
 

 

 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

รายงาน และ งบการเงินระหวางกาล 

30 มิถุนายน 2550  
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอตอผูถือหุนของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล รวม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลง

ในสวนของผูถือหุน รวมและงบกระแสเงินสด รวมสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด วันเดียวกันของธนาคารธนชาต 

จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ดวยเชนกัน ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ 

สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา 

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 

และสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2549 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และเสนอ

รายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2550 และวันท่ี 23 สิงหาคม 2549 ตามลําดับ 

 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตอง       

วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปนจํานวนเงิน

และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการ

เกี่ยวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความ        

เหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือวาการตรวจสอบดังกลาวให            

ขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

 ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 ผลการดําเนินงานและ

กระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด วันเดียวกันของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และ

ของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 



 - 2 - 

ขาพเจาไดสอบทานงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 และไดสอบทาน

งบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 และ 2549 ตามมาตรฐานการ

สอบบัญชีท่ีเกี่ยวกับ สอบทาน ซ่ึงใหความเช่ือม่ันนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรอง

ท่ัวไป ท้ังนี้จากการสอบทานของขาพเจา ขาพเจาไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตอง

ตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  

 

 

 รัตนา  จาละ 

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

กรุงเทพฯ : 22 สิงหาคม 2550  
  



ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549

(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2550 30 มิถุนายน 2550  31 ธันวาคม 2549

               สินทรัพย

เงินสด 2,201,195,766        2,201,195,766        2,465,680,903        

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 5

  ในประเทศ

     มีดอกเบี้ย 500                          500                          500                          

     ไมมีดอกเบี้ย 3,846,083,498        3,846,083,498        2,356,177,847        

  ตางประเทศ

     มีดอกเบี้ย 15,567,678,925      15,567,678,925      21,420,641,997      

     ไมมีดอกเบี้ย 206,744,588           206,744,588           104,083,340           

        รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ 19,620,507,511      19,620,507,511      23,880,903,684      

หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 6 21,500,000,000      21,500,000,000      6,300,000,000        

เงินลงทุน

     เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ 7 7,581,945,944        7,581,945,944        2,460,534,046        

     เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 7 14,593,335,102      14,593,335,102      19,433,837,723      

     เงินลงทุนในบริษัทยอย 8 -                          5,000,000               -                          

        รวมเงินลงทุน - สุทธิ 22,175,281,046      22,180,281,046      21,894,371,769      

เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 9

     เงินใหสินเชื่อ 212,085,192,610    212,085,192,610    200,651,530,512    

     ดอกเบี้ยคางรับ 204,854,874           204,854,874           233,866,673           

        รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 212,290,047,484    212,290,047,484    200,885,397,185    

        หัก :  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 10 (3,644,514,526)       (3,644,514,526)       (3,061,436,791)       

                 คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ 11 (15,941,417)            (15,941,417)            (71,237,127)            

     รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ-สุทธิ 208,629,591,541    208,629,591,541    197,752,723,267    

ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ 14 1,231,354,698        1,231,354,698        1,028,609,836        

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 15 1,545,348,251        1,545,348,251        1,198,302,080        

สินทรัพยไมมีตัวตน - ซอฟทแวร - สุทธิ 16 169,019,458           169,019,458           24,574,680             

ดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับ 171,780,382           171,780,382           206,822,032           

ภาษีมูลคาเพิ่มรอขอคืน 1,428,116,768        1,428,116,768        1,470,695,348        

สินทรัพยอื่น - สุทธิ 17 1,268,289,883        1,268,057,550        1,212,977,572        

รวมสินทรัพย 279,940,485,304    279,945,252,971    257,435,661,171    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ



ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549

(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2550 30 มิถุนายน 2550  31 ธันวาคม 2549

          หนี้สินและสวนของผูถือหุน

เงินฝาก 18

   เงินฝากที่เปนเงินบาท 204,936,642,612    204,943,688,374    198,981,230,988    

   เงินฝากที่เปนเงินตราตางประเทศ 188,462                  188,462                  75,568                     

      รวมเงินฝาก 204,936,831,074    204,943,876,836    198,981,306,556    

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 19

  ในประเทศ

      มีดอกเบี้ย 4,541,845,790        4,541,845,790        4,340,513,507        

      ไมมีดอกเบี้ย 410,125,481           410,125,481           248,353,653           

        รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 4,951,971,271        4,951,971,271        4,588,867,160        

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 871,649,846           871,649,846           1,461,622,782        

เงินกูยืม 20

     เงินกูยืมระยะสั้น 37,954,538,525      37,954,538,525      15,524,806,406      

     เงินกูยืมระยะยาว 11,833,520,000      11,833,520,000      17,078,520,000      

        รวมเงินกูยืม 49,788,058,525      49,788,058,525      32,603,326,406      

ดอกเบี้ยคางจาย 1,517,899,491        1,517,899,491        1,777,324,846        

เจาหนี้คาเบี้ยประกันภัยคางจาย 511,445,901           511,445,901           513,580,378           

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 163,242,343           161,445,156           54,134,832             

คาใชจายคางจาย 437,813,141           441,867,103           338,691,057           

หนี้สินอื่น 21 1,295,779,282        1,295,437,849        1,918,280,527        

รวมหนี้สิน 264,474,690,874    264,483,651,978    242,237,134,544    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ



ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549

(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2550 30 มิถุนายน 2550  31 ธันวาคม 2549

สวนของผูถือหุน

     ทุนเรือนหุน 1, 22

        ทุนจดทะเบียน

             หุนสามัญ 2,134,619,292 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท

                (31 ธันวาคม 2549 : หุนสามัญ 1,500,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) 21,346,192,920      21,346,192,920      15,000,000,000      

        ทุนที่ออกและชําระแลว

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

     สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 340,897,648           340,897,648           340,897,648           

     สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 23 71,315,101             71,315,101             18,776,937             

     สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 23 (396,966,315)          (396,966,315)          (533,077,393)          

     กําไรสะสม

        จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 24 77,902,848             77,902,848             77,902,848             

        ยังไมไดจัดสรร 789,084,228           784,890,791           710,465,667           

รวมสวนของผูถือหุน 15,465,794,430      15,461,600,993      15,198,526,627      

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 279,940,485,304    279,945,252,971    257,435,661,171    

-                          -                          -                          

รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพันทั้งสิ้น 35.1

การรับอาวัลตั๋วเงิน 11,046,620             11,046,620             53,669,300             

ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไมครบกําหนด 34,015,808             34,015,808             18,911,350             

เล็ตเตอรออฟเครดิต 57,310,481             57,310,481             94,146,696             

ภาระผูกพันอื่น 65,488,763,628      65,488,763,628      53,567,232,272      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ



งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ 2549

(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2550 2550 2549

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล

     เงินใหสินเชื่อ 1,134,423,465        1,134,423,465        1,703,069,412        

     รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 336,905,313           336,905,313           678,495,677           

     การใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน 2,543,817,544        2,543,817,544        1,315,640,902        

     เงินลงทุน 317,316,509           317,316,509           202,968,859           

        รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 4,332,462,831        4,332,462,831        3,900,174,850        

คาใชจายดอกเบี้ย

     เงินฝาก 1,985,607,975        1,985,628,406        2,110,040,105        

     รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 36,148,063             36,148,063             28,291,262             

     เงินกูยืมระยะสั้น 339,425,020           339,425,020           1,883,881               

     เงินกูยืมระยะยาว 187,135,845           187,135,845           286,956,046           

        รวมคาใชจายดอกเบี้ย 2,548,316,903        2,548,337,334        2,427,171,294        

     รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 1,784,145,928        1,784,125,497        1,473,003,556        

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (624,034,008)          (624,034,008)          (264,649,567)          

ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (296)                        (296)                        (42,080)                   

     รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและ

        หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ 1,160,111,624        1,160,091,193        1,208,311,909        

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย

     กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 86,485,882             86,485,882             (14,571,494)            

     คาธรรมเนียมและบริการ

        การรับรอง รับอาวัล และค้ําประกัน 5,237,027               5,237,027               3,833,987               

        สวนลดคาเบี้ยประกันภัยรับ 186,339,915           186,339,915           155,348,308           

        อื่น ๆ 123,349,479           123,349,479           44,637,650             

     กําไร (ขาดทุน) จากการปริวรรตและสัญญาอนุพันธทางการเงิน (16,420,094)            (16,420,094)            7,746,056               

     รายไดคาบริการงานสนับสนุน 79,351,140             79,351,140             44,677,540             

     รายไดอื่น 47,352,902             47,352,902             7,346,590               

        รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 511,696,251           511,696,251           249,018,637           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ



งบกําไรขาดทุน (ตอ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ 2549

(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2550 2550 2549

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย

     คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 447,374,643           454,915,712           294,977,549           

     คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ 185,133,291           185,116,648           106,427,639           

     คาภาษีอากร 74,300,868             74,300,868             128,945,454           

     คาธรรมเนียมและบริการ 9,653,870               9,653,270               15,717,273             

     คาตอบแทนกรรมการ 3,474,034               3,474,034               5,137,890               

     ขาดทุน (กําไร) จากการขายทรัพยสินรอการขาย

        และทรัพยสินอื่น 44,460,394             44,460,394             (15,931,973)            

     เงินนําสงเขากองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา

        ระบบสถาบันการเงิน 200,087,608           200,087,608           148,924,563           

     คานายหนาเชาซื้อ -                          -                          343,857,446           

     คาใชจายอื่น 510,675,484           509,121,851           272,156,988           

        รวมคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 1,475,160,192        1,481,130,385        1,300,212,829        

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 196,647,683           190,657,059           157,117,717           

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (28,028,365)            (26,231,178)            (14,000,000)            

กําไรสุทธิสําหรับงวด 168,619,318           164,425,881           143,117,717           

กําไรตอหุน 31

     กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.12                         0.11                         0.10                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ 2549

(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2550 2550 2549

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล

     เงินใหสินเชื่อ 2,518,574,756        2,518,574,756        3,365,783,256        

     รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 636,937,083           636,937,083           848,529,125           

     การใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน 4,805,255,341        4,805,255,341        2,166,332,137        

     เงินลงทุน 599,143,788           599,143,788           400,403,648           

        รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 8,559,910,968        8,559,910,968        6,781,048,166        

คาใชจายดอกเบี้ย

     เงินฝาก 4,143,008,986        4,143,029,417        3,374,477,530        

     รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 83,531,268             83,531,268             43,782,155             

     เงินกูยืมระยะสั้น 572,521,089           572,521,089           3,747,441               

     เงินกูยืมระยะยาว 401,515,951           401,515,951           546,508,455           

        รวมคาใชจายดอกเบี้ย 5,200,577,294        5,200,597,725        3,968,515,581        

     รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 3,359,333,674        3,359,313,243        2,812,532,585        

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 12 (1,036,535,131)       (1,036,535,131)       (515,056,590)          

ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (334,730)                 (334,730)                 (4,666,782)              

     รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและ

        หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ 2,322,463,813        2,322,443,382        2,292,809,213        

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย

     กําไรจากเงินลงทุน 26 55,192,744             55,192,744             4,031,661               

     คาธรรมเนียมและบริการ

        การรับรอง รับอาวัล และค้ําประกัน 9,834,502               9,834,502               7,282,312               

        สวนลดคาเบี้ยประกันภัยรับ 395,887,587           395,887,587           326,194,782           

        อื่น ๆ 224,701,336           224,701,336           76,155,873             

     กําไร (ขาดทุน) จากการปริวรรตและสัญญาอนุพันธทางการเงิน (3,481,564)              (3,481,564)              12,423,026             

     รายไดคาบริการงานสนับสนุน 157,216,571           157,216,571           90,433,000             

     รายไดอื่น 77,798,554             77,798,554             26,149,725             

        รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 917,149,730           917,149,730           542,670,379           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ



งบกําไรขาดทุน (ตอ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ 2549

(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2550 2550 2549

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย

     คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 27 845,292,302           852,833,371           564,163,115           

     คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ 364,168,602           364,151,959           195,603,532           

     คาภาษีอากร 4.2 169,172,153           169,172,153           241,590,898           

     คาธรรมเนียมและบริการ 19,339,634             19,339,034             24,620,129             

     คาตอบแทนกรรมการ 28 5,051,034               5,051,034               6,822,390               

     ขาดทุน (กําไร) จากการขายทรัพยสินรอการขาย

        และทรัพยสินอื่น 29 43,253,051             43,253,051             (19,355,914)            

     เงินนําสงเขากองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา

        ระบบสถาบันการเงิน 400,175,217           400,175,217           297,849,126           

     คานายหนาเชาซื้อ 4.2 -                          -                          717,204,104           

     คาใชจายอื่น 910,075,677           908,522,044           569,495,372           

        รวมคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 2,756,527,670        2,762,497,863        2,597,992,752        

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 483,085,873           477,095,249           237,486,840           

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 30 (185,713,898)          (183,916,711)          (44,000,000)            

กําไรสุทธิสําหรับงวด 297,371,975           293,178,538           193,486,840           

กําไรตอหุน 31

     กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.20                         0.20                         0.13                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

(หนวย : บาท)

สวนเกินทุน สวนต่ํากวาทุน

จากการ จากการ

ทุนที่ออก สวนเกินมูลคา เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง

และชําระแลว หุนสามัญ มูลคาเงินลงทุน มูลคาเงินลงทุน สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 14,583,560,920  340,897,648       18,776,937         (533,077,393)      77,902,848         710,465,667       15,198,526,627  

สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง

   มูลคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้น -                      -                      52,538,164         -                      -                      -                      52,538,164         

สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลง

   มูลคาเงินลงทุนลดลง -                      -                      -                      136,111,078       -                      -                      136,111,078       

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                      -                      -                      -                      -                      297,371,975       297,371,975       

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 22) -                      -                      -                      -                      -                      (218,753,414)      (218,753,414)      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 14,583,560,920  340,897,648       71,315,101         (396,966,315)      77,902,848         789,084,228       15,465,794,430  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ 2549

งบการเงินรวม

กําไรสะสม

จัดสรรแลว -



ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

(หนวย : บาท)

สวนเกินทุน สวนต่ํากวาทุน

จากการ จากการ

ทุนที่ออก สวนเกินมูลคา เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง

และชําระแลว หุนสามัญ มูลคาเงินลงทุน มูลคาเงินลงทุน สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

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

สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง

   มูลคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้น -                       -                       8,715,812            -                       -                       -                       8,715,812            

สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลง

   มูลคาเงินลงทุนลดลง -                       -                       -                       54,296,442          -                       -                       54,296,442          

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

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 14,583,560,920   340,897,648        18,776,937          (533,077,393)      77,902,848          710,465,667        15,198,526,627   

สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง

   มูลคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้น -                       -                       52,538,164          -                       -                       -                       52,538,164          

สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลง

   มูลคาเงินลงทุนลดลง -                       -                       -                       136,111,078        -                       -                       136,111,078        

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                       -                       -                       -                       -                       293,178,538        293,178,538        

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 22) -                       -                       -                       -                       -                       (218,753,414)      (218,753,414)      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 14,583,560,920   340,897,648        71,315,101          (396,966,315)      77,902,848          784,890,791        15,461,600,993   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ 2549

กําไรสะสม

จัดสรรแลว -

งบการเงินเฉพาะกิจการ



ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม

2550 2550 2549

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

     กําไรสุทธิ 297,371,975          293,178,538          193,486,840          

     รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)

        จากกิจกรรมดําเนินงาน :-

           คาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย 140,311,666          140,311,666          67,560,703            

           หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ 1,036,869,861      1,036,869,861      519,723,372          

           ตัดจําหนายสวนต่ํามูลคาตราสารหนี้ (143,160,053)        (143,160,053)        (15,939,381)          

           ตัดจําหนายสวนลดจายเงินกูยืมระยะยาว 14,722,004            14,722,004            14,142,540            

           คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง) 34,000,000            34,000,000            (3,047,137)            

           คาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง) 45,763,753            45,763,753            (1,174,415)            

           ดอกเบี้ยรับและรายไดอื่น ๆ จากการโอนสินทรัพยชําระหนี้ (224,813)               (224,813)               -                         

           ขาดทุน (กําไร)จากการจําหนายอุปกรณ 159,985                 159,985                 (1,773,215)            

           กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ (144,594,320)        (144,594,320)        (22,425,840)          

           คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยอื่นเพิ่มขึ้น 18,590,512            18,590,512            2,828,396              

           รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 175,768,678          175,768,678          (109,941,876)        

           รายไดคางรับอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (48,133,984)          (48,133,984)          9,018,222              

           คาธรรมเนียมและรายไดคาเชารับลวงหนาลดลง (9,535,937)            (9,535,937)            (7,110,538)            

           ดอกผลเชาซื้อและรายไดรอตัดบัญชีตัดจาย (54,606,680)          (54,606,680)          (30,615,434)          

           ดอกเบี้ยคางจายเพิ่มขึ้น (ลดลง) (259,425,355)        (259,425,355)        603,658,822          

           คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น 99,122,084            103,176,046          77,810,947            

     กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน

        สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 1,202,999,376      1,202,859,901      1,296,202,006      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ 2549

งบการเงินเฉพาะกิจการ



ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม

2550 2550 2549

     สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

        รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 4,155,335,102      4,155,335,102      721,902,752          

        หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (15,200,000,000)   (15,200,000,000)   (43,200,000,000)   

        เงินใหสินเชื่อ (13,584,662,989)   (13,584,662,989)   (16,368,939,616)   

        ทรัพยสินรอการขาย 1,401,116,690      1,401,116,690      327,055,165          

        สินทรัพยอื่น (66,235,686)          (66,003,354)          607,882,037          

     หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

        เงินฝาก 5,955,524,518      5,962,570,280      61,422,334,097    

        รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 363,104,111          363,104,111          (648,799,554)        

        หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม (589,972,936)        (589,972,936)        (109,512,827)        

        หนี้สินอื่น (526,611,553)        (528,750,172)        92,576,688            

           เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (16,889,403,367)   (16,884,403,367)   4,140,700,748      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

     เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อการลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 77,060,018            77,060,018            (2,385,733,347)     

     เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย -                         (5,000,000)            -                         

     เงินสดจายซื้ออุปกรณ (405,990,650)        (405,990,650)        (343,634,537)        

     เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 2,592,161              2,592,161              2,224,000              

        เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (326,338,471)        (331,338,471)        (2,727,143,884)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

     เงินสดรับจากการกูยืม 17,249,300,115    17,249,300,115    -                         

     เงินสดจายคืนเงินกูยืม (79,290,000)          (79,290,000)          (50,000,000)          

     จายเงินปนผล (218,753,414)        (218,753,414)        (364,589,023)        

        เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 16,951,256,701    16,951,256,701    (414,589,023)        

เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (264,485,137)        (264,485,137)        998,967,841          

เงินสด ณ วันตนงวด 2,465,680,903      2,465,680,903      800,361,157          

เงินสด ณ วันปลายงวด 2,201,195,766      2,201,195,766      1,799,328,998      

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด :-

     เงินสดจายระหวางงวดสําหรับ

        ดอกเบี้ยจาย 5,445,301,075      5,445,301,075      3,351,688,626      

        ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย 25,625,781            25,625,781            24,842,910            

     รายการที่มิใชเงินสด

        รับโอนทรัพยสินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชําระหนี้ 1,646,086,205 1,646,086,205      403,482,218          

        เจาหนี้จากการซื้อทรัพยสินถาวร 68,004,363 68,004,363            52,919,522            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ 2549

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาล 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 และ 2549  

1. ขอมูล ธนาคารฯ/แผนการปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจสถาบนัการเงนิ 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) จัดตั้งข้ึนเปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายไทย

และเร่ิมประกอบกิจการธนาคารพาณิชยตั้งแตวันท่ี 22 เมษายน 2545 โดยธนาคารฯมีท่ีอยูท่ีจดทะเบียน

ตั้งอยูเลขท่ี  900 อาคารตนสนทาวเวอร ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ และมีบริษัท        

ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทมหาชนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเปนบริษัทใหญ (ซ่ึงตอไป

เรียกวา “บริษัทใหญ”) ถือหุนในอัตรารอยละ 99.36 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 

ธนาคารฯมีสาขาจํานวน 150 สาขา 

ในเดือนธันวาคม 2549 ธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) ไดอนุญาตการจัดตั้งกลุมธุรกิจทางการเงิน

ของธนาคารฯ โดยใหบริษัทใหญของธนาคารฯซ้ือหรือมีหุนในบริษัทจํากัดท่ีอยูในกลุมธุรกิจทางการเงินได

จํานวน 13 บริษัท (ซ่ึงเปนบริษัทท่ีบริษัทใหญถือหุนอยูในปจจุบันทําใหโครงสรางการประกอบธุรกิจของ

กลุมธนชาตโดยรวมไมเปล่ียนแปลงมากนัก) และสําหรับบริษัทนอกกลุมธุรกิจ ทางการเงินท่ีประกอบธุรกิจ

ทางการเงินอนุญาตใหบริษัทใหญถือตอไปได 1 บริษัท และสําหรับบริษัทนอกกลุมธุรกิจทางการเงินท่ีไมได

ประกอบธุรกิจการเงินจะตองลดสัดสวนการถือหุนลงใหไมเกินรอยละ 10 ภายใน 3 ป นับจากวันท่ีไดรับ

อนุญาต ท้ังนี้ในการคํานวณเงินกองทุนของ บริษัทใหญตามเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม (Consolidated 

Supervision) บริษัทใหญตองนําเงินลงทุนในสวนท่ีบริษัทใหญและบริษัทยอยอ่ืนในกลุมถือหุนท้ังทางตรง

และทางออมในกลุมธุรกิจทางการเงินท่ีถือหุนนอยกวารอยละ 50 เงินลงทุนในบริษัทนอกกลุมธุรกิจทาง

การเงิน และเงินลงทุนในบริษัทประกันภัยและบริษัทประกันชีวิตมาหักออกจากเงินกองทุนของกลุมธุรกิจ

ทางการเงินท้ังจํานวน 

เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2550 ท่ีประชุมผูถือ หุนสามัญประจําปของธนาคารฯไดพิจารณาและอนุมัติ

รายการท่ีเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสรางของกลุมและการเพิ่มทุนดังนี้ 
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1.  อนุมัติการซ้ือหุนสามัญของบริษัทยอยจากบริษัทใหญจํานวน 8 บริษัท ในราคามูลคาตามบัญชี

ส้ินเดือนลาสุดกอนทําการซ้ือขายหุนแตรวมกันไมเกิน 4,670 ลานบาท โดยมีรายช่ือบริษัทยอย 

8 บริษัทท่ีจะซ้ือดังนี้  

บริษัท จํานวนหุนที่ซ้ือ สัดสวนการถือหุน (รอยละ) 

1. บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 1,499,999,930 99.99 

2. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด  7,499,993 75.00 

3. บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด  49,999,400 99.99 

4. บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด  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 ลีสซ่ิง จํากัด  35,999,994 99.99 

8. บริษัท ธนชาตโบรกเกอร จํากัด  9,999,000 99.99 

  และในวันท่ี  5 กรกฎาคม  2550 ธปท. ได อนุญาตใหธนาคาร ฯซ้ือหุน ในบริษัท ยอย

ดังกลาวขางตน ตามมติท่ีท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติ และในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2550  ธนาคารฯ

ไดทํารายการซ้ือบริษัทยอยดังกลาวคิดเปนจํานวนเงินรวม 4,158 ลานบาท โด ยราคาซ้ือขาย

อางอิงจากมูลคาสุทธิตามบัญชี (Book Value) ณ วันส้ินเดือนมิถุนายน 2550 ของบริษัทยอย  

2. อนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกผูลงทุนเฉพาะเจาะจงและผูถือหุนเดิม ซ่ึงจะ

มีการลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนดังนี้ 

2.1 อนุมัติ ใหลดทุนจดทะเบียนจาก 15,000,000,000 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 ซ่ึงธนาคารฯไดจดทะเบียนลดทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชย

แลวเม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2550 
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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 ออกหุนสามัญจํานวน 676,263,200 หุน  มูลคาท่ีตราไวหุนละ 

10 บาท เพื่อเสนอขายแก 

- ผูลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง ในจํานวนไมเกิน 276,263,200 หุน  (ตามขอตกลงการ

ซ้ือขายหุนสามัญของธนาคาร ฯกับ The Bank of Nova Scotia Asia Limited 

(“BNSAL”)) ในราคาหุนละ 16.37 บาท 

- ผูถือหุนเดิม จํานวน 400,000,000 หุน เสนอขายคราวเดยีวหรือหลายคราว โดยให

คณะกรรมการเปนผูพิจารณากําหนดราคาและจํานวนหุนท่ีจะเสนอขายแตละคร้ัง 

สัดสวนการใชสิทธิหุนเดิมตอหุนใหม กําหนดการจองซ้ือและชําระเงินคาหุน 

รวมท้ังเงื่อนไขอ่ืนท่ีจําเปนในการเสนอขายหุนเพิ่มทุน 

ท้ังนี้ BNSAL ได แสดงความประสงคท่ีจะซ้ือหุนสามัญของธนาคารฯในลักษณะ

เปนผูรวมทุนและบริหารจัดการ ในสัดสวนไมเกินรอยละ 49 ของทุนท่ีออกและเรียก

ชําระแลวของธนาคารฯ โดยในวันท่ี 29 เมษายน 2550 ธนาคารฯและ BNSAL ไดลงนาม

รวมกันในสัญญาท่ีเกี่ยวของ โดยจะดําเนินการดังนี้ :- 

ก) ในกรณีท่ีกระทรวงการคลังอนุญาตให BNSAL เปนผูถือหุนไมเกินรอยละ 24.99 

ของทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว  BNSAL จะซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ

ในจํานวน 276,263,200  หุนในราคาหุนละ 16.37 บาท และซ้ือจาก บริษัทใหญ

จํานวน 157,130,216 หุน ในราคาหุนละ 16.37 บาท  

ข) ในกรณีท่ีกระทรวงการคลังอนุญาตให BNSAL เปนผูถือหุนเพิ่มเติมอีก แตไมเกิน

รอยละ 49.00 ของทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว  BNSAL จะซ้ือหุนในสวนท่ีเพิ่ม

ท้ังหมดจากบริษัทใหญ  

ซ่ึงเม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2550 ธนาคารฯไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวง

พาณิชยแลว และเม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2550 ธปท. ไดแจงการผอนผันของรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังผอนผันให BNSAL เปนผูถือหุนในอัตราไมเกินรอยละ 24.99 ของจํานวน

หุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของธนาคารฯ และผอนผันใหธนาคารฯมีผูถือหุนท่ีมิใชสัญชาติ

ไทยไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด และใหมีกรรมการท่ีมิใช

สัญชาติไทยเกินกวา 1 ใน 4 แตไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด และไมเกิน

สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนท่ีมิใชสัญชาตไิทย  
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และใน วันท่ี 19 กรกฎาคม 2550 ธนาคาร ฯไดเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแก 

BNSAL จํานวน 276,263,200 หุน ในราคาหุนละ 16.37 บาท  และ BNSAL ไดซ้ือหุน

สามัญของธนาคาร ฯจากบริษัทใหญอีกจํานวน 157,130,216 หุน ในราคาหุนละ 16.37 

บาท ทําให BNSAL มีสัดสวนการถือหุน ในธนาคารฯรวมจํานวน 433,393,416 หุน คิด

เปนรอยละ 24.98 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของธนาคาร ฯ และบริษัท

ใหญมีสัดสวนการถือหุน ในธนาคารฯจํานวน 1,291,912,593 หุน คิดเปนรอยละ 74.48 

ซ่ึงภายใตเงื่อนไขในสัญญาท่ีทําระหวางบริษัทใหญ ธนาคารฯและ  BNSAL ดังกลาว 

BNSAL สามารถเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทใหญและธนาคารฯได หากมิไดปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในสัญญา นอกจากนี้ บริษัทใหญ ธนาคารฯ และ BNSAL ยังมีภาระ

ผูกพันรวมกันตามสัญญา อาทิเชน ขอกําหนดในการจายเงินปนผล การขายหุนของธนาคารฯ 

การออกหลักทรัพยเพิ่มเติมหรือหลักทรัพยแปลงสภาพของธนาคารฯ การใหสิทธิท่ีจะซ้ือหุน

กอนการจําหนายหุน หนาท่ีท่ีจะซ้ือหุน สิทธิท่ีจะซ้ือหุน ซ่ึงกําหนดสิทธิและหนาท่ีท่ีแตละ

บริษัทจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในสัญญา  

นอกจากนี ้ ในวันท่ี 19 กรกฎาคม 2550 ธนาคารฯไดรับโอนสินทรัพยและหนี้สินกับ 

The Bank of Nova Scotia ซ่ึงเปนการดําเนินการตามนโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบ 

(One Presence) ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินท่ีเม่ือ BNSAL เขาเปนผูถือหุน

ธนาคารฯแลว The Bank of Nova Scotia - Bangkok Branch จะตองคืนใบอนุญาตการ

ประกอบการสาขากรุงเทพฯ ใหแกกระทรวงการคลัง  และจะตองโอนสินทรัพย และ

หนี้สินท่ีเปนเงินบาทและเงินตราตางประเทศใหแกธนาคารฯในราคาตามบัญชี ซ่ึงยอด

รวมของสินทรัพยและหนี้สินท่ีธนาคารฯรับโอนมีดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 

รายการ จาํนวนเงิน 

3สินทรัพยรวม 828 

หน้ีสินรวม 53 

จํานวนเงินที่จายซื้อสุทธิ 775 

  

ภาระการค้าํประกันและเล็ตเตอรออฟเครดิต                            1,754 

ภาระผูกพันอืน่ - สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา 10 
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2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน  

2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงนิระหวางกาล  

  งบการเงิน ระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 เร่ืองงบการเงินระหวางกาล 

โดยเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบสมบูรณเชนเดียวกับงบการเงินประจําป และอางอิง

ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดย ธปท. และการแสดงรายการในงบการเงินไดทําข้ึนเพื่อใหเปนไปตาม

ขอกําหนดของประกาศธนาคารแหงประเทศไทยเร่ืองแบบงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของธนาคาร

พาณิชยลงวันท่ี 10 พฤษภาคม 2544 

  งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนใน

นโยบายการบัญชี 

 2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงนิ รวม 

  งบการเงินรวมนี้จัดทําข้ึนโดยรวมงบ การเงินของธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) (ซ่ึงตอไป

เรียกวา “ธนาคารฯ”) และบริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด ซ่ึงธนาคารฯถือหุน

ในอัตรารอยละ 100 (ซ่ึงตอไปเรียกวา “บริษัทยอย”) 

   ธนาคารฯไดเร่ิมลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2550 ดังนั้น งบดุลรวม ณ วันท่ี 

30 มิถุนายน 2550 จึงไดรวมงบดุลของบริษัทยอยดังกลาว และงบกําไรขาดทุนรวมจึงไดรวมผลการ

ดําเนินงานของบริษัทยอยดังกลาวตั้งแตวันท่ีเร่ิมลงทุนเปนตนไป 

   ยอดคงคางและรายการระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญของธนาคารฯและบริษัทยอยไดตัดออกจาก           

งบการเงินรวมนี้แลว   เงินลงทุนในบริษัทยอยในบัญชีของ ธนาคารฯไดตัดกับสวนของผูถือหุน ของ

บริษัทยอยแลว  
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3. มาตรฐานการบญัชใีหมทีป่ระกาศใชในระหวางงวด 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับท่ี 9/2550 เร่ืองมาตรฐานการบัญชี ซ่ึงได

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว โดยใหใชมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหมป 2550 ดังตอไปนี้แทน

มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมท่ียกเลิกไป 

ฉบับท่ี  25 งบกระแสเงินสด 

ฉบับท่ี  3 3 ตนทุนการกูยืม  

ฉบับท่ี  44 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

ฉบับท่ี 45 เงินลงทุนในบริษัทรวม 

ฉบับท่ี  4 6 สวนไดเสียในการรวมคา 

ฉบับท่ี  4 9 สัญญากอสราง 

ก) มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

   มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 44 ฉบับท่ี 45 และฉบับท่ี 46 ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2550 เปนตนไป ซ่ึงในระหวางปปจจุบัน 

ธนาคารฯมีเงินลงทุนในบริษัทยอยและไดบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 44 ฉบับปรับปรุงใหม อยางไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 45 

และฉบับท่ี 46 ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคารฯ 

ข) มาตรฐานการบัญชีท่ียังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

   มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 25 ฉบับท่ี 33 และฉบับท่ี 49 ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี  1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของธนาคารฯได

ประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ         

งบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใชมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว 
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4.   นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4.1 การรับรูรายได 

ก) ดอกเบ้ียและสวนลดรับจากเงินใหสินเช่ือ  

  ดอกเบี้ ยจากเงินใหสินเช่ือ รับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคางจากยอดเงินตนท่ีคางชําระ  

รายไดตามสัญญาเชาการเงินรับรูตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง (Effective rate)  

  ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2550 ธนาคารฯไดเปล่ียนแปลงวิธีการบัญชีในการรับรูรายได

ดอกเบ้ียจากสัญญาเชาซ้ือจากการรับรูตามวิธีผลรวมจํานวนป มาเปนวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง

โดยรายไดตามสัญญาเชาซ้ือของสัญญาท่ีทําข้ึนตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2550 รับรูตามวิธีอัตรา

ดอกเบ้ียท่ีแทจริง และรายไดตามสัญญาเชาซ้ือของสัญญาท่ีทําข้ึนกอนวันท่ี 1 มกราคม 2550 รับรู

ตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงโดยใชยอดยกมาของสัญญาเชาซ้ือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2550 เปน

วันเร่ิมตนในการรับรูรายไดตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงสําหรับระยะเวลาเชาท่ีเหลืออยู 

ธนาคารฯหยุดรับรูรายไดดอกเบ้ียตามเกณฑคงคางสําหรับเงินใหสินเช่ือท่ีผิดนัดชําระ

เงินตนหรือดอกเบี้ยเกินกําหนดสาม เดือน นับจากวันครบกําหนดชําระ และจะ โอนกลับ

รายการดอกเบ้ียคางรับท่ี เคยบันทึกบัญชีเปนรายไดแลวนั้นออกจากบัญชี การบันทึกรายได

ดอกเบ้ียรับหลังจากนั้นจะบันทึกตามเกณฑเงินสด จนกวาจะไดรับชําระหนี้ท่ีคางเกินกําหนด

ชําระดังกลาวแลว 

ธนาคารฯรับรูรายไดดอกเบ้ียสําหรับลูกหนี้ภายหลังการปรับโครงสรางหนี้ใหมตาม

เกณฑคงคาง โดยอิงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีลูกหนี้ตองจายชําระตามสัญญา ยกเวนหนี้ตามสัญญา

ปรับโครงสรางหนี้ท่ีอยูระหวางการติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสรางหนี้

ใหม ซ่ึงจะรับรูเปนรายไดดอกเบ้ียตามเกณฑเงินสดจนกวาลูกหนี้จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการ

ปรับโครงสรางหนี้ติดตอกันไมนอยกวาสามเดือนหรือสามงวดการชําระเงินแลวแตระยะเวลา

ใดจะนานกวา 

ในกรณีท่ีดอกเบ้ียหรือสวนลดไดคิดรวมอยูในตั๋วเงินหรือเงินใหสินเช่ือแลว ดอกเบ้ีย

หรือสวนลดดังกลาวจะบันทึกเปนรายไดรอตัดบัญชีและตัดจําหนายเปนรายไดเฉล่ียเทา ๆ กัน

ตลอดอายุของตั๋วเงินหรือระยะเวลาของเงินใหสินเช่ือนั้นหรือตามสัดสวนของหนี้ท่ีไดรับ

ชําระ  



 -  8  - 

ดอกผลจากการใหเชาซ้ือรับลวงหนาแสดงถึงสวนลดดอกเบ้ียท่ีตัวแทนจําหนายรถยนต

ใหกับลูกคา ซ่ึงจะทยอยรับรูรายไดตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงเชนเดียวกับดอกเบ้ียตามสัญญา

เชาซ้ือ 

 ข) ดอกเบ้ียและเงินปนผลจากเงินลงทุน 

   ดอกเบ้ีย รับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง          

เงินปนผลรับถือเปนรายไดเม่ือมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

 ค) กําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน 

   กําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันท่ีท่ีเกิดรายการ 

 ง) คาธรรมเนียมและบริการ  

 คาธรรมเนียมและบริการถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง 

4.2 การรับรูคาใชจาย 

 ก) ดอกเบ้ียจาย 

  ดอกเบ้ียจายถือเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง ในกรณีท่ีดอกเบ้ียไดคิดรวมอยูในตั๋วเงิน

จายแลว ดอกเบ้ียนั้นจะบันทึกเปนดอกเบ้ียจายรอตัดบัญชีและจะตัดจําหนายเปนคาใชจาย

เฉล่ียเทา ๆ กันตลอดอายุของตั๋วเงินนั้น 

 ข) คานายหนาและคาใชจายเชาซ้ือ 

  ธนาคารฯไดเปล่ียนแปลงวิธีการบัญชีในการรับรูคานายหนาและคาใชจายทางตรงจาก

การใหเชาซ้ือ (ตนทุนทางตรงเม่ือเร่ิมแรกของสัญญาเชาซ้ือ เชน คานายหนา คาอากรแสตมป ) 

สําหรับสัญญาเชาซ้ือท่ีทําข้ึนตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2550 จากการรับรูเปนคาใชจายทันทีท่ีเกิด

รายการเปนการปนสวนทยอยรับรูตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงเชนเดียวกับการรับรูรายได 

และแสดงหักจากรายไดดอกเบ้ียตลอดอายุของสัญญาเชาซ้ือ 

  รายไดดอกเบ้ียจากการใหเชาซ้ือรอตัดบัญชีแสดงสุทธิจากคานายหนาและคาใชจาย

ทางตรงท่ีเกิดข้ึนเม่ือเร่ิมแรกจากการใหเชาซ้ือ 
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4.3 เงนิลงทุน 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย ท้ังท่ีถือไวเปนเงินลงทุนช่ัวคราวและระยะยาวแสดงตาม      

มูลคายุติธรรม ธนาคารฯบันทึกการเปล่ียนแปลงมูลคาหลักทรัพยดังกลาวเปนรายการแยกตางหาก  

ในสวนของผูถือหุน จนกระท่ังจําหนายหลักทรัพยดังกลาวออกไป จึงบันทึกการเปล่ียนแปลงมูลคา

นั้นในงบกําไรขาดทุน 

  เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะครบกําหนดชําระในหนึ่งปและท่ีจะถือจนครบกําหนดแสดง

มูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย  ธนาคารฯตัดบัญชีสวนเกิน/สวนต่ํากวามูลคาตราสารหนี้ตามอัตรา

ดอกเบ้ียท่ีแทจริง ซ่ึงจํานวนท่ีตัดจําหนายนี้จะแสดงเปนรายการปรับกับดอกเบ้ียรับ 

  เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนท่ัวไป ซ่ึงแสดง   

ในราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา (ถามี) 

  มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาด คํานวณจากราคาเสนอซ้ือหลังสุด      

ณ ส้ินวันทําการสุดทายของงวดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคายุติธรรมของหลักทรัพย  

รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจและของตราสารหนี้ภาคเอกชน คํานวณโดยใชสูตรท่ีกําหนดโดย ธปท.          

โดยใชอัตราผลตอบแทนของ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยปรับดวยคาความเส่ียงท่ีเหมาะสม มูลคา    

ยุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิ 

  ธนาคารฯใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน 

  ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ธนาคารฯจะปรับเปล่ียนราคาของเงินลงทุนใหม

โดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชีและ

มูลคายุติธรรม ณ วันท่ีโอนไดบันทึกเปนรายการกําไร(ขาดทุน)ในงบกําไรขาดทุน  หรือแสดงเปน

สวนเกินทุนหรือสวนต่ํากวาทุน จากการเปล่ียนแปลงมูลคา ในสวนของผูถือหุน  (ซ่ึงจะ ทยอยตัด

จําหนายตลอดอายุท่ีเหลือของตราสารหนี้) แลวแตประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 
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4.4 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

  เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน สุทธิจากคาเผ่ือ

การดอยคา (ถามี)  

4.5 หลักทรัพยซ้ือ โดยมีสัญญาขายคืน 

  ธนาคารฯมีการทําสัญญาซ้ือหลักทรัพยโดยมีสัญญาขายคืนโดยมีการกําหนดวันเวลา และราคา

ท่ีแนนอนในอนาคต จํานวนเงินท่ีจายสําหรับหลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนในอนาคตแสดงเปน

สินทรัพยภายใตบัญชี “หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน” ในงบดุล โดยหลักทรัพยภายใตสัญญา

ขายคืนดังกลาวถือเปนหลักประกัน  

  ผลตางระหวางราคาซ้ือและราคาขายจะถูกรับรูตามเกณฑคงคางตามระยะเวลาของรายการซ่ึง

แสดงรวมอยูในดอกเบ้ียรับ 

4.6 เงินใหสินเชื่อ 

  ธนาคารฯแสดงเงินใหสินเช่ือเฉพาะยอดเงินตนไมรวมดอกเบ้ียคางรับ  ยกเวนเงินเบิกเกินบัญชี

แสดงดวยยอดเงินตนรวมดอกเบ้ีย  รายไดรอตัดบัญชีและสวนลดรับลวงหนาของเงินใหสินเช่ือท่ียัง

ไมรับรูเปนรายได แสดงเปนรายการหักจากเงินใหสินเช่ือ 

  ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือและสัญญาเชาทางการเงิน แสดงมูลคาตามสัญญาเชาซ้ือและสัญญา

เชาการเงินคงคางสุทธิจากยอดคงเหลือของรายไดทางการเงินท่ียังไมถือเปนรายได ซ่ึงแสดงสุทธิจาก

คานายหนาและคาใชจายทางตรงท่ีเกิดข้ึนเม่ือเร่ิมแรกจากการใหเชาซ้ือรอตัดบัญชี 

4.7 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ก) ธนาคารฯตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ของเงินใหสินเช่ือตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดย ธปท. และ

ปรับปรุงเพิ่มดวยจํานวนเงินเพิ่มเติมท่ีคาดวาจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไมได โดยการวิเคราะห

และประเมินฐานะของลูกหนี้จากประสบการณในการพิจารณาความเส่ียงและมูลคา

หลักประกันประกอบ  
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  สําหรับลูกหนี้จัดช้ันปกติ (รวมลูกหนี้ท่ีผานการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ) และลูกหนี้จัด

ช้ันกลาวถึงเปนพิเศษ ธนาคารฯกันสํารองในอัตราไมต่ํากวารอยละ 1 และ 2 ตามลําดับ ของ

ยอดหนี้เงินตนคงคาง (ไมรวมดอกเบ้ียคางรับ ) หลังหักหลักประกัน ซ่ึงหลักประกันดังกลาว

รวมถึงรถยนตภายใตสัญญาเชาซ้ือ และ สําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพ ธนาคารฯไดกันเงินสํารอง

ในอัตรารอยละ 100 สําหรับสวนตางระหวางยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลคาปจจุบันของกระแส

เงินสดท่ีคาดวาจะไดรับจากลูกหนี้หรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับจาก

การจําหนายหลักประกัน โดยใชอัตราดอกเบ้ียคิดลดและระยะเวลาท่ีคาดวาจะจําหนาย

หลักประกันไดตามหลักเกณฑของ ธปท .ท่ีออกไวเม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2549 โดยมีกําหนด

ระยะเวลาการกันสํารองดังนี้ :- 

1)  ลูกหนี้ท่ีศาลมีคําพิพากษาแลวหรืออยูระหวางบังคับคดี และลูกหนี้ท่ีอยูระหวาง

ดําเนินคดี ใหกันเงินสํารองตั้งแตงวดการบัญชีหลังของป 2549 เปนตนไป 

2) ลูกหนี้ท่ีถูกจัดช้ันเปนสินทรัพยจัดช้ันสงสัยจะสูญ และช้ันสงสัย ใหกันเงินสํารองตั้งแต

งวดบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 

3)  ลูกหนี้ท่ีถูกจัดช้ันเปนสินทรัพยจัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน ใหกันเงินสํารองตั้งแตงวดบัญชี

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

  ซ่ึงธนาคารฯไดตั้งสํารองสําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพเต็มตามขอกําหนดใน 1) 2) และ 3) 

ดังกลาวขางตนในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และสําหรับงวดหก เดือน

ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 แลว 

  คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญท่ีตั้งเพิ่ม(ลด)บันทึกบัญชีเปนคาใชจายในระหวางงวด 

ข) การ ตัดจําหนาย ลูกหนี้เปนหนี้สูญ และหนี้สูญท่ีไดรับคืนจะนําไป ลดหรือ เพิ่มยอดคาเผ่ือหนี้

สงสัยจะสูญ 

ค) คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้อ่ืนตั้งข้ึนโดยประมาณจากจํานวนหนี้ท่ีอาจเรียกเก็บจากลูกหนี้

ไมได ซ่ึงพิจารณาจากสถานะปจจุบันของลูกหนี้คงคาง ณ วันท่ีในงบดุล 
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4.8 การปรับโครงสรางหนี้ท่ีมีปญหา 

  ในกรณีท่ีเปนการปรับโครงสรางหนี้ท่ีธนาคารฯยินยอมผอนปรนเงื่อนไขในการชําระหนี้ 

ธนาคารฯคํานวณมูลคายุติธรรมของลูกหนี้หลังปรับโครงสรางหนี้โดยคํานวณจากมูลคาปจจุบันของ

กระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบ้ียข้ันต่ําของเงินใหสินเช่ือแกลูกคา

รายใหญในตลาดท่ีใชเปนฐานในการเรียกเก็บจากลูกหนี้ ณ วันปรับโครงสรางหนี้ ผลตางระหวาง 

มูลคายุติธรรมของหนี้ท่ีคํานวณไดท่ีต่ํากวายอดหนี้คงคางตามบัญชีเดิม จะบันทึกเปนคาเผ่ือการปรับ    

มูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้และถือเปนคาใชจายท้ังจํานวนในงบกําไรขาดทุนในงวดบัญชีท่ีมี

การปรับโครงสรางหนี้ ธนาคารฯจะทบทวนคาเผ่ือการปรับมูลคาดังกลาวโดยใชมูลคาปจจุบันของ

กระแสเงินสด ท่ีคาดวาจะไดรับ ตามระยะเวลาท่ีเหลืออยูและปรับปรุงคาเผ่ือ การปรับมูลคากับบัญชี

คาใชจายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ   

  ในกรณีท่ีเปนการปรับโครงสรางหนี้ ท่ีมีปญหา โดยการรับโอนสินทรัพยหรือสวนไดเสีย 

ธนาคารฯจะบันทึกบัญชีสินทรัพยหรือสวนไดเสียท่ีรับโอนมาเปนตนทุนของสินทรัพยดวยมูลคา

ยุติธรรมของสินทรัพย (ซ่ึงอิงตามราคาประเมินของผูประเมินภายในหรือผูประเมินอิสระภายนอก) 

แตไมเกินยอดหนี้คงคางตามสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย (รวมดอกเบ้ียคางรับท่ีหยุดรับรูรายไดจนถึง

วันปรับโครงสรางหนี้) สวนเกินของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีมากกวามูลหนี้คงคางตามบัญชีจะ

รับรูเปนดอกเบ้ียรับในงบกําไรขาดทุน ยกเวนกรณีสินทรัพยท่ีไดรับโอนมาโดยมีเงื่อนไขใหลูกหนี้

ตองซ้ือคืนหรือใหสิทธิซ้ือคืนทรัพยสินในราคาและระยะเวลาตามท่ีระบุไวในสัญญา ธนาคารฯจะ

บันทึกสินทรัพยท่ีรับโอนมาดังกลาวดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือมูลหนี้คงคางตามบัญชี

แลวแตราคาใดจะต่ํากวา 

  ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้โดยการยินยอมลดเงินตนหรือดอกเบ้ียท่ีบันทึกในบัญชีจะ

รับรูเปนขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเม่ือมีการปรับโครงสรางหนี้ 
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4.9 ทรัพยสินรอการขาย 

  ทรัพยสินรอการขายแสดงตามราคาทุน หรือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนซ่ึงถือตามราคาประเมิน

ลาสุดหักดวยประมาณการคาใชจายในการขายแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 

ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2550 ธนาคารฯไดเปล่ียนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับทรัพยสิน       

รอการขาย - ประเภทสังหาริมทรัพย จากเดิมบันทึกราคาทุนของสินทรัพยท่ีไดรับโอนมาดวยมูลคา

ตามบัญชีของลูกหนี้เงินใหสินเช่ือ ณ วันท่ีไดรับโอนสินทรัพย เปนบันทึกดวยมูลคายุติธรรมของ

สินทรัพย (ซ่ึงอิงตามราคาประเมินหักประมาณการคาใชจายในการขาย) แตไมเกินมูลคาตามบัญชี

ของลูกหนี้เงินใหสินเช่ือ 

  ในการเปล่ียนแปลง วิธีการบันทึกบัญชีดังกลาว  ธนาคารฯไดปรับยอนหลังงบการเงินเฉพาะ

กิจการงวดกอนท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบเสมือนวา ธนาคารฯไดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี

ทรัพยสินรอการขายดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีไดมา โดยตลอด ซ่ึงการเปล่ียนแปลงนี้รวมกับสํารอง

เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญอาจมีผลใหภาระภาษีของธนาคารฯของป 2549 ลดลงจํานวน 102 ลานบาท ซ่ึง 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 ธนาคารฯยังไมไดดําเนินการขอคืนภาษีดังกลาว จากกรมสรรพากร และมี

ความไมแนนอนวาหากมีการขอคืนจะไดรับคืนเงินเต็มจํานวนหรือไม จึง ยังไมไดบันทึกผลกระทบ

ดังกลาวในงบการเงินสําหรับป 2549 ท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบ 

  กําไรจากการจําหนายทรัพยสินรอการขายจะรับรูเปนรายไดในงบกําไรขาดทุนเม่ือขาย ยกเวน

การขายโดยการกูยืมเงินจากธนาคารฯ  กําไรจะรับรูตามสัดสวนของเงินใหกูยืมท่ีไดรับชําระ ขาดทุน

จากการจําหนายและขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน  

4.10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และคาเส่ือมราคา 

 ก)   ท่ีดินแสดงตามวิธีราคาทุนโดยไมมีการคิดคาเส่ือมราคา 

 ข) อาคารและอุปกรณแสดง มูลคาตามราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม และคาเผ่ือการดอยคา (ถา

มี)  คาเส่ือมราคาคํานวณจาก ราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน

โดยประมาณ ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ :- 

อาคาร - 20 ป 

เคร่ืองตกแตง ติดตั้งและอุปกรณ - 5 – 10  ป 

ยานพาหนะ  - 5  ป 

  คาเส่ือมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 
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4.11 สินทรัพยท่ีไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย 

   สินทรัพยท่ีไมมีตัวตนแสดงตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายของสินทรัพย

ท่ีไมมีตัวตนคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชน

โดยประมาณ 5 – 10 ป  

   คาตัดจําหนายรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

4.12 สัญญาเชาระยะยาว 

   ธนาคารฯบันทึกยานพาหนะตามสัญญาเชา ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของ

สวนใหญไดโอนใหกับธนาคารฯในฐานะผูเชา เปนสัญญาเชาการเงิน โดยจะบันทึกเปนรายจายฝาย

ทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญา

เชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สิน 

สวนดอกเบ้ียจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยท่ีไดมาตามสัญญา

เชาการเงินจะคิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยท่ีเชา  

4.13 การขายลูกหนีต้ัว๋เงนิ 

  ธนาคารฯบันทึกการขายลดตั๋วเงิน แบบท่ีธนาคารฯใหอาวัล หรือการขายลดตั๋วเงินท่ี ไมมีการ

ใหอาวัลหรือรับรองแบบผูซ้ือมีสิทธิไลเบ้ียเปนหนี้สินภายใตบัญชี  “ภาระจากการขายลูกหนี้ตั๋วเงิน” 

และจะบันทึกรายการขายลดตั๋วเงินท่ีมีธนาคารพาณิชยหรือบริษัทเงินทุนอ่ืนใหการอาวัลหรือรับรอง

แบบผูซ้ือมีสิทธิไลเบ้ีย โดยการเครดิตบัญชีลูกหนี้เงินใหสินเช่ือประเภทตั๋วเงินและเปดเผยรายการ

ดังกลาวไวเปนสวนหนึ่งของ “หนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นในภายหนา”  

4.14  รายการธุรกิจกับบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

   บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับธนาคารฯและบริษัทยอย หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมี

อํานาจควบคุมธนาคารฯและบริษัทยอยหรือถูกควบคุมโดยธนาคารฯและบริษัทยอย ไมวาจะเปน

โดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับธนาคารฯและบริษัทยอย 

   นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอยางเปน

สาระสําคัญกับธนาคารฯและบริษัทยอย ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของธนาคารฯและ

บริษัทยอยท่ีมีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของธนาคารฯและบริษัทยอย 
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4.15 การดอยคาของสินทรัพย 

   ณ วันท่ีในงบดุล ธนาคารฯและบริษัทยอยจะประเมินวามีขอบงช้ีของสินทรัพยวามีการดอยคา

หรือไม หากสินทรัพยนั้นมีขอบงช้ีของการดอยคา ธนาคารฯและบริษัทยอยจะประมาณมูลคาท่ีคาดวา

จะไดรับคืนของสินทรัพย หากราคาตามบัญชี ของ สินทรัพย สูงกวา มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 

ธนาคาร ฯและบริษัทยอยจะลดมูลคาของสินทรัพยนั้นลงใหเทา กับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน และ

รับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุน  มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของ

สินทรัพยหมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 

4.16 ผลประโยชนของพนักงาน  

  คาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุน

สํารองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปท่ีเกิดรายการ 

4.17 เงินตราตางประเทศ  

  รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศซ่ึงเกิดข้ึนในระหวาง งวดไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใช

อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีท่ีเกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ และรายการ

นอกงบดุลท่ีมียอดคงเหลือ ณ วันท่ีในงบดุลไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ี

ในงบดุล 

  กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการ ซ้ือขายและเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียน รวมอยูในการ

คํานวณผลการดําเนินงาน 

4.18 ภาษีเงินได 

  ธนาคารฯ และบริษัทยอย บันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมาย

ภาษีอากร 

4.19 ตราสารอนุพันธ  

   ธนาคารฯเขาทํารายการเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินนอกงบดุลท่ีเปนตราสารอนุพันธเพื่อ

บริหารความเส่ียงของธนาคารฯ และเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา 

   สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาท่ีทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการคาบันทึกเปน

รายการนอกงบดุลและแสดงมูลคาตามราคายุติธรรม ธนาคารฯรับรูกําไรหรือขาดทุนจากการ

เปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของสัญญาในงบกําไรขาดทุน 
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   สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียและสัญญา

แลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียตางสกุลเงินท่ีทําข้ึนเพื่อปองกันความเส่ียงจะบันทึกเปนรายการนอกงบดุล

และวัดมูลคาดวยวิธีคงคาง โดยองคประกอบท่ีเปนเงินตราตางประเทศจะถูกแปลงคาดวยอัตรา

แลกเปล่ียน ณ วันส้ินงวด กําไรขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศจะถูก

บันทึกในงบกําไรขาดทุน และองคประกอบท่ีเปนอัตราดอกเบ้ียจะถูกบันทึก ตามเกณฑคงคาง

เชนเดียวกับ สินทรัพยหรือหนี้สินท่ีถูกปองกันความเส่ียง คือถือเปนสวนหนึ่งของรายไดและ

คาใชจายตลอดอายุของสัญญา ลูกหนี้และเจาหนี้ตามสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและ

อัตราดอกเบ้ียแสดงสุทธิในงบดุล 

 4.20 การใชประมาณการทางบญัช ี

   ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ในบาง สถานการณ ฝายบริหารอาจ

ตองใชการประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซ่ึงมีผลตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณไว 

5. รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย) 

  (หนวย : ลานบาท) 

 30 มิถุนายน 2550 31 ธันวาคม 2549 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ :-       

ธนาคารแหงประเทศไทยและ

กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ 

3,692 - 3,692 2,180 - 2,180 

ธนาคารพาณิชย 124 - 124 154 - 154 

ธนาคารอื่น 30 - 30 22 - 22 

รวมในประเทศ 3,846 - 3,846 2,356 - 2,356 

ตางประเทศ :-       

เงินดอลลารสหรัฐฯ  98 15,543 15,641 101 21,230 21,331 

เงินยูโร 53 - 53 25 - 25 

อื่น ๆ  56 - 56 32 - 32 

รวม 207 15,543 15,750 158 21,230 21,388 

บวก : ดอกเบี้ยคางรับ - 25 25 - 137 137 

รวมตางประเทศ 207 15,568 15,775 158 21,367 21,525 

รวม 4,053 15,568 19,621 2,514 21,367 23,881 
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6. หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน  

(หนวย : ลานบาท) 

 30 มิถุนายน 2550 31 ธนัวาคม 2549 

 งบการเงินรวมและ            

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 4,910 3,000 

พันธบตัรกองทนุเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบ 

 สถาบนัการเงิน 16,470 3,300 

หลักทรัพยรัฐวิสาหกิจ 120 - 

รวมหลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 21,500 6,300 

7. เงนิลงทุน  

 7.1 จําแนกตามประเภทของเงนิลงทุน 

      (หนวย : ลานบาท) 

 30 มิถุนายน 2550 31 ธนัวาคม 2549 

 งบการเงินรวมและ                               

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 ราคาทุน มูลคา ราคาทุน มูลคา 

 ตัดจําหนาย ยุติธรรม ตัดจําหนาย ยุติธรรม 

เงินลงทุนชัว่คราว   :    

เงินลงทุนเผ่ือขาย     

   หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 436 440 1,656 1,656 

   ตราสารหน้ีภาคเอกชน 55 55 342 342 

        รวม 491 495 1,998 1,998 

   บวก : คาเผื่อการปรับมูลคา 4  -  

        สุทธิ 495  1,998  

ตราสารหน้ีทีจ่ะถอืจนครบกําหