมอยู่ในส่วนงานธุรกิจอ่ืน ๆ เช่น ค่าเส่ือมราคาทรัพยสิ์น ค่าสิทธิการเช่า            

ตดัจ่าย เป็นตน้ 

การกาํหนดส่วนงานดําเนินงานของธนาคารฯและบริษัทย่อย 

ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการใน 5 ส่วนงานหลกัคือ (1) ธุรกิจธนาคาร ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ส่วนงาน

หลกัตามท่ีกล่าวขา้งตน้ (2) ธุรกิจหลกัทรัพย ์(3) ธุรกิจประกนัชีวติ (4) ธุรกิจประกนัภยั และ (5) ธุรกิจบริหาร

สินทรัพย ์ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของธนาคารฯและบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 

 ธุรกิจธนาคาร        

 

กลุ่มลูกคา้

รายยอ่ย 

กลุ่มลูกคา้

ธุรกิจ 

ส่วนงาน

บริหาร

การเงิน               

การลงทุน

และอ่ืน ๆ  

ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ

ประกนัชีวิต 

ธุรกิจ

ประกนัภยั 

ธุรกิจ

บริหาร

สินทรัพย ์ ธุรกิจอ่ืน 

รายการ  

ตดับญัชี 

งบการเงิน

รวม 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 4,738 1,157 126 66 126 63 123 335 - 6,734 

รายไดจ้ากการรับประกนัสุทธิ - - - - 9 387 - - 190 586 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 1,195 223 700 569 (70) 49 29 198 (187) 2,706 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ (3,556) (512) (462) (331) (24) (188) (51) (152) 130 (5,146) 

หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (1,510) (10) (68) - - - 32 (68) (64) (1,688) 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 867 858 296 304 41 311 133 313 69 3,192 

ภาษีเงินได ้ (173) (172) (33) (61) (8) (63) (29) (59) - (598) 

กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ืองก่อนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี                              

อาํนาจควบคุม 694 686 263 243 33 248 104 254 69 2,594 

กาํไรจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - - - - - - - - - - 

กาํไรก่อนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 694 686 263 243 33 248 104 254 69 2,594 

 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 

 ธุรกิจธนาคาร        

 

กลุ่มลูกคา้

รายยอ่ย 

กลุ่มลูกคา้

ธุรกิจ 

ส่วนงาน

บริหาร

การเงิน             

การลงทุน

และอ่ืน ๆ  

ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ

ประกนัชีวิต 

ธุรกิจ

ประกนัภยั 

ธุรกิจ

บริหาร

สินทรัพย ์ ธุรกิจอ่ืน 

รายการ  

ตดับญัชี 

งบการเงิน

รวม 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 4,434 881 26 47 128 48 25 223 16 5,828 

รายไดจ้ากการรับประกนัสุทธิ - - - - (105) 368 - - 237 500 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 1,283 229 638 429 31 18 213 161 (347) 2,655 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ (3,806) (497) (481) (291) (23) (178) (35) (132) 123 (5,320) 

หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (540) 191 (791) - - - 46 - 3 (1,091) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 1,371 804 (608) 185 31 256 249 252 32 2,572 

ภาษีเงินได ้ (274) (161) 257 (43) (8) (116) (50) (68) (5) (468) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเน่ืองก่อนส่วนไดเ้สีย                

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,097 643 (351) 142 23 140 199 184 27 2,104 

กาํไรจากการดาํเนินงานท่ียกเลิกก่อนภาษีเงินได ้ - - - - 204 - - - - 204 

ภาษีเงินได ้ - - - - (84) - - - - (84) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,097 643 (351) 142 143 140 199 184 27 2,224 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 

 ธุรกิจธนาคาร        

 

กลุ่มลูกคา้

รายยอ่ย 

กลุ่มลูกคา้

ธุรกิจ 

ส่วนงาน

บริหาร

การเงิน             

การลงทุน

และอ่ืน ๆ  

ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ

ประกนัชีวิต 

ธุรกิจ

ประกนัภยั 

ธุรกิจ

บริหาร

สินทรัพย ์ ธุรกิจอ่ืน 

รายการ  

ตดับญัชี 

งบการเงิน

รวม 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 14,090 3,237 347 187 391 186 216 939 (31) 19,562 

รายไดจ้ากการรับประกนัสุทธิ - - - - (27) 1,319 - - 597 1,889 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 3,836 611 15,474 2,059 (228) 82 62 597 (2,383) 20,110 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ (10,630) (1,467) (1,610) (1,103) (71) (700) (123) (426) 378 (15,752) 

หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (4,225) 83 (5,196) - - - (190) (132) (186) (9,846) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 3,071 2,464 9,015 1,143 65 887 (35) 978 (1,625) 15,963 

ภาษีเงินได ้ (614) (493) (1,645) (226) (13) (179) 4 (201) 4 (3,363) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเน่ืองก่อนส่วนไดเ้สีย               

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,457 1,971 7,370 917 52 708 (31) 777 (1,621) 12,600 

กาํไรจากการดาํเนินงานท่ียกเลิกก่อนภาษีเงินได ้ - - - - 443 - - - - 443 

ภาษีเงินได ้ - - - - (89) - - - - (89) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,457 1,971 7,370 917 406 708 (31) 777 (1,621) 12,954 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 

 ธุรกิจธนาคาร        

 

กลุ่มลูกคา้

รายยอ่ย 

กลุ่มลูกคา้

ธุรกิจ 

ส่วนงาน

บริหาร

การเงิน             

การลงทุน 

และอ่ืน ๆ 

ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ

ประกนัชีวิต 

ธุรกิจ

ประกนัภยั 

ธุรกิจ

บริหาร

สินทรัพย ์ ธุรกิจอ่ืน 

รายการ   

ตดับญัชี 

งบการเงิน

รวม 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 12,943 2,677 (130) 142 364 133 141 689 35 16,994 

รายไดจ้ากการรับประกนัสุทธิ - - - - 177 915 - - 679 1,771 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 3,475 579 1,811 1,262 (65) 64 212 478 (1,620) 6,196 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ (11,554) (1,517) (1,316) (865) (69) (493) (141) (380) 379 (15,956) 

หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (2,185) (666) (765) - - - 1,668 (33) (71) (2,052) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 2,679 1,073 (400) 539 407 619 1,880 754 (598) 6,953 

ภาษีเงินได ้ (536) (215) 289 (120) (96) (175) (464) (184) 5 (1,496) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเน่ืองก่อนส่วนไดเ้สีย                                        

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,143 858 (111) 419 311 444 1,416 570 (593) 5,457 

กาํไรจากการดาํเนินงานท่ียกเลิกก่อนภาษีเงินได ้ - - - - 1,237 - - - - 1,237 

ภาษีเงินได ้ - - - - (321) - - - - (321) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,143 858 (111) 419 1,227 444 1,416 570 (593) 6,373 

สินทรัพยข์องส่วนงานของธนาคารฯและบริษทัยอ่ย  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 มีดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ธุรกิจธนาคาร        

 

กลุ่มลูกคา้

รายยอ่ย 

กลุ่มลูกคา้

ธุรกิจ 

ส่วนงาน

บริหาร

การเงิน               

การลงทุน

และอ่ืน ๆ  

ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ

ประกนัชีวิต 

ธุรกิจ

ประกนัภยั 

ธุรกิจ

บริหาร

สินทรัพย ์ ธุรกิจอ่ืน 

รายการ   

ตดับญัชี 

งบการเงิน

รวม 

สินทรัพยข์องส่วนงาน           

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 517,543 249,149 203,285 9,144 11,607 9,816 9,477 28,907 (20,422) 1,018,506 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 484,345 255,028 214,972 7,315 41,047 9,304 10,163 22,539 (24,769) 1,019,944 
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33. ทรัพย์สินทีม่ีภาระผูกพนั 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยมีทรัพยสิ์นท่ีมีภาระผกูพนั ซ่ึงมี

มูลค่าตามบญัชี ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

30 กนัยายน

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     

วางประกนักบัธนาคารพาณิชย ์ - 5,985 - 5,985 

วางประกนักบันายทะเบียน 3,715 8,329 - - 

วางประกนัศาล 390 22 296 22 

ทรัพยสิ์นรอการขาย     

อสงัหาริมทรัพยส่์วนท่ีใหสิ้ทธิแก่ลูกหน้ีในการ            

ซ้ือคืนหรือซ้ือก่อน 481 640 365 535 

อสงัหาริมทรัพยส่์วนท่ีทาํสญัญาจะซ้ือจะขายกบัลูกคา้ 

แต่อยูร่ะหวา่งการผอ่นชาํระหรือการโอนกรรมสิทธิ 531 487 130 440 

 5,117 15,463 791 6,982 

34. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ท่ีมีสาระสําคญัมี

ดงัน้ี 

34.1 ภาระผูกพนั 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

30 กนัยายน

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

การรับอาวลัตัว๋เงิน 498 554 498 554 

ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบกาํหนด 636 885 636 885 

เลต็เตอร์ออฟเครดิต 4,041 3,183 4,041 3,183 

ภาระผกูพนัอ่ืน      

วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลูกคา้ยงัไม่ไดถ้อน 28,206 28,249 28,206 28,249 

อ่ืน ๆ 24,270 25,964 24,125 25,925 

รวม 57,651 58,835 57,506 58,796 
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 นอกจากน้ี ธนาคารฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาอตัราแลกเปล่ียน สัญญาแลกเปล่ียนอตัรา

ดอกเบ้ียต่างสกุลเงิน สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียและสัญญาซ้ือขายทองคาํล่วงหน้าตามท่ีกล่าวไวใ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 

34.2 ณ วันท่ี  30 กันยายน 2556 ธนาคารฯและบริษัทย่อยมีภาระท่ีต้องจ่ายค่าบริการท่ี เก่ียวข้องกับทรัพย์สิน                            

รอการขาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและค่าบริการอ่ืน ๆ พร้อมทั้งค่าเช่าและค่าบริการอาคารสํานกังาน

ตามสัญญาเช่าและบริการระยะยาวดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี กิจการอ่ืน บริษทัใหญ่ กิจการอ่ืน บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 

2556 522 14 477 14 30 

2557 1,776 18 1,660 17 - 

2558 เป็นตน้ไป 3,782 1 3,292 1 - 

 นอกจากน้ี ธนาคารฯยงัมีภาระท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการงานธุรการต่าง ๆ ให้กบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงตามอตัราตน้ทุน           

ท่ีเกิดข้ึนจริงบวกส่วนเพิ่มตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 

34.3 ภาระผูกพันของธนาคารนครหลวงไทยจากการรับโอนกิจการของธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน) และการ

โอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้กบับริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวทิ จํากดั 

จากการท่ีธนาคารนครหลวงไทยไดท้าํสัญญาการรับโอนกิจการกบัธนาคารศรีนคร จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคาร

ศรีนคร”) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2545 เป็นตน้ไป และจากการท่ีธนาคารนครหลวงไทย ไดมี้การโอน

สินทรัพยข์องธนาคารนครหลวงไทยเองโดยตรงและของธนาคารศรีนครให้แก่บริษทับริหารสินทรัพย ์

เพชรบุรี จาํกดั (“บบส. เพชรบุรี”) และไดมี้การโอนต่อให้บริษทับริหารสินทรัพย ์สุขุมวิท จาํกดั (“บบส. 

สุขุมวิท”) ต่อมาธนาคารนครหลวงไทยได้โอนกิจการทั้งหมดรวมทั้งภาระผูกพนัและข้อตกลงต่าง ๆ ท่ี

ธนาคารนครหลวงไทยมีอยูก่บั บบส. เพชรบุรี และ/หรือ บบส. สุขุมวิท ให้แก่ธนาคารธนชาต โดยมีผลเป็น

การโอนสมบูรณ์ตามกฎหมายในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 ทาํให้ธนาคารธนชาตมีภาระคงค้างจากการโอน

ดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ภาระผูกพนัท่ีกองทุนฯมีอยู่ต่อธนาคารนครหลวงไทยจะถูกโอน/เขา้สวมสิทธิโดย

ธนาคารธนชาตในฐานะผูซ้ื้อเงินลงทุนในหุน้สามญัของธนาคารนครหลวงไทยจากกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและ

พฒันาระบบสถาบนัการเงิน (“กองทุนฟ้ืนฟูฯ”) ดว้ยเช่นเดียวกนั ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ภาระผกูพนั

ดงักล่าวประกอบดว้ย 
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ก) ส่วนต่างจากการโอนสินทรัพยใ์หบ้บส. สุขมุวทิ จาํนวนเงิน 93 ลา้นบาท ซ่ึงคงเหลือเป็นลูกหน้ีรอเรียก

เก็บโดยแสดงเป็นรายการ “ส่วนต่างจากการโอนสินทรัพยใ์หบ้บส. สุขมุวทิ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

รายการคงคา้งดงักล่าวส่วนใหญ่เกิดจากการโอนสิทธิไล่เบ้ียสินเช่ือคํ้าประกนั ซ่ึงมีประเด็นท่ีตอ้งหา 

ขอ้ยุติในเร่ืองการพิสูจน์สิทธิเรียกร้องหรือคุณสมบติัของสินทรัพยว์่าเป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญา

โอนสินทรัพยห์รือไม่ ซ่ึง บบส. สุขุมวิท ยงัไม่ตกลงรับโอนและปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบและ/

หรือเจรจาระหวา่งธนาคารธนชาต บบส. สุขมุวทิ และกองทุนฟ้ืนฟูฯเพื่อหาขอ้ยติุต่อไป 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ส่วนต่างจากการโอนดงักล่าวประกอบดว้ย (i) รายการของธนาคารนครหลวงไทย

โดยตรงจาํนวน 10  ลา้นบาท ซ่ึงไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเตม็จาํนวนแลว้ และ (ii) รายการท่ีเก่ียวกบั

กิจการธนาคารศรีนครเดิมจาํนวน 83 ลา้นบาท ซ่ึงหากมีความเสียหายและเรียกเก็บจาก บบส. สุขุมวิท

ไม่ได ้กองทุนฟ้ืนฟูฯจะรับพิจารณาชดเชยความเสียหายทั้งจาํนวน ซ่ึงฝ่ายบริหารของธนาคารธนชาต

เช่ือมัน่วา่จะไม่เกิดผลเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัในอนาคต  

ข) รายการโอนสินทรัพย์บางรายการ (ทั้ งในส่วนของธนาคารนครหลวงไทยและของธนาคาร                  

ศรีนครเดิม) ท่ี บบส. สุขุมวิท อยูร่ะหว่างการตรวจสอบเพื่อพิจารณาโอนกลบัหรือขอปรับปรุงราคา

และขอรับชาํระเงินคืนพร้อมดอกเบ้ีย ซ่ึงส่วนใหญ่มีประเด็นท่ีตอ้งหาขอ้ยุติในเร่ืองการพิสูจน์สิทธิ

เรียกร้อง  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 รายการท่ีบบส. สุขุมวิท อยู่ระหว่างการตรวจสอบมีจาํนวนประมาณ 136 

ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย (i) ส่วนของธนาคารนครหลวงไทยโดยตรงจาํนวน 7 ลา้นบาท ซ่ึงไดต้ั้ง

สํารองเผื่อความเสียหายไวเ้ต็มจาํนวนแล้วภายใต้หัวขอ้ “ประมาณการหน้ีสิน” ในงบแสดงฐานะ

การเงิน และ (ii) รายการท่ีเก่ียวกบัธนาคารศรีนครเดิมจาํนวน 129 ลา้นบาท ซ่ึงหากมีความเสียหายเกิดข้ึน

จะไดรั้บชดเชยจากกองทุนฟ้ืนฟูฯ และรายการปรับปรุง (ถา้มี) จะอยูภ่ายใตว้งเงินซ่ึงกองทุนฟ้ืนฟูฯได้

ตั้งวงเงินชดเชยความเสียหายส่วนน้ีไวป้ระมาณ 68 ลา้นบาท นอกจากน้ี บบส.สุขุมวิท อยู่ระหว่าง

เจรจาใหธ้นาคารธนชาตชาํระดอกเบ้ียจากการโอนกลบัหรือขอปรับปรุงราคาสินทรัพย ์ 

ค)   คดีความฟ้องร้องท่ีเก่ียวเน่ืองมาถึงธนาคารนครหลวงไทยจากการรับโอนกิจการธนาคารศรีนครจาํนวน

ประมาณ 11,633 ล้านบาท ตามท่ีได้เปิดเผยเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายหน้าใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 35 
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ง) ภาระตามหนงัสือคํ้าประกนัท่ียงัคงคา้ง 

กองทุนฟ้ืนฟูฯไดน้าํเงินเท่ากบัวงเงินชดเชยความเสียหายฝากไวก้บัธนาคารฯในบญัชีเงินฝากในนามกองทุน

ฟ้ืนฟูฯเพื่อเป็นแหล่งเงินท่ีจะชดเชยความเสียหายตามขอ้ตกลงการชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการรับ

โอนกิจการธนาคารศรีนคร หากมีความเสียหายจริงตามเง่ือนไขท่ีตกลงสําหรับประเด็นคงคา้งตามท่ีกล่าวใน

ขอ้ ก) ข) ค) และ ง) ขา้งตน้ ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ธนาคารฯมีบญัชีเงินฝากในนามกองทุนฟ้ืนฟูฯเพื่อ

เป็นแหล่งเงินท่ีจะชดเชยความเสียหายจาํนวนเงินคงเหลือประมาณ 707 ลา้นบาท นอกจากนั้น ไดมี้ขอ้ตกลงชดเชย

ความเสียหายเพิ่มเติม หากธนาคารฯมีความเสียหายจากคดีฟ้องร้องตามท่ีกล่าวใน ค) อีก 2 คดี ซ่ึงมีทุนทรัพย์

จาํนวน 9,965 ลา้นบาท 

อย่างไรก็ดี ธนาคารธนชาตและบบส.สุขุมวิทไดมี้การร่วมประชุมหารือและหาขอ้ยุติร่วมกนัในหลกัการ

สําหรับประเด็นคงคา้งดงักล่าวขา้งตน้ ทั้งน้ี ดว้ยขอ้ยุติในหลกัการดงักล่าว ธนาคารธนชาตจึงคาดว่าจะไม่มี

ผลเสียหายในจาํนวนท่ีมีสาระสําคญัท่ีอาจเกิดข้ึนนอกเหนือไปจากท่ีไดมี้การกนัสํารองไวใ้นบญัชีแลว้ และ/

หรือส่วนท่ีกองทุนฟ้ืนฟูฯจะเป็นผูรั้บผดิชอบ 

34.4 ภาระผูกพนัจากการขายหุ้นสามัญของบริษัทหลกัทรัพย์นครหลวงไทย 

 จากการท่ีธนาคารนครหลวงไทยขายหุน้สามญัของบริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทยออกไปในเดือนสิงหาคม 

2554 ธนาคารนครหลวงไทยมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งชดใชค้่าเสียหายจากคดีท่ียงัคงคา้งอยูแ่ละรวมถึงคดีฟ้องร้อง

ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตจากการท่ีบริษทัหลกัทรัพยน์ครหลวงไทยติดตามทวงถามหน้ีหรือฟ้องร้องลูกหน้ีอนั

เน่ืองมาจากมูลหน้ีท่ีเกิดก่อนวนัขายเงินลงทุนดงักล่าวออกไป ทั้งน้ี ธนาคารนครหลวงไทยจะรับผิดชอบ

ชดใชค้่าใชจ่้ายก็ต่อเม่ือผูซ้ื้อหรือบริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทย ไดมี้หนงัสือแจง้เหตุแห่งการชดใชพ้ร้อม

ทั้งหลกัฐานมายงัธนาคารนครหลวงไทยภายใน 3 ปีนบัแต่วนัโอนหุ้นท่ีเสนอขาย ภาระผกูพนัของธนาคาร

นครหลวงไทยดงักล่าวไดมี้การโอนมายงัธนาคารธนชาต ณ วนัโอนกิจการทั้งหมด อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหาร

ของธนาคารธนชาตเช่ือมัน่วา่จะไม่เกิดความเสียหายจากกรณีดงักล่าว 
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35. คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2556 ธนาคารฯและบริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียก

ค่าเสียหายเป็นจาํนวนรวมประมาณ 14,636 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 14,177 ลา้นบาท) ซ่ึงผลของ

คดียงัไม่เป็นท่ีส้ินสุด อยา่งไรก็ตาม ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยไดพ้ิจารณาตั้งสํารองหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนไวแ้ลว้

บางส่วน และส่วนท่ีเหลือฝ่ายบริหารของธนาคารฯและบริษทัย่อยเช่ือมัน่วา่จะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึง

ไม่ไดบ้นัทึกเป็นหน้ีสิน ณ ปัจจุบนั  

 หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายขา้งตน้ส่วนหน่ึงของธนาคารฯ จาํนวน 11,633 ลา้น

บาท เป็นคดีท่ีเก่ียวพนัมาถึงธนาคารฯจากการท่ีธนาคารนครหลวงไทยรับโอนกิจการธนาคารศรีนคร ซ่ึง

ธนาคารฯ มีสิทธิไดรั้บชดเชยความเสียหายตามท่ีเกิดข้ึนจริงหากเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงกบักองทุนฟ้ืนฟูฯ 

(ส่วนหน่ึงของคดีดงักล่าวเป็นคดีท่ีมีทุนทรัพยจ์าํนวน 9,586 ลา้นบาท เป็นคดีของลูกหน้ีท่ีธนาคารศรีนครได้

โอนลูกหน้ีรายดงักล่าวไปให้ บบส. สุขุมวิทแลว้ ตั้งแต่ก่อนโอนกิจการให้ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารฯ

จึงเห็นวา่เป็นการฟ้องผดิตวัและไม่ใช่ความรับผดิชอบของธนาคารฯหรือธนาคารนครหลวงไทย)  

นอกจากน้ี มีคดีท่ีธนาคารนครหลวงไทยถูกเรียกใหใ้ชเ้งินจากการท่ีมีผูก้ระทาํผดิในการปลอมและใชเ้อกสาร

ปลอมในนามธนาคารนครหลวงไทย โดยธนาคารนครหลวงไทยมีการดาํเนินการแจง้ความร้องทุกข์เพื่อ

ดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํความผิดในการปลอมและใชเ้อกสารปลอมในนามธนาคารนครหลวงไทย ปัจจุบนัคดี

ส่วนหน่ึงศาลมีคาํสั่งใหธ้นาคารฯเขา้เป็นคู่ความแทนแลว้ และฝ่ายบริหารของธนาคารฯเช่ือวา่จะไม่เกิดภาระ

หน้ีสินใด ๆ จากรายการปลอมดงักล่าว 

36. หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556  ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามธนาคารฯ 

และบริษทัยอ่ยจาํนวนเงินประมาณ 39 ลา้นบาท เพื่อคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าของสาขา (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 

39 ลา้นบาท) 
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37. การขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย/การดําเนินงานที่ยกเลิก - เงินลงทุนในบริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน) 

 เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2555 ธนาคารฯได้ลงนามในสัญญาจะซ้ือจะขายเพื่อตกลงขายหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทั                   

ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) (“บมจ. ธนชาตประกนัชีวิต”) ท่ีธนาคารฯถืออยู่ในอตัราร้อยละ 100 ให้แก่

บริษทั พรูเด็นเชียล ประกนัชีวติ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“ผูซ้ื้อ”) โดยมีมูลค่าการซ้ือขายเป็นจาํนวนเงิน 

17,500 ลา้นบาท ปรับเพิ่มดว้ยมูลค่าทางบญัชีของ บมจ. ธนชาตประกนัชีวิต ณ วนัก่อนวนัชาํระราคาค่าหุ้นและ

โอนหุ้นตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัในสัญญา และค่าตอบแทนส่วนเพิ่มอีกจาํนวน 500 ลา้นบาท ท่ีจะชาํระเม่ือครบ 12 

เดือนหลงัจากวนัชาํระราคาค่าหุ้นและโอนหุ้นคร้ังแรก ทั้งน้ี รายการโอนหุ้นและชาํระราคาจะดาํเนินการเม่ือ       

ผูซ้ื้อไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) และคู่สัญญา

ไดล้งนามในสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจในการแนะนาํผลิตภณัฑ์และบริการดา้นประกนัชีวิต (Bancassurance 

Agreement) และจะรับรู้เม่ือมีการโอนหุน้และชาํระราคาเสร็จส้ิน 

เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2556 ผูซ้ื้อไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

(“คปภ.”) ให้ซ้ือหุ้นบมจ. ธนชาตประกนัชีวิต เกินกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

เพื่อการโอนและรับโอนกิจการ ซ่ึงเป็นเง่ือนไขท่ีสําคญัภายใต้สัญญาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และในวนัท่ี                 

3 พฤษภาคม 2556 สัญญาจะซ้ือจะขายเพื่อตกลงขายหุน้สามญัไดมี้ผลสมบูรณ์ทางกฎหมาย เน่ืองจากคู่สัญญา

ไดด้าํเนินการตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงรวมถึงการลงนามสัญญาความร่วมมือทาง

ธุรกิจในการแนะนาํผลิตภณัฑแ์ละบริการดา้นประกนัชีวติ (Bancassurance Agreement) โดยมีกาํหนดเวลา 15 ปี 

ระหว่างธนาคารฯและบมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต และธนาคารฯได้ดําเนินการโอนหุ้นสามัญของ                     

บมจ. ธนชาตประกนัชีวติจาํนวน 328,500,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมด พร้อมรับชาํระ

ราคาค่าหุ้นจากผูซ้ื้อตามขอ้ตกลงจาํนวน 17,500 ลา้นบาท เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยค่าตอบแทนส่วนท่ีปรับ

เพิ่มดว้ยมูลค่าทางบญัชีของบมจ. ธนชาต ประกนัชีวิต ณ วนัก่อนวนัชาํระราคาค่าหุ้นและโอนหุ้นอีกจาํนวน 

940  ลา้นบาท ไดรั้บรู้เป็นส่วนหน่ึงของการขายเงินลงทุนและไดรั้บชาํระเงินแลว้ในเดือนกรกฎาคม 2556 

ดงันั้น ในระหวา่งงวดธนาคารฯจึงไดรั้บรู้รายการขายเงินลงทุนดงักล่าว โดยมูลค่าขายทั้งจาํนวนไดน้าํมาปันส่วน

ให้กบัมูลค่าของหุ้นท่ีจาํหน่ายและบริการท่ีธนาคารฯจะตอ้งให้แก่ผูซ้ื้อภายใตส้ัญญา Bancassurance โดย

อา้งอิงจากมูลค่ายุติธรรมของหุ้นตามประมาณการของฝ่ายจดัการของธนาคารฯและปัจจยัประกอบอ่ืน                 

กาํไรจากการจาํหน่ายจาํนวน 12,216 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและ 13,128 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ไดรั้บรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 

นอกจากน้ี ธนาคารฯยงัจะไดรั้บค่าตอบแทนส่วนเพิ่มอีกจาํนวน 500 ลา้นบาท จากการท่ีธนาคารฯอนุญาตให้ใช้

ตราสัญลกัษณ์ของธนชาตท่ีจะชาํระเม่ือครบ 12 เดือน หลงัจากวนัชาํระราคาค่าหุ้น โดยธนาคารฯไดท้ยอย

รับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาดงักล่าว  
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ทั้งน้ี ตามสัญญา Bancassurance ธนาคารฯจะทยอยรับรู้รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมท่ีถูกปันส่วนตามระยะเวลา

ของสัญญาและได้แสดงค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้าดงักล่าวไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของบญัชีหน้ีสินอ่ืน - รายได้รับ

ล่วงหน้า นอกจากน้ีภายใตส้ัญญา Bancassurance ได้มีการกาํหนดเง่ือนไขและข้อกาํหนดบางประการท่ี

ธนาคารฯตอ้งถือปฏิบติัตาม 

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ธนาคารฯแยกแสดงผลการดําเนินงานของ                     

บมจ. ธนชาตประกนัชีวติท่ีรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนรวมเป็น “กาํไรสําหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก” และ 

“กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก” ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของงวดบญัชี 2556 และ

งวดบญัชี 2555 ท่ีแสดงเปรียบเทียบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 

 2556 2555 2556(1) 2555 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม     

กาํไรหรือขาดทุน     

รายไดด้อกเบ้ีย - 239 358 682 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ - - (1) (2) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน - (2) 17 133 

รายไดจ้ากการรับประกนัชีวิต - 1,959 3,644 5,541 

รายไดเ้งินปันผล - 2 4 50 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ - - 3 - 

รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน - 2,198 4,025 6,404 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัชีวิต - (1,902) (3,452) (4,899) 

รายไดสุ้ทธิจากการดาํเนินงาน - 296 573 1,505 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ     

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน - 21 49 80 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ - 16 21 51 

ค่าภาษีอากร - 7 11 21 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - 48 49 116 

รวมค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืนๆ - 92 130 268 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ - 204 443 1,237 

ภาษีเงินได ้ - (84) (89) (321) 

กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - 120 354 916 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่     

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย - (500) (147) (504) 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - 117 28 120 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (ขาดทุน) - (383) (119) (384) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (ขาดทุน) - (263) 235 532 

 (1) แสดงผลการดาํเนินงานของ บมจ. ธนชาตประกนัชีวิต ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวนัท่ีจาํหน่ายเงินลงทุน 
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ขอ้มูลการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยด์าํเนินงานและหน้ีสินดาํเนินงานของบมจ. ธนชาตประกนัชีวิต ท่ีรวม

แสดงในงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2556(1) 2555 

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง   

- รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 538 (2,514) 

- เงินลงทุนสุทธิ (2,862) (484) 

- สินทรัพยอ่ื์น 16 - 

- อ่ืน ๆ 17 (280) 

 (2,291) (3,278) 

การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)   

- หน้ีสินจากสญัญาประกนัชีวติ 706 1,370 

- ภาษีนิติบุคคลคา้งจ่าย 115 54 

- เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 959 966 

- หน้ีสินอ่ืน 115 (21) 

- อ่ืน ๆ (7) (118) 

 1,888 2,251 

(1) แสดงขอ้มูลกระแสเงินสดของ บมจ. ธนชาตประกนัชีวิต ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวนัท่ีจาํหน่ายเงินลงทุน 

ขอ้มูลกระแสเงินสดของบมจ. ธนชาตประกนัชีวิต สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 

2555 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2556(1) 2555 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 2,819 1,243 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (2,819) (1,243) 

(1) แสดงขอ้มูลกระแสเงินสดของ บมจ. ธนชาตประกนัชีวิต ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวนัท่ีจาํหน่ายเงินลงทุน 

38. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการธนาคารฯเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 
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