
 

 

 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

รายงาน และ งบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2550  

   



 

 

 

รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอตอผูถือหุนของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 ขาพเจาไดสอบทานงบดุล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของ       

ผูถือหุนและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด วันท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 2549 ของธนาคารธนชาต 

จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบริหารของธนาคารเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงิน

เหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 

 ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผน

และปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเช่ือม่ันอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง

อันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด  โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของ

กิจการ และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเช่ือม่ันนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป เนื่องจากขาพเจาไมไดทําการตรวจสอบงบการเงิน ไดแตเพียงสอบทาน ดังนั้น

ขาพเจาจึงไมไดเสนอรายงานการสอบบัญชี แตเสนอเพียงรายงานการสอบทานเทานั้น 

 ขาพเจาไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการ

บัญชีท่ีรับรองท่ัวไปจากการสอบทานของขาพเจา 

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบ งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 254 9 ของธนาคารธนชาต จํากัด 

(มหาชน) ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันท่ี    

28 กุมภาพันธ 2550  งบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินท่ีขาพเจา

ไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลังจากวันท่ีในรายงาน

นั้น 

 

 

 

 รัตนา จาละ 

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

กรุงเทพฯ : 10 พฤษภาคม 2550 
  



ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

งบดุล

(หนวย : พันบาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2550 31ธันวาคม 2549

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว)

               สินทรัพย

เงินสด 2,096,844               2,465,681               

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 2

  ในประเทศ

     มีดอกเบี้ย 1                             1                             

     ไมมีดอกเบี้ย 2,572,108               2,356,178               

  ตางประเทศ

     มีดอกเบี้ย 13,493,200             21,420,642             

     ไมมีดอกเบี้ย 204,564                  104,083                  

        รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ 16,269,873             23,880,904             

หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 14,000,000             6,300,000               

เงินลงทุน 3

     เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ 12,491,484             2,460,534               

     เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 17,448,507             19,433,838             

        รวมเงินลงทุน - สุทธิ 29,939,991             21,894,372             

เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 4

     เงินใหสินเชื่อ 208,473,436           200,179,888           

     ดอกเบี้ยคางรับ 219,164                  233,866                  

        รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 208,692,600           200,413,754           

        หัก :  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 5 (2,814,256)              (2,589,794)              

                 คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ 6 (71,262)                   (71,237)                   

     รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ-สุทธิ 205,807,082           197,752,723           

ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ 1,077,817               1,028,610               

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 1,488,739               1,198,302               

สินทรัพยไมมีตัวตน - ซอฟทแวร - สุทธิ 128,094                  24,575                    

ดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับ 243,543                  206,822                  

ภาษีมูลคาเพิ่มรอขอคืน 1,837,904               1,470,695               

สินทรัพยอื่น 1,147,391               1,212,977               

รวมสินทรัพย 274,037,278           257,435,661           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549



ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

งบดุล (ตอ)

(หนวย : พันบาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2550 31 ธันวาคม 2549

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว)

          หนี้สินและสวนของผูถือหุน

เงินฝาก

   เงินฝากที่เปนเงินบาท 204,845,285           198,981,231           

   เงินฝากที่เปนเงินตราตางประเทศ 4                             76                           

      รวมเงินฝาก 204,845,289           198,981,307           

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - ในประเทศ

      มีดอกเบี้ย 4,434,801               4,340,513               

      ไมมีดอกเบี้ย 1,002,033               248,354                  

        รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 5,436,834               4,588,867               

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 1,077,704               1,461,623               

เงินกูยืม 9

     เงินกูยืมระยะสั้น 28,707,387             15,524,806             

     เงินกูยืมระยะยาว 13,833,520             17,078,520             

        รวมเงินกูยืม 42,540,907             32,603,326             

ดอกเบี้ยคางจาย 1,872,365               1,777,325               

เจาหนี้คาเบี้ยประกันภัยคางจาย 541,503                  513,580                  

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 200,678                  54,135                    

คาใชจายคางจาย 581,155                  338,691                  

หนี้สินอื่น 1,443,710               1,918,280               

รวมหนี้สิน 258,540,145           242,237,134           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549



ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

งบดุล (ตอ)

(หนวย : พันบาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2550 31 ธันวาคม 2549

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว)

สวนของผูถือหุน

     ทุนเรือนหุน

        ทุนจดทะเบียน 1.1

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

        ทุนที่ออกและชําระแลว

             หุนสามัญ 1,458,356,092  หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 14,583,561             14,583,561             

     สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 340,898                  340,898                  

     สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 10 90,943                    18,777                    

     สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 10 (435,390)                 (533,077)                 

     กําไรสะสม

        จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 77,903                    77,903                    

        ยังไมไดจัดสรร 839,218                  710,465                  

รวมสวนของผูถือหุน 15,497,133             15,198,527             

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 274,037,278           257,435,661           

-                          -                          

รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพันทั้งสิ้น 17.1

การรับอาวัลตั๋วเงิน 11,763                    53,669                    

ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไมครบกําหนด 3,490                      18,911                    

เล็ตเตอรออฟเครดิต 177,068                  94,147                    

ภาระผูกพันอื่น 74,029,383             53,567,232             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน

(หนวย : พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

หมายเหตุ 2550 2549

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล

    เงินใหสินเชื่อ 15 1,384,151               1,662,714               

    รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 300,032                  170,033                  

    การใหเชาซื้อ/เชาการเงิน 2,261,438               850,691                  

    เงินลงทุน 281,827                  197,435                  

        รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 4,227,448               2,880,873               

คาใชจายดอกเบี้ย

     เงินฝาก 2,157,401               1,264,437               

     รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 47,383                    15,491                    

     เงินกูยืมระยะสั้น 233,096                  1,864                      

     เงินกูยืมระยะยาว 214,380                  260,016                  

        รวมคาใชจายดอกเบี้ย 2,652,260               1,541,808               

          รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 1,575,188               1,339,065               

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 7 (224,152)                 (217,476)                 

ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (334)                        (4,624)                     

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 

   และขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ 1,350,702               1,116,965               

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย

     กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน (31,293)                   18,603                    

     คาธรรมเนียมและบริการ

        การรับรอง รับอาวัลและค้ําประกัน 4,597                      3,448                      

        สวนลดคาเบี้ยประกันภัยรับ 209,548                  170,847                  

        อื่น ๆ 101,352                  31,518                    

     กําไรจากการปริวรรต 12,939                    4,677                      

     กําไร (ขาดทุน) จากทรัพยสินรอการขายและทรัพยสินอื่น 4,473                      (17,825)                   

     รายไดคาบริการงานสนับสนุน 77,865                    45,755                    

     รายไดอื่น 30,446                    18,803                    

        รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 409,927                  275,826                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน (ตอ)

(หนวย : พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

หมายเหตุ 2550 2549

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย

     คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 397,918                  269,185                  

     คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ 179,035                  89,176                    

     คาภาษีอากร 94,871                    112,646                  

     คาธรรมเนียมและบริการ 9,686                      8,903                      

     คาตอบแทนกรรมการ 12 1,577                      1,684                      

     เงินนําสงเขากองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 200,088                  148,924                  

     คานายหนาเชาซื้อ -                          373,347                  

     สํารองผลขาดทุนจากการขายรถยึด 191,615                  11,682                    

     คาใชจายอื่น 399,400                  296,875                  

        รวมคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 1,474,190               1,312,422               

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 286,439                  80,369                    

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 13 (157,686)                 (30,000)                   

กําไรสุทธิสําหรับงวด 128,753                  50,369                    

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 14

     กําไรตอหุน 0.09                        0.03                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

(หนวย : พันบาท)

สวนเกินทุน สวนต่ํากวาทุน

จากการ จากการ

ทุนที่ออก สวนเกินมูลคา เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง

และชําระแลว หุนสามัญ มูลคาเงินลงทุน มูลคาเงินลงทุน สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 14,583,561          340,898               91,899                 (643,915)              66,649                 861,229               15,300,321          

สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง

   มูลคาเงินลงทุนลดลง -                       -                       (19,380)                -                       -                       -                       (19,380)                

สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลง

   มูลคาเงินลงทุนลดลง -                       -                       -                       8,348                   -                       -                       8,348                   

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                       -                       -                       -                       -                       50,369                 50,369                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 14,583,561          340,898               72,519                 (635,567)              66,649                 911,598               15,339,658          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 14,583,561          340,898               18,777                 (533,077)              77,903                 710,465               15,198,527          

สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง

   มูลคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้น -                       -                       72,166                 -                       -                       -                       72,166                 

สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลง

   มูลคาเงินลงทุนลดลง -                       -                       -                       97,687                 -                       -                       97,687                 

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                       -                       -                       -                       -                       128,753               128,753               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 14,583,561          340,898               90,943                 (435,390)              77,903                 839,218               15,497,133          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

จัดสรรแลว -

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

(หนวย : พันบาท)

2550 2549

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

     กําไรสุทธิ 128,753                 50,369                   

     รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)

        จากกิจกรรมดําเนินงาน :-

           คาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย 66,624                   33,093                   

           หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ 224,486                 222,100                 

           ตัดจําหนาย (สวนเกิน) สวนต่ํามูลคาตราสารหนี้ (46,453)                  13,379                   

           ตัดจําหนายสวนลดจายเงินกูยืม 7,284                     6,997                     

           คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง) 34,000                   (3,047)                    

           คาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง) (3,544)                    18,859                   

           ดอกเบี้ยรับและรายไดอื่น ๆ จากการโอนสินทรัพยชําระหนี้ (225)                       -                         

           ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายอุปกรณ 723                        (1,173)                    

           กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ (35,413)                  (2,714)                    

           คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยอื่นเพิ่มขึ้น 202,225                 12,092                   

           รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 104,304                 (100,798)                

           รายไดคางรับอื่นเพิ่มขึ้น (79,074)                  (22,657)                  

           คาธรรมเนียมและรายไดคาเชารับลวงหนาลดลง (4,328)                    (3,370)                    

           ดอกผลจากการใหเชาซื้อรับลวงหนาตัดจาย (18,455)                  (13,769)                  

           ดอกเบี้ยคางจายเพิ่มขึ้น 95,040                   249,297                 

           คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น 242,464                 182,259                 

     กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน

        สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 918,411                 640,917                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ตอ)

 (หนวย : พันบาท)

2550 2549

     สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

        รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 7,498,996              1,666,349              

        หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (7,700,000)             (22,000,000)          

        เงินใหสินเชื่อ (9,134,517)             (10,136,425)          

        ทรัพยสินรอการขาย 799,943                 54,494                   

        สินทรัพยอื่น (406,885)                (1,380,960)             

     หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

        เงินฝาก 5,863,982              31,277,924            

        รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 847,967                 403,093                 

        หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม (383,919)                (236,562)                

        หนี้สินอื่น (281,510)                201,765                 

           เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (1,977,532)             490,595                 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

     เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น (7,971,464)             (159,713)                

     เงินสดจายซื้ออุปกรณ (350,792)                (156,119)                

     เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 654                        1,623                     

        เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (8,321,602)             (314,209)                

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

     เงินสดรับจากการกูยืม 14,823,222            -                         

     เงินสดจายชําระคืนเงินกู (4,892,925)             -                         

        เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน 9,930,297              -                         

เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (368,837)                176,386                 

เงินสด ณ วันตนงวด 2,465,681              800,361                 

เงินสด ณ วันปลายงวด 2,096,844              976,747                 

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด :-

     เงินสดจายระหวางงวดสําหรับ

        ดอกเบี้ยจาย 2,549,936              1,285,513              

        ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย 8,415                     7,655                     

     รายการที่มิใชเงินสด

        รับโอนทรัพยสินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชําระหนี้ 843,280                 113,511                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลธนาคารฯ/แผนการปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจสถาบนัการเงนิ 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) จัดตั้งข้ึนเปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมาย

ไทยและเร่ิมประกอบกิจการธนาคารพาณิชยตั้งแตวันท่ี 22 เมษายน 2545 โดยธนาคารฯมีท่ีอยูท่ีจด

ทะเบียนตั้งอยูเลขท่ี  900 อาคารตนสนทาวเวอร ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

และมีบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงเปนบริษัทมหาชนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเปน

บริษัทใหญ (ซ่ึงตอไปเรียกวา “บริษัทใหญ”) ถือหุนในอัตรารอยละ 99.36 ของทุนจดทะเบียนชําระ

แลว ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 ธนาคารฯมีสาขาจํานวน 143 สาขา 

ในเดือนธันวาคม 2549 ธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) ไดอนุญาตการจัดตั้งกลุมธุรกิจทาง

การเงินของธนาคารฯ โดยใหบริษัทใหญของธนาคารฯซ้ือหรือมีหุนในบริษัทจํากัดท่ีอยูในกลุมธุรกิจ

ทางการเงินไดจํานวน 13 บริษัท (ซ่ึงเปนบริษัทท่ีบริษัทใหญถือหุนอยูในปจจุบันทําใหโครงสรางการ

ประกอบธุรกิจของกลุมธนชาตโดยรวมไมเปล่ียนแปลงมากนัก ) และสําหรับบริษัทนอกกลุมธุรกิจ

ทางการเงินท่ีประกอบธุรกิจทางการเงินอนุญาตใหบริษัทใหญถือตอไปได 1 บริษัท และสําหรับบริษัท

นอกกลุมธุรกิจทางการเงินท่ีไมไดประกอบธุรกิจการเงินจะตองลดสัดสวนการถือหุนลงใหไมเกินรอยละ 

10 ภายใน 3 ป นับจากวันท่ีไดรับอนุญาต ท้ังนี้ในการคํานวณเงินกองทุนของธนาคารฯตามเกณฑการ

กํากับแบบรวมกลุม (Consolidated Supervision) บริษัทใหญตองนําเงินลงทุนในสวนท่ีบริษัทใหญ

และบริษัทยอยอ่ืนในกลุมถือหุนท้ังทางตรงและทางออมในกลุมธุรกิจทางการเงินท่ีถือหุนนอยกวา

รอยละ 50 เงินลงทุนในบริษัทนอกกลุมธุรกิจทางการเงินและเงินลงทุนในบริษัทประกันภัยและ

บริษัทประกันชีวิตมาหักออกจากเงินกองทุนของกลุมธุรกิจทางการเงินท้ังจํานวน 

 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2550 ท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําปของธนาคารฯไดพิจารณาและอนุมัติ

รายการท่ีเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสรางของกลุมและการเพิ่มทุนดังนี้ 

1.  อนุมัติการซ้ือหุนสามัญของบริษัทยอยจากบริษัทใหญจํานวน 8 บริษัท ในราคามูลคาตามบัญชี

ส้ินเดือนลาสุดกอนทําการซ้ือขายหุนแตรวมกันไมเกิน 4,670 ลานบาท โดยมีรายช่ือบริษัท

ยอย 8 บริษัทท่ีจะซ้ือ ดังนี้  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท จํานวนหุนที่ซื้อ สัดสวนการถือหุน 

1. บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

(

รอยละ) 

1,499,999,930 99.99 

2. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด  7,499,993 75.00 

3. บรษิทั ธนชาตประกันชีวติ จาํกัด  49,999,400 99.99 

4. บรษิทั ธนชาตประกันภัย จาํกัด  38,999,434 78.00 

5. บริษัท ธนชาตแมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด  599,993 99.99 

6. บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จํากัด  999,993 99.99 

7. บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากัด  35,999,994 99.99 

8. บริษัท ธนชาตโบรกเกอร จํากัด  9,999,000 99.99 

2. อนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกผูลงทุนเฉพาะเจาะจงและผูถือหุนเดิม ซ่ึงจะ

มีการลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนดังนี้ 

2.1) อนุมัติ ใหลดทุนจดทะเบียนจาก 1 5,000,000,000 บาท (1,500,000,000 หุน มูลคาท่ีตรา

ไวหุนละ 10 บาท) เปน 14,583,560,920 บาท ( 1,458,356,092 หุน มูลคาตราไวหุนละ 

10 บาท) โดยการลดหุนสามัญท่ียังไมไดออกจําหนายจํานวน 41,643,908 หุน มูลคาท่ี

ตราไวหุนละ 10 บาท  

2.2) อนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 14,583,560,920 บาท (1,458,356,092 หุน มูลคาท่ี

ตราไวหุนละ 10 บาท) เปน 21,346,192,920 บาท (2,134,619,292 หุน มูลคาท่ีตราไว

หุนละ 10 บาท) โดยการ ออกหุนสามัญ จํานวน 676,263,200 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 

10 บาท เพื่อเสนอขายแก 

- ผูลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง ในจํานวนไมเกิน 276,263,200 หุน  (ตามขอตกลงการ

ซ้ือขายหุนสามัญของธนาคาร ฯกับ The Bank of Nova Scotia Asia Limited 

(Scotiabank)) ในราคาหุนละ 16.37 บาท 

- ผูถือหุนเดิม จํานวน 400,000,000 หุน เสนอขายคราวเดยีวหรือหลายคราว โดยให

คณะกรรมการเปนผูพิจารณากําหนดราคาและจํานวนหุนท่ีจะเสนอขายแตละคร้ัง 

สัดสวนการใชสิทธิหุนเดิมตอหุนใหม กําหนดการจองซ้ือและชําระเงินคาหุน 

รวมท้ังเงื่อนไขอ่ืนท่ีจําเปนในการเสนอขายหุนเพิ่มทุน 

ท้ังนี้ Scotiabank ได แสดงความประสงคท่ีจะซ้ือหุนสามัญของธนาคารในลักษณะ

เปนผูรวมทุนและบริหารจัดการ ในสัดสวนไมเกินรอยละ 49 ของทุนท่ีออกและเรียก

ชําระแลวของธนาคารฯ โดยในวันท่ี 29 มีนาคม 2550 ธนาคารฯและ Scotiabank ไดลงนาม

รวมกัน โดยจะดําเนินการดังนี้ :- 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ก) ในกรณีท่ีกระทรวงการคลังอนุญาตให Scotiabank เปนผูถือหุนไมเกินรอยละ 

24.99 ของทุน ท่ีออกและเรียกชําระแลว  Scotiabank จะซ้ือหุนสามัญ เพิ่มทุนของ

ธนาคาร ฯในจํานวน 276,263,200 หุนในราคาหุนละ 16.37 บาท และซ้ือจาก

บริษัทใหญจํานวน 157,130,216 หุน ในราคาหุนละ 16.37 บาท  

ข) ในกรณีท่ีกระทรวงการคลังอนุญาตให Scotiabank เปนผูถือหุนไมเกินรอย ละ 

49.00 ของทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว  Scotiabank จะซ้ือหุนในสวนท่ีเพิ่ม

ท้ังหมดจากบริษัทใหญ  

 รายการ ตามท่ีกลาวไวในขอ 1 และขอ 2.2 และการถือหุนของ  Scotitabank ขางตนอยูระหวาง

การขออนุมัติจากธนาคารแหงประเทศไทยและกระทรวงการคลัง 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน ระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 เร่ืองงบการเงินระหวางกาล 

โดยธนาคารฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม ธนาคารฯไดแสดงรายการใน

งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสด ใน

รูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอคร้ัง        

ลาสุด ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณ

ใหม ๆ เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใช           

งบการเงินระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

1.3   นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณ

เชนเดียวกับท่ีใชในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 254 9 ยกเวนการเปล่ียนแปลง

นโยบายการบัญชีดังนี้ :- 

ก) รายไดดอกเบ้ียจากสัญญาเชาซ้ือ  

  ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2550 ธนาคารฯไดเปล่ียนแปลงวิธีการบัญชีในการรับรูรายได

ดอกเบ้ียจากสัญญาเชาซ้ือจากการรับรูตามวิธีผลรวมจํานวนปมาเปนวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 

โดย 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

- รายไดตามสัญญาเชาซ้ือของสัญญาท่ีทําข้ึนตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2550 รับรูตามวิธี

อัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 

- รายไดตามสัญญาเชาซ้ือของสัญญาท่ีทําข้ึนกอนวันท่ี 1 มกราคม 2550 รับรูตามวิธีอัตรา

ดอกเบ้ียท่ีแทจริง โดยใชยอดยกมาของสัญญาเชาซ้ือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2550 เปนวัน

เร่ิมตนในการรับรูรายไดตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงสําหรับระยะเวลาเชาท่ีเหลืออยู 

ข) คานายหนาและคาใชจายทางตรงจากการใหเชาซ้ือ  

  ธนาคารฯไดเปล่ียนแปลงวิธีการบัญชีในการรับรูคานายหนาและคาใชจายทางตรงจาก

การใหเชาซ้ือ (ตนทุนทางตรงเม่ือเร่ิมแรกของสัญญาเชาซ้ือ เชน คานายหนา คาอากรแสตมป) 

สําหรับสัญญาเชาซ้ือท่ีทําข้ึนตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2550 จากการรับรูเปนคาใชจายทันทีท่ีเกิด

รายการเปนการปนสวนทยอยรับรูตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงเชนเดียวกับการรับรูรายได 

และแสดงหักจากรายไดดอกเบ้ียตลอดอายุของสัญญาเชาซ้ือ 

  รายไดดอกเบ้ียจากการใหเชาซ้ือรอตัดบัญชีแสดงสุทธิจากคานายหนาและคาใชจาย

ทางตรงท่ีเกิดข้ึนเม่ือเร่ิมแรกจากการใหเชาซ้ือ 

การเปล่ียนแปลงวิธีการรับรูรายไดและคาใชจายดังกลาวเปนไปตามรางมาตรฐานการบัญชีฉบับ

ท่ี 29 เร่ืองสัญญาเชา (ฉบับปรับปรุง) ซ่ึงยังไมมีผลบังคับใช ณ ปจจุบัน 

2. รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย) 

  (หนวย : ลานบาท) 

 31 มีนาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 

 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ :-       

ธนาคารแหงประเทศไทยและ       

 กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ 2,395 - 2,395 2,180 - 2,180 

ธนาคารพาณิชย 155 - 155 154 - 154 

ธนาคารอื่น 22 - 22 22 - 22 

รวมในประเทศ 2,572 - 2,572 2,356 - 2,356 

ตางประเทศ :-       

เงินดอลลารสหรัฐฯ  125 13,483 13,608 101 21,230 21,331 

เงินยูโร 39 - 39 25 - 25 

อื่น ๆ  41 - 41 32 - 32 

รวม 205 13,483 13,688 158 21,230 21,388 

บวก : ดอกเบี้ยคางรับ - 10 10 - 137 137 

รวมตางประเทศ 205 13,493 13,698 158 21,367 21,525 

รวม 2,777 13,493 16,270 2,514 21,367 23,881 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

3. เงนิลงทุน  

 3. 1 จําแนกตามประเภทของเงนิลงทุน 

      (หนวย : ลานบาท) 

 31 มีนาคม 2550 31 ธนัวาคม 2549 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 ราคาทุน มูลคา ราคาทุน มูลคา 

 ตัดจําหนาย ยุติธรรม ตัดจําหนาย ยุติธรรม 

เงินลงทุนชัว่คราว   :    

เงินลงทุนเผ่ือขาย     

   หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,275 1,283 1,656 1,656 

   ตราสารหน้ีภาคเอกชน 97 98 342 342 

        รวม 1,372 1,381 1,998 1,998 

   บวก : คาเผื่อการปรับมูลคา 9  -  

        สุทธิ 1,381  1,998  

ตราสารหน้ีทีจ่ะถอืจนครบกําหนด     

   - ครบกําหนดชาํระภายใน 1 ป     

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 213  16  

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 695  17  

ตราสารหน้ีตางประเทศ 10,202  429  

       รวม 11,110  462  

รวมเงินลงทุนชัว่คราว - สทุธิ 12,491  2,460  
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     (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย : ลานบาท) 

 31 มีนาคม 2550 31 ธนัวาคม 2549 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 ราคาทุน มูลคา ราคาทุน มูลคา 

 ตัดจําหนาย ยุติธรรม ตัดจําหนาย ยุติธรรม 

เงินลงทุนระยะยาว   :    

เงินลงทุนเผ่ือขาย     

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 3,206 3,250 4,577 4,568 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 611 622 660 655 

ตราสารทนุในความตองการของ     

ตลาดในประเทศ     

หลักทรัพยจดทะเบียน 394 370 530 447 

หนวยลงทุน 684 701 944 948 

รวม 4,895 4,943 6,711 6,618 

บวก (หัก) : คาเผื่อการปรับมูลคา 48  (93)  

สุทธิ 4,943  6,618  

ตราสารหน้ีทีจ่ะถอืจนครบกําหนด     

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 9,973  10,165  

ตราสารหน้ีตางประเทศ  1,401  1,442  

รวม 11,374  11,607  

หกั : คาเผ่ือการดอยคา (89)  (55)  

สุทธิ 11,285  11,552  

เงินลงทุนท่ัวไป     

หนวยลงทนุในกองทนุรวม     

อสังหาริมทรัพย 1,058  1,101  

ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการ     

ของตลาด - ในประเทศ 183  183  

รวม 1,241  1,284  

หกั : คาเผ่ือการดอยคา (20)  (20)  

สุทธิ 1,221  1,264  

     

รวมเงินลงทุนระยะยาว - สทุธิ 17,449  19,434  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 3.2 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 ธนาคารฯมีสวนเกินทุนและสวนต่ํากวาทุนท่ีเกิดจากการโอนเปล่ียนประเภท  

เงินลงทุนของตราสารหนี้คงเหลือเปนจํานวนประมาณ 8 ลานบาท และ 409 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงแสดง

ไวในสวนของผูถือหุน (31 ธันวาคม 2549 : 9 ลานบาท และ 430 ลานบาท ตามลําดับ) 

 3.3 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนดชําระรวมเงินลงทุน

ในตั๋วสัญญาใชเงินท่ีออกโดยบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (“บสท.”) ซ่ึงไดรับจากการโอนขายลูกหนี้

ดอยคุณภาพใหแก บสท. จํานวน 296 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549 : 296 ลานบาท) ตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาว

จํานวน 292 ลานบาท และ 4 ลานบาท เปนตั๋วสัญญาใชเงินประเภทเปล่ียนมือไมไดมีอายุ 10 ป นับจาก

วันท่ี 16 กันยายน 2545 และ 14 มีนาคม 2546 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม ยอดราคาโอนท่ีไดรับชําระเงิน

เปนตั๋วสัญญาใชเงินแลว ยังสามารถเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงไดอีกหลังจากท่ีบสท.ไดสอบทาน

ราคาหรือไดมีการประเมินหลักประกันหรือปรับปรุงราคา ซ่ึงธนาคารฯไดมีการประมาณการสวนแบง       

ผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพแลวเปนจํานวนประมาณ  89 ลานบาท 

(31 ธันวาคม 2549 : 55 ลานบาท) โดยแสดงเปนสํารองเผ่ือการดอยคาในตั๋วสัญญาใชเงินในสวนของ

เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด ตามการจัดประเภทของตั๋วสัญญาใชเงิน ซ่ึงจํานวนสํารองท่ี

กันไวนี้สูงกวาจํานวนผลขาดทุนท่ีไดรับแจงจาก บสท. ซ่ึงคํานวณตามหลักเกณฑท่ี บสท. กําหนดเฉพาะ

สําหรับลูกหนี้ท่ีไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้/เจรจาหนี้กับ บสท.  และมีการจายชําระจริงจนถึงส้ินปท่ี 5  

   นอกจากนี้ ธนาคารฯยังคงมีความรับผิดชอบรวมกับ บสท. ในสวนแบงผลกําไรหรือขาดทุน

จากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 17.2 

 3.4 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 เงินลงทุนท่ัวไปสวนหนึ่งจํานวนประมาณ 9 ลานบาท (ราคาทุน) เปนเงินลงทุนใน

หุนสามัญท่ีไดรับโอนจากการปรับโครงสรางหนี้ ซ่ึงติดภาระผูกพันหามจําหนายกอนระยะเวลาท่ีระบุไว

ในสัญญาปรับโครงสรางหนี้ (31 ธันวาคม 2549 : 9 ลานบาท)  



 -  8  - 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

3.5 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 เงินลงทุนในหลักทรัพยของธนาคารฯไดรวมเงินลงทุนใน

หลักทรัพยท่ีออกโดยบริษัทท่ีมีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานซ่ึงมีรายละเอียด

ดังนี้ :- 

    คาเผ่ือการปรับ 

มูลคา/ดอยคา 

 จํานวนราย ราคาทุน มูลคายุติธรรม ที่บันทึกในบัญชีแลว 

 31          

มีนาคม 

2550 

31 

ธันวาคม

2549 

31          

มีนาคม 

2550 

31 

ธันวาคม

2549 

31          

มีนาคม 

2550 

31 

ธันวาคม

2549 

31          

มีนาคม 

2550 

31 

ธันวาคม

2549 

   ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

ตราสารทุน – หุนสามัญ         

1. บริษัทจดทะเบียนที่เขาขายถูกเพิก  

ถอนจากการเปนหลักทรัพย 

 จดทะเบียน 

1 1 - - - - - - 

2. บริษัทที่รายงานผูสอบบัญชีระบุวา

บริษัทมีปญหาเก่ียวกับการดํารงอยู

ของกิจการ 

2 2 21 21 2 2 19 19 

4. เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 

 4.1 จําแนกตามประเภทสินเชื่อ  

 (หนวย : ลานบาท) 

 31 มีนาคม 2550 31 ธนัวาคม 2549 

เงินเบกิเกินบญัชี 963 989 

เงินใหกูยืม 30,370 31,139 

ต๋ัวเงิน 46,252 54,871 

ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซื้อ 130,394 112,766 

ลกูหน้ีตามสญัญาเชาทางการเงิน 494 415 

รวม 208,473   200,180 

บวก : ดอกเบี้ยคางรับ 219 234 

หกั : คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  (2,814) (2,590) 

        คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ (71) (71) 

เงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับ – สุทธิ 205,807 197,753 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารฯมีรายไดรอตัดบัญชีและดอกเบ้ียรับลวงหนา

ดังนี้ :- 

  (หนวย : ลานบาท) 

 31 มีนาคม 2550 31 ธนัวาคม 2549 

รายไดรอตัดบัญชี 199 199 

ดอกผลเชาซือ้/เชาทางการเงินรอตัดบัญชี 22,639 19,843 

ดอกเบี้ยรับลวงหนา 3 3 

4.2 สินเชื่อดอยคุณภาพ 

  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารฯมีสินเช่ือดอยคุณภาพตามเกณฑของ ธปท. 

(หมายถึงเงินใหสินเช่ือท่ีจัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ) ดังนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 

 31 มีนาคม 2550 31 ธนัวาคม 2549 

เงินใหสนิเช่ือดอยคณุภาพ (ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ) 3,589 3,281 

   ซ่ึงเงินใหสินเช่ือ ดอยคุณภาพตามท่ีกลาวไวขางตนไมนับรวมเงินใหสินเช่ือ ท่ีคางชําระ ท่ีไดมี

การทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้แลว และเขาเงื่อนไขการจัดช้ันเปนลูกหนี้ช้ันปกติหรือกลาวถึงเปน

พิเศษตามหลักเกณฑของธปท. 

   ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารฯมีเงินใหสินเช่ือท่ีระงับการรับรูรายได

ตามเกณฑคงคางจํานวนประมาณ 2,758 ลานบาท และ 2,657 ลานบาท ตามลําดับ 

4.3 การปรับโครงสรางหนี้ท่ีมีปญหา   

ในระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2550 ธนาคารฯไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ท่ีมี

ปญหากับลูกหนี้ท้ังส้ิน 17 ราย ซ่ึงมียอดคงคางตามบัญชีกอนการปรับโครงสรางหนี้เปนจํานวนประมาณ 43 

ลานบาท (สวนหนึ่งจํานวน 7 ราย คิดเปนจํานวนเงินประมาณ 26 ลานบาท เปนลูกหนี้ท่ีเคยทําสัญญาปรับ

โครงสรางหนีแ้ลวและไมสามารถจายชําระไดจึงทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ใหม) โดยไมมีผลขาดทุน

จากการปรับโครงสรางหนี้ในระหวางงวด  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

รูปแบบการปรับโครงสราง 

จาํนวนราย

ลูกหนี้ 

ยอดคงเหลือตาม

บัญชีกอนการปรับ

โครงสรางหนี้ 

ยอดคงเหลือตาม

บญัชีหลังการปรับ

โครงสรางหนี ้(1) 

ชนิดของสินทรัพย

ที่จะรับโอนตาม

สัญญา (1) 

มูลคายุติธรรมของ

สินทรัพยที่จะรับ

โอนตามสัญญา 

  ลานบาท ลานบาท  ลานบาท 

การเปล่ียนแปลงเงื่อนไข 

 การชําระหนี ้

16 39 39   

การโอนสนิทรัพยและ/หรือ

หุนทุนและ/หรือ

เปล่ียนแปลงเงื่อนไข 

 การชําระหนี ้

1 4 4 ที่ดิน 5 

รวม 17 43 43   

(1) แสดงดวยยอดคงเหลือตามบัญชี (เงินตนบวกดอกเบี้ยคางรับ) 

ลูกหนี้ท่ีมีการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ในระหวางงวด มีระยะเวลาการชําระหนี้ตามสัญญาโดยนับ

จากอายุหนี้คงเหลือ ณ วันส้ินงวดไดดังนี้ :- 

  (หนวย : ลานบาท) 

  ยอดหน้ีคงเหลือหลังจาก 

ระยะเวลา จํานวนรายลูกหน้ี ปรับโครงสรางหนี้  

ผิดนัดชําระแลวภายหลังทําสัญญา 10 16 

มกํีาหนดชําระในป 2550 1 4 

5 - 10 ป 2 19 

11 - 15 ป 2 2 

มากกวา 15 ป 2 2 

รวม 17 43 

   ขอมูลสําหรับ งวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2550 ท่ีเกี่ยวของกับลูกหนี้ท่ีผานการปรับ

โครงสรางหนี้มีดังนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 

ดอกเบี้ยที่รับรูในงบกําไรขาดทุน 43 

เงินสดที่รับชําระจากลูกหน้ี 99 

ทรัพยสินที่รับโอนจากลูกหน้ี 5 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 ธนาคารฯมีลูกหนี้ท่ีไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้แลวจํานวน 289 ราย 

(จากลูกหนี้ของธนาคารฯท้ังหมดจํานวน 365,225 ราย) บัญชีลูกหนี้ท่ีปรับโครงสรางหนี้ดังกลาวมียอดเงินตน

และดอกเบ้ียคงคางเปนจํานวนเงินรวม 2,935 ลานบาท (ในจํานวนดังกลาวเปนยอดคงคางของลูกหนีท่ี้

มีการปรับโครงสรางหนี้ในระหวางงวด 2550 จํานวน 39 ลานบาท) ยอดรวมหนี้ดังกลาวหากคํานวณสุทธิจาก

หลักประกันจะมีมูลคารวมประมาณ 830 ลานบาท 

4.4 เงินใหสินเชื่อจัดชั้นตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 

  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารฯมีเงินใหสินเช่ือจัดช้ันและเงินสํารองท่ี

เกี่ยวของตามเกณฑในประกาศของ ธปท. ดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 มูลหนี้/มูลคาตามบัญช ี

มูลหนี้หลังหัก 

หลักประกัน 

อัตราข้ันต่ํา

ที่ใชในการ

ตั้งคาเผื่อ (2) คาเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 

31          

มีนาคม 

2550 

31  

ธันวาคม

2549 

31          

มีนาคม 

2550 

31  

ธันวาคม

2549 

(รอยละ) 31          

มีนาคม 

2550 

31  

ธันวาคม

2549 

เงินใหสนิเชือ่และดอกเบีย้คางรับ   (1)       

ลูกหนี้จัดชั้นปกติ 191,720 186,664 72,546 76,274 1 725 763 

ลูกหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 13,167 10,238 3,963 2,958 2 79 59 

ลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 923 864 613 518 100 613 518 

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย 1,315 1,167 666 596 100 666 596 

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ 1,391 1,284 578 518 100 578 518 

รวม 208,516 200,217 78,366 80,864  2,661 2,454 

สํารองเพิ่มเติมเผื่อหนี้ที่อาจเรียกเก็บไมได      153 136 

รวม      2,814 2,590 

(1) มูลหนี้/มูลคาตามบัญชีของลูกหนี้จัดชั้นปกติและลูกหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษไมรวมดอกเบี้ยคางรับ 
(2) มูลหนี้หลังหักหลักประกันของลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ หมายถึง มูลหนี้หลังหักมูลคาปจจุบัน

ของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

4.5 เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ท่ีมีปญหา 

  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 สวนหนึ่งของเงินใหสินเช่ือไดรวมลูกหนี้ท่ีมีปญหา

เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานดังนี้ :- 

   มูลคา คาเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 จํานวนรายลูกหนี้ มูลหนี้ หลักประกัน ที่บันทึกในบัญชีแลว 

 31 

มีนาคม 

2550 

31 

ธันวาคม

2549 

31 

มีนาคม 

2550 

31 

ธันวาคม

2549 

31 

มีนาคม 

2550 

31 

ธันวาคม

2549 

31 

มีนาคม 

2550 

31 

ธันวาคม

2549 

   ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

1.  บริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียนใน 17 16 1,165 1,147 1,872 1,238 308 289 

     ตลาดหลักทรัพย แตมีผลการดําเนินงาน         

  และฐานะการเงินเชนเดียวกับบริษัท         

 จดทะเบียนที่เขาขายถูกเพิกถอนจาก         

 การเปนหลักทรัพยจดทะเบียนของ         

 ตลาดหลักทรัพย         

2. บริษัทที่มีปญหาในการชําระหนี้หรือ 112 74 983 935 856 1,149 305 324 

 ผิดนัดชําระหนี้         

5. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

(หนวย : ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 

  กลาวถึง ต่ํากวา  สงสัย สํารอง  

 ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม 

ยอดตนงวด 763 59 518 596 518 136 2,590 

จํานวนที่ตั้งเพิ่ม(ลด)ในระหวางงวด (38) 20 95 70 60 17 224 

ยอดปลายงวด 725 79 613 666 578 153 2,814 

 



 -  13  - 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย : ลานบาท) 

 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 

  กลาวถึง ต่ํากวา  สงสัย สํารอง  

 ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม 

ยอดตนป 1,335 20 24 30 426 26 1,861 

จํานวนที่ตั้งเพิ่ม(ลด)ในระหวางป (572) 39 524 566 92 110 759 

โอนกลับจากการขายหนี้ - - (30) - - - (30) 

ยอดปลายป 763 59 518 596 518 136 2,590 

6. คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้  

 (หนวย : ลานบาท) 

 

สําหรับงวดสามเดือน

สิน้สดุวันที ่                         

31 มีนาคม 2550 

สาํหรบัป                     

สิน้สดุวันที ่                  

31 ธนัวาคม 2549 

ยอดตนงวด 71 47 

บวก  : จํานวนที่ต้ังเพิ่มในระหวาง งวด - 29 

หกั    :  จาํนวนทีต่ดัจาํหนายในระหวาง งวด - (5) 

ยอดปลายงวด 71 71 

7. หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 

  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ท่ีแสดงอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

2550 และ 2549 ประกอบดวย :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 2550 2549 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 224 222 

ตัดจําหนายคาเผื่อปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ในระหวางงวด - (5) 

รวมหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ  224 217 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

8. คุณภาพสินทรัพย  

  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 คุณภาพของสินทรัพยจัดประเภทตามประกาศของธนาคาร

แหงประเทศไทยมีดังนี ้:- 

(หนวย : ลานบาท) 

 

เงินใหสินเชื่อและ

ดอกเบี้ยคางรับ เงินลงทุน ทรัพยสินรอการขาย สินทรัพยอื่น รวม 

 31 

มีนาคม 

2550 

31 

ธันวาคม

2549 

31  

มีนาคม 

2550 

31 

ธันวาคม

2549 

31  

มีนาคม 

2550 

31 

ธันวาคม

2549 

31 

มีนาคม 

2550 

31 

ธันวาคม

2549 

31 

มีนาคม 

2550 

31 

ธันวาคม

2549 

จัดชั้นปกติ 191,720 186,664 - - - - 42 42 191,762 186,706 

จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 13,167 10,238 - - - - 42 27 13,209 10,265 

จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน 923 864 - - - - 3 3 926 867 

จัดชั้นสงสัย 1,315 1,167 - - - - 2 5 1,317 1,172 

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 1,391 1,284 135 178 170 173 541 340 2,237 1,975 

รวม 208,516 200,217 135 178 170 173 630 417 209,451 200,985 

9. เงินกูยืม 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารฯมียอดคงเหลือของเงินกูยืมในประเทศดังนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 

ประเภทของการกูยืม อัตราดอกเบี้ยตอป วันครบกําหนด 31 มีนาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 

 เงินกูยืมระยะส้ัน    

ตั๋วแลกเงิน คงทีร่อยละ 3.50 - 5.00 ป 2550 - มีนาคม 

2551 

23,627 10,366 

    ตั๋วสัญญาใชเงิน เงินฝากประจํา 3 เดือน 

บวกรอยละ 1.25  

ป 2550 5,000 5,000 

    หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน 

 และไมแปลงสภาพ 

คงทีร่อยละ 5.00 ป 2550 80 159 

   28,707 15,525 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย : ลานบาท) 

ประเภทของการกูยืม อัตราดอกเบี้ยตอป วันครบกําหนด 31 มีนาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 

 เงินกูยมืระยะยาว    

หุนกูดอยสิทธิ     

ตามแผนการจัดตั้งธนาคารที่จํากัด

ขอบเขตธุรกิจ   คงทีร่อยละ 9.00 ป 2551 1,944 1,944 

หุนกูดอยสิทธิเพื่อนับเปน

เงินกองทุนชั้นที่ 2  

คงทีร่อยละ 6.18 ป 2556 3,000 3,000 

ตั๋วแลกเงิน คงทีร่อยละ 4.10 - 4.80 ป 2551 - 2553 5,490 8,734 

ตั๋วแลกเงิน ลอยตัวถัวเฉลี่ย MLR ของ

ธนาคารพาณิชยขนาด

ใหญ 4 แหง หักรอยละ

3.55 – 3.60 

ป 2551 - 2552 2,650 2,650 

ตั๋วแลกเงิน ลอยตัว THB-THBFIX-

REUTERS บวกรอยละ

0.45 – 0.47 

ป 2553  750 750 

   13,834 17,078 

รวมเงินกูยมื   42,541 32,603 

10. สวนเกินทุน(ต่ํากวาทุน)จากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงนิลงทุน 

(หนวย : ลานบาท) 

 31 มีนาคม 2550 31 ธนัวาคม 2549 

สวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน :-   

        เงินลงทนุเผ่ือขาย   

ตราสารหน้ี 65 2 

ตราสารทนุ 18 8 

        ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด (โอนเปลี่ยนประเภท   

           มาจากเงินลงทนุเผ่ือขาย) 8 9 

        รวม 91 19 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย : ลานบาท) 

 31 มีนาคม 2550 31 ธนัวาคม 2549 

สวนตํ่ากวาทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน :-   

        เงินลงทนุเผ่ือขาย   

ตราสารหน้ี (1) (16) 

ตราสารทนุ (25) (87) 

        ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด (โอนเปลี่ยนประเภท   

           มาจากเงินลงทนุเผ่ือขาย) (409) (430) 

        รวม (435) (533) 

สวนเกินทนุ(ตํ่ากวาทนุ)จากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน - สุทธิ (344) (514) 

11. เงนิกองทุนท่ีตองดาํรงไวตามกฎหมาย 

  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 เงินกองทุนท่ีธนาคารฯตองดํารงไวตามกฎหมายตามมาตรา 

4 ของพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 ประกอบดวย :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 31 มีนาคม 2550 31 ธนัวาคม 2549 

 เงินกองทุนช้ันที่ 1  

ทุนที่ออกและชําระแลว 14,584 14,584 

สวนเกินมูลคาหุน 341 341 

กําไรสะสม 496 496 

สํารองตามกฎหมาย 78 67 

รวม 15,499 15,488 

 เงินกองทุนช้ันที่ 2  

หุนกูดอยสิทธิ 3,389 3,389 

เงินสํารองสําหรับลูกหน้ีจัดช้ันปกติ 725 763 

รวม 4,114 4,152 

รวมเงินกองทุนช้ันที่ 1 และ 2 19,613 19,640 

หกั : สวนตํ่ากวาทนุจากการตีราคาเงินลงทนุในตราสารทนุ - สุทธิ (79) (79) 

รวมเงินกองทุนทั้งสิ้น 19,534 19,561 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 อัตราสวนการดํารงเงินกองทุนของธนาคารฯคํานวณตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดโดย ธปท. มีดังนี้ :- 

 31 มีนาคม 2550 31 ธนัวาคม 2549 

 อตัราสวน อัตราขั้นตํ่า อตัราสวน อัตราขั้นตํ่า 

 เงินกองทนุ ตามขอกําหนด เงินกองทนุ ตามขอกําหนด 

 ของธนาคารฯ ของ ธปท. ของธนาคารฯ ของ ธปท. 

เงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเสี่ยง (รอยละ) 10.76 8.50 11.13 8.50 

เงินกองทุนช้ันที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง (รอยละ) 8.54 4.25 8.81 4.25 

12.  คาตอบแทนกรรมการ 

  คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนท่ีจายใหแกกรรมการของธนาคารฯตามมาตรา 90 ของ        

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนท่ีเกี่ยวของท่ีจายใหกับกรรมการ

ซ่ึงดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของธนาคารฯดวย 

13. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

  ธนาคารฯบันทึกภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนคาใชจาย โดยคํานวณข้ึนจากกําไรสุทธิสําหรับงวดหลังจาก

บวกกลับดวยคาใชจายและสํารองตาง ๆ ท่ีไมอนุญาตใหถือเปนคาใชจายในการคํานวณภาษี และหักดวยรายได

ท่ีไดรับยกเวนไมตองนํามารวมคํานวณเปนรายไดในทางภาษีและขาดทุนทางภาษียกมาจากปกอน ๆ คูณดวย

ประมาณการอัตราภาษีเฉล่ียท้ังป 

14. กําไรตอหุน 

  กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับ งวดดวยจํานวน ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของ      

หุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางงวด 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

15. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

  ในระหวางงวด 2550 และ 2549 ธนาคารฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับ บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน  

รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไข ทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางธนาคารฯและบริษัท

เหลานั้นซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้ :- 
 (หนวย : ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือน  

 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม  

 2550 2549 นโยบายกําหนดราคา 

   (สําหรับงวด 2550) 

 รายการท่ีเกิดขึน้ในระหวางงวด   

บริษัทใหญ :-    

รายไดดอกเบี้ยรับ 543 1,017 ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 5.25 - 6.375 ตอป 

รายไดคาบรกิารงานสนับสนุน 43 42 ตามสญัญาทีต่กลงรวมกันระหวางกลุม 

ดอกเบี้ยจาย - เงินฝาก 2 - ดอกเบี้ยจายในอัตรารอยละ 2 - 3.8 ตอป 

ดอกเบี้ยจาย - เงินกูยืม 46 - ดอกเบี้ยจายในอัตรารอยละ 6.18 ตอป 

คาเชาจาย 25 11 ตามสญัญาทีต่กลงรวมกันระหวางกลุม 

คาใชจายอื่น 43 16 ตามสญัญาทีต่กลงรวมกันระหวางกลุม 

รบัโอนเงินใหสนิเช่ือ - 888  

ซื้อสินทรัพยถาวร 219 - ตามมลูคาทีต่กลงกันโดยอางองิจากราคา

ตามบัญชี 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน :-    

ขายเงินลงทนุในตราสารหน้ี  4,337 1,944 ราคาตลาด 

   (2550 : กําไร 5 ลานบาท     

    2549 : กําไร 0.1 ลานบาท)    

ซื้อเงินลงทนุในตราสารหน้ี  693 - ราคาตลาด 

ขายเงินใหสินเช่ือ   

   (2549 : ไมมกํีาไรจากการขาย) 

- 422  

ซื้อสินทรัพยถาวร 193 - ตามมลูคาทีต่กลงกันโดยอางองิจากราคา

ประเมิน 

ขายสินทรัพยถาวร 1 - ตามมลูคาทีต่กลงกันโดยอางองิจากราคา

บัญชี 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลรับ 174 202 ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 5 - 8.5 ตอป 

 เงินปนผลรับตามที่ประกาศจาย 

รายไดคาบรกิารงานสนับสนุน 35 4 ตามสญัญาทีต่กลงรวมกันระหวางกลุม 

รายไดอื่น 29 2  

ดอกเบี้ยจาย - เงินฝาก 17 13 ดอกเบี้ยจายในอัตรารอยละ 2 - 5.25 ตอป 

ดอกเบี้ยจาย - เงินกูยืม 9 6 ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 4.69 - 9 ตอป 

คาเชาจาย 9 3 ตามสญัญาทีต่กลงรวมกันระหวางกลุม 

คาใชจายอื่น 45 43 ตามสญัญาทีต่กลงรวมกันระหวางกลุม 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ยอดคงคางของรายการระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญท่ีเกิดข้ึนในระหวาง งวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 

มีนาคม 2550 และ 2549 สามารถแสดงดวยยอดถัวเฉล่ียจากยอดคงคาง ณ วันส้ินเดือน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้:- 

        (หนวย : ลานบาท) 

 2550 2549 

บริษัทใหญ   :-  

เงินใหสนิเช่ือ 36,738 69,875 

เงินฝาก 363 175 

เงินกูยืมระยะยาว 3,000 - 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน   :-  

เงินลงทนุในตราสารหน้ี 563 127 

เงินใหสนิเช่ือ 10,682 12,646 

เงินฝาก 2,031 1,566 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 246 599 

เงินกูยืมระยะยาว  657 402 

ยอดคงคางของรายการระหวางกันไดแสดงแยกตางหากในงบดุลซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 31 มีนาคม 2550 31 ธนัวาคม 2549 

 เงินลงทุนในตราสารหน้ี  

บริษัทที่เก่ียวของกันหลายแหง  568 561 

   

 เงินใหสินเชื่อ  

บริษัทใหญ - บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 33,700 39,600 

บริษัทที่เก่ียวของกัน :-   

 บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 8,300 8,300 

      บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากัด 940 2,000 

 บริษัทที่เก่ียวของกันหลายแหง 843 1,053 

 10,083 11,353 

รวม 43,783 50,953 

   

 ดอกเบีย้คางรับ  

บริษัทที่เก่ียวของกันหลายแหง 18 24 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย : ลานบาท) 

 31 มีนาคม 2550 31 ธนัวาคม 2549 

 สนิทรัพยอืน่ – ลูกหน้ีอ่ืน  

บริษัทใหญ - บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 48 6 

บริษัทที่เก่ียวของกันหลายแหง 56 27 

รวม 104 33 

   

 เงินฝาก  

บริษัทใหญ - บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 659 79 

บริษัทที่เก่ียวของกันหลายแหง 2,455 1,229 

รวม 3,114 1,308 

   

 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน)  

บริษัทที่เก่ียวของกันหลายแหง 323 113 

   

 เงินกูยมืระยะยาว   

บริษัทใหญ - บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 3,000 3,000 

บริษัทที่เก่ียวของกันหลายแหง 902 402 

รวม 3,902 3,402 

   

 ดอกเบีย้คางจาย  

บริษัทใหญ - บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 60 12 

บริษัทที่เก่ียวของกันหลายแหง 29 26 

รวม 89 38 

   

 หน้ีสินอ่ืน  

บริษัทใหญ - บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 157 48 

บริษัทที่เก่ียวของกันหลายแหง 7 52 

รวม 164 100 

   

 ภาระจากการคํ้าประกัน  

บริษัทที่เก่ียวของกันหลายแหง 46 45 

   

 ภาระผูกพันอ่ืน - สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบีย้  

บริษัทที่เก่ียวของกัน - ธนาคารไทยพาณิชย จาํกัด (มหาชน) 19,554 8,658 
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 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารฯมีเงินใหสินเช่ือแกบริษัทใหญและบริษัท

ท่ีเกี่ยวของกันท่ีมีสาระสําคัญในกลุมธนชาตดังนี้ :- 

    จํานวนเงินคงคาง 

ชื่อบริษัท ประเภทสินเชื่อ 

ระยะเวลา         

ของสัญญา อัตราดอกเบี้ย 

31            

มีนาคม 

2550 

31        

ธันวาคม 

2549 

    ลานบาท ลานบาท 

บรษิทัใหญ :-      

บมจ. ทุนธนชาต  ต๋ัวสัญญาใชเงิน เมื่อทวงถาม 

แตไมเกิน 

พฤษภาคม 2550 

ตามตลาดเงินแตไมตํ่ากวาเงินฝาก

ประจําประเภทหนึ่งปบวกรอยละ

คงที่ตอป 

33,700 39,600 

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 

 ในกลุมธนชาต :- 

     

บบส. เอ็น เอฟ เอส จํากัด ต๋ัวสัญญาใชเงิน เมื่อทวงถาม 

แตไมเกิน 

พฤษภาคม 2550 

ตามตลาดเงินแตไมตํ่ากวาเงินฝาก

ประจําประเภทหนึ่งปบวกรอยละ

คงที่ตอป 

8,300 8,300 

บจ. ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง ต๋ัวสัญญาใชเงิน เมื่อทวงถาม 

แตไมเกิน 

พฤษภาคม 2550 

ตามตลาดเงินแตไมตํ่ากวาเงินฝาก

ประจําประเภทหนึ่งปบวกรอยละ

คงที่ตอป 

940 2,000 

รวม    42,940 49,900 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 ธนาคารฯมีเงินลงทุนในกิจการท่ีเกี่ยวของกัน โดยการมีผูบริหารของธนาคารฯเปน

ผูถือหุนและ/หรือมีกรรมการรวมกันรวมจํานวนประมาณ 151 ลานบาท ( 31 ธันวาคม 2549 : 144 ลานบาท) 

  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 ธนาคารฯมียอดเงินฝากและเงินใหสินเช่ือแกพนักงานระดับผูอํานวยการฝาย

ข้ึนไปของธนาคารฯและบริษัทในกลุมธนชาตโดยรวมถึงบุคคลท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวจํานวน 505 ลานบาท 

และจํานวน 44  ลานบาท ตามลําดับ (31 ธันวาคม 2549 : 572 ลานบาท และ 48 ลานบาท ตามลําดับ)  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

16. การเสนอขอมูลทางการเงนิจําแนกตามสวนงาน  

  ธนาคารฯดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียวคือธุรกิจธนาคารพาณิชย และดําเนินธุรกิจในสวน

งานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไร และสินทรัพยท้ังหมดท่ีแสดงในงบการเงิน

จึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามท่ีกลาวไว 

17. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหนา  

  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารฯมีภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน

ภายหนาท่ีมีสาระสําคัญดังนี้ :- 

17.1  

(หนวย : ลานบาท) 

 31 มีนาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 

  เงินตรา   เงินตรา  

 เงินบาท ตางประเทศ รวม เงินบาท ตางประเทศ รวม 

การรับอาวัลตั๋วเงิน 12 - 12 54 - 54 

ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขา 

 ที่ยังไมครบกําหนด - 3 3 - 19 19 

เล็ตเตอรออฟเครดิต 3 174 177 2 92 94 

ภาระผูกพันอื่น :-       

   สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนทันทีและ

ลวงหนา 

      

 - สัญญาซ้ือ - 2,814 2,814 - 82 82 

      - สัญญาขาย - 26,912 26,912 - 21,929 21,929 

   สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย 

      

 - สัญญาขาย - 1,506 1,506 - 1,868 1,868 

   สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 38,650 - 38,650 26,650 - 26,650 

   วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคายัง 

 ไมได เบกิใช 

2,051 - 2,051 1,664 - 1,664 

   อื่น ๆ 2,093 3 2,096 1,371 3 1,374 

รวม 42,809 31,412 74,221 29,741 23,993 53,734 
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 17.2 ในป 2544 - 2545 ธนาคารฯไดเขาทําสัญญาขายเงินใหสินเช่ือแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) 

เปนจํานวนเงินประมาณ 296 ลานบาท ซ่ึงธนาคารฯมีภาระท่ีจะตองรวมรับรูสวนแบงผลกําไรหรือ

ขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของ บสท. ณ ส้ินปท่ี 5 และส้ินปท่ี 10 นับแตวันท่ี 1 

กรกฎาคม 2544 โดยในกรณีท่ีมีผลขาดทุน ผลขาดทุนสวนแรกจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาโอน 

ธนาคารฯจะเปนผูรับผิดชอบ ผลขาดทุนสวนท่ีสองจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาโอน บสท. และ

ธนาคารฯจะแบงกันคนละคร่ึง ผลขาดทุนสวนท่ีเหลือ บสท. จะรับไปท้ังหมด โดยผลกําไรหรือขาดทุน

จะคํานวณจากมูลคาสินทรัพยท่ีเรียกเก็บไดสะสม ณ วันท่ีคํานวณหักดวยตนทุนในการรับโอนและ

คาใชจายท้ังปวงในการดําเนินงานของ บสท. รวมท้ังดอกเบ้ียจากตราสารหนี้ท่ีออกเพื่อซ้ือลูกหนี้ ซ่ึงผลกําไร

หรือขาดทุนท้ังหมดยังไมสามารถประมาณไดแนนอนในขณะนี้ อยางไรก็ตาม ณ วันท่ี 31 มีนาคม  

2550 ธนาคารฯไดมีการประมาณการสวนแบงผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการบริหารสินทรัพยดอย

คุณภาพดังกลาวแลวเปนจํานวนเงินประมาณ 89 ลานบาท ซ่ึงจํานวนประมาณการผลขาดทุนนี้ไดแสดง

ไวเปนสวนหนึ่งของคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้ (31 ธันวาคม 2549 : ประมาณ

การผลขาดทุนจํานวน 55 ลานบาท) 

 17.3 ธนาคารฯไดมีการทําสัญญาขายสินเช่ือ/โอนสิทธิเรียกรองสินเช่ือท่ีอยูอาศัยกับบรรษัทตลาดรอง    

สินเช่ือท่ีอยูอาศัย ซ่ึงธนาคารฯมีภาระท่ีจะตองจายคาชดใชความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากจํานวนสินเช่ือ

อันเกิดจากการไมไดรับชําระหนี้จํานวนสูงสุดไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาสินเช่ือท่ีขาย ซ่ึง ณ วันท่ี 

31 มีนาคม 2550 ธนาคารฯมีภาระสูงสุดไมเกิน 3 ลานบาท  

 17.4 ธนาคารฯมีภาระท่ีจะตองนําสงเงินเขากองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในอัตรา

รอยละ 0.2 ของยอดเงินฝากบวกดอกเบ้ียคางจายท่ีมีอยู ณ วันส้ินรอบระยะเวลาหกเดือนกอนหนางวดท่ี

จะตองนําสงเงินกองทุนทุกวันท่ี 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคมของทุกป 
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17.5 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 ธนาคารฯมีภาระท่ีตองจายคาบริการท่ีเกี่ยวของกับทรัพยสินรอการขาย ระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ และคาบริการอ่ื น ๆ พรอมท้ังคาเชาและคาบริการอาคารสํานักงานฯตาม

สัญญาเชาและบริการระยะยาวดังนี้ :- 

   (หนวย : ลานบาท) 

ป กิจการอืน่ บริษัทใหญ บริษัทที่เก่ียวของกัน รวม 

2550 164.7 75.1 13.3 253.1 

2551 110.4 30.1 8.7 149.2 

2552 เปนตนไป 222.1 7.5 7.4 237.0 

 นอกจากนี้ ธนาคารฯยังมีภาระท่ีตองจายคาบริการงานธุรการตาง ๆ ใหกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน        

แหงหนึ่งตามอัตราตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริงบวกสวนเพิ่มตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา 

18. คดีฟองรอง 

  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 ธนาคารฯมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายเปนจํานวน

รวมประมาณ 484 ลานบาท อยางไรก็ตาม ฝายจัดการของธนาคารฯเช่ือม่ันวาจะไมมีความเสียหายเกิดข้ึนจึง

ไมไดบันทึกเปนหนี้สิน ณ ปจจุบัน ยกเวนคดีกับลูกหนี้รายหนึ่ง ซ่ึงศาลอุทธรณไดพิพากษาใหธนาคารฯแพคด ี

โดยใหชําระเงินแกโจทกตามฟองจํานวน 10 ลานบาท พรอมดอกเบ้ียรอยละ 7.5 นับแตวันท่ี 8 ตุลาคม  2541 ซ่ึงธนาคาร

ฯไดยื่นฎีกาคัดคานคําพิพากษาศาลอุทธรณแลว อยางไรก็ตาม เพื่อความระมัดระวังรอบคอบธนาคารฯจึงได

บันทึกเปนหนี้สิน ณ วันท่ีในงบดุล 

19. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

  เคร่ืองมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ ท่ีทําใหสินทรัพยทางการเงินของกิจการหนึ่งและหนี้สิน

ทางการเงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มข้ึน 

 19.1 ความเส่ียง จากการใหสินเชื่อ 

  ความเส่ียง จากการใหสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีธนาคารฯอาจไดรับความเสียหายอันสืบ เนื่อง             

มาจากการท่ีคูสัญญาของธนาคารฯจะไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือทาง

การเงินได มูลคาสูงสุดของความเส่ียง คือ มูลคาตามบัญชีของเคร่ืองมือทางการเงินหักดวยสํารองเผ่ือ

ขาดทุนตามท่ีแสดงไวในงบดุล และความเส่ียงของรายการนอกงบดุลจากการ อาวัล คํ้าประกันการ

กูยืมและคํ้าประกันอ่ืน ๆ  
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 19.2 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด  

19.2.1  ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย  

   สินทรัพย และหนี้สินทางการเงินจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2550 

มีดังนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 

 มีอัตราดอกเบี้ย    

 ปรับข้ึนลงอางอิง มีอัตรา   

รายการ ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไมมีดอกเบี้ย รวม 

สินทรพัยทางการเงิน       

เงินสด - - 2,097 2,097 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - 13,483 2,777 16,260 

หลักทรัพยซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน - 14,000 - 14,000 

เงินลงทนุ - 28,715 1,277 29,992 

เงินใหสนิเชือ่ 66,929 140,329 1,215 208,473 

 หนีส้นิทางการเงิน    

เงินฝาก 44,901 159,429 515 204,845 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  1,362 3,073 1,002 5,437 

หนี้สินจายคืนเม่ือทวงถาม - - 1,078 1,078 

เงินกูยืม 5,000 37,541 - 42,541 

ยอดคงเหลือของเงินใหสินเช่ือท่ีมีอัตราดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตรา

ดอกเบ้ียคงท่ีไดรวมเงินใหสินเช่ือท่ีหยุดรับรูรายไดตามเกณฑคงคาง (กอนหักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะ

สูญ) 
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  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี มีวันท่ีมีการกําหนดอัตราใหมหรือวันครบกําหนด 

(แลวแตวันใดจะถึงกอน) นับจากวันท่ีในงบดุลดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม                            

หรือวันครบกําหนด 

 

อัตราดอกเบี้ย 

 3เม่ือ 0 - 3 3 - 12    ถัวเฉลี่ย 

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

       รอยละ 

 สินทรพัยทางการเงิน       

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - 13,483 - - - 13,483 5.29 

หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน - 14,000 - - - 14,000 4.51 

เงินลงทนุ - 12,137 1,618 10,315 4,645 28,715 4.46 

เงินใหสนิเชือ่ 198 2,590 4,925 106,639 25,977 140,329 7.80 

0หนีส้นิทางการเงิน        

เงินฝาก 11 68,218 83,412 7,788 - 159,429 4.55 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - 248 1,815 1,010 - 3,073 4.61 

เงินกูยืม - 4,680 23,877 5,984 3,000 37,541 4.83 

นอกจากนี้ ธนาคารฯมีสินทรัพย และ หนี้สินทางการเงินท่ีกอใหเกิดรายไดและคาใชจาย                 

ยอดคงเหลือถัวเฉล่ียท่ีคํานวณโดยถัวเฉล่ียจากยอดคงเหลือ ในระหวางงวดของสินทรัพยและหนี้สิน

ทางการเงินและอัตราเฉล่ียของดอกเบ้ียและเงินปนผลสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2550 

มีดังนี้ :- 

  (หนวย : ลานบาท) 

 ยอดคงเหลอื ดอกเบี้ยและ อัตราเฉลี่ย 

 ถัวเฉลี่ย เงินปนผล (รอยละ) 

1สินทรพัยทางการเงินท่ีกอใหเกิดรายได    

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 11,019 136 4.94 

หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน 14,248 164 4.67 

เงินลงทนุ 24,931 282 4.52 

เงินใหสนิเชือ่/การใหเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงิน 202,227 3,646 7.21 

2หนี้สินทางการเงินที่กอใหเกิดคาใชจาย    

เงินฝาก 202,435 2,157 4.26 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  4,120 47 4.60 

เงินกูยืม 36,736 448 4.87 
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19.2.2 ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน  

ฐานะเงินตราตางประเทศของธนาคารฯ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 มีดังนี ้:- 

  (หนวย : ลานบาท) 

 ยอดคงเหลอืของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ดอลลารสหรัฐฯ ยูโร เยน อื่น ๆ 

สินทรพัยทางการเงิน     

เงินสด 32 24 5 24 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 13,618 39 8 33 

เงินลงทนุ 11,603 - - - 

เงินใหสนิเชือ่  18 1 - - 

สินทรัพยอื่น - ดอกเบี้ยคางรับ 24 - - - 

รวมสินทรัพย 25,295 64 13 57 

ฐานะเงินตราตางประเทศนอกงบดุล     

ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไมครบ

กําหนด 3 - - - 

เล็ตเตอรออฟเครดิต 163 7 4 - 

สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนทันทีและลวงหนา      

     -  สัญญาซ้ือ 2,705 17 - 92 

     -  สัญญาขาย 26,588 131 25 168 

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและ

อัตราดอกเบี้ย - สัญญาขาย 1,506 - - - 

อื่น ๆ - - - 3 

19.2.3  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน  คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของราคาของตราสารทุนหรือหุนทุน ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดความผันผวนตอรายไดหรือ

มูลคาของสินทรัพยทางการเงิน  
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19.3 ความเส่ียงดานสภาพคลอง  

   วันท่ีท่ีครบกําหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนับจากวันท่ีในงบดุล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 มี

ดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 เม่ือ นอยกวา มากกวา ไมม ี  

รายการ ทวงถาม 1 ป 1 ป กําหนด รวม 

สินทรพัยทางการเงิน       

เงินสด 2,097 - - - 2,097 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  2,777 13,483 - - 16,260 

หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน - 14,000 - - 14,000 

เงินลงทนุ - 12,482 16,269 1,241 29,992 

เงินใหสนิเชือ่ 46,835 (1) 7,783 153,855 - 208,473 

หนีส้นิทางการเงิน       

เงินฝาก 44,176 151,972 8,697 - 204,845 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  2,364 2,013 1,060 - 5,437 

หนี้สินจายคืนเม่ือทวงถาม 1,078 - - - 1,078 

เงินกูยืม - 28,707 13,834 - 42,541 

รายการนอกงบดุล       

การรับอาวัลตั๋วเงิน 2 10 - - 12 

ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาที่ยัง 

 ไมครบกําหนด - 3 - - 3 

เล็ตเตอรออฟเครดิต 1 176 - - 177 

ภาระผูกพันอื่น 2,165 44,019 27,445 400 74,029 

(1) ยอดคงเหลอืของเงินให สินเชื่อเม่ือทวงถามรวมเงินใหสินเชื่อที่หยุดรับรูรายได 
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 19.4  มูลคายุติธรรม 

  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 ราคาตามบัญชีของเคร่ืองมือทางการเงินของธนาคารฯไมแตกตางไป

จากมูลคายุติธรรมอยางเปนสาระสําคัญ ยกเวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด        

และเงินกูยืม ซ่ึงมีมูลคายุติธรรมสูงกวามูลคาตามบัญชีประมาณ 282 ลานบาท และ 131 ลานบาท 

ตามลําดับ และสําหรับภาระผูกพันตามสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียมีมูลคายุติธรรมต่ํากวามูลคา

ตามบัญชีประมาณ 111 ลานบาท 

 19.5  ตราสารอนุพันธ 

   ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 ธนาคารฯมีตราสารอนุพันธซ่ึงจําแนกตามระยะเวลาครบกําหนดของสัญญา

ดังนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 

 ไมเกิน 1 ป มากกวา 1 ป รวม 

สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนทันทีและลวงหนา    

- สัญญาซื้อ 2,814 - 2,814 

- สัญญาขาย 26,912 - 26,912 

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย    

- สัญญาขาย 105 1,401 1,506 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย    

- จายอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2,030 10,470 12,500 

- จายอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 4,375 2,450 6,825 

- รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4,375 4,450 8,825 

- รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 2,030 8,470 10,500 

20. การ จัดประเภทรายการบัญชี 

  ธนาคารฯไดจัดประเภทรายการบัญชีในงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2549 

ข้ึนใหม เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีของงวดปจจุบัน ซ่ึงไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิ

และสวนของผูถือหุนตามท่ีไดรายงานไปแลว 



 -  30  - 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

21. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงนิ 

  เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของธนาคารฯไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลจาก

กําไรของป 2549 ใหแกผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ 0.15 บาท รวมเปนเงินปนผลท้ังส้ิน 219 ลานบาท 

และมีมติเห็นชอบแผนการปรับโครงสรางของกลุมโดยอนุมัติใหซ้ือหุนสามัญของบริษัทยอยจากบริษัทใหญ

จํานวน 8 บริษัท และอนุมัติใหลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายแกผูลงทุนแบบเฉพาะเจาจงและ

ผูถือหุนเดิมตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 1.1 ประกอบงบการเงิน ซ่ึงการซ้ือเงินลงทุนและการเพิ่มทุน             

จดทะเบียนอยูระหวางการขออนุมัติจาก ธปท. และกระทรวงการคลัง 

22. การอนมุตังิบการเงนิระหวางกาล 

  งบการเงิน ระหวางกาลนี้ ไดรับอนุมัติ ใหออกโดยคณะกรรมการธนาคารฯเม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 

2550 
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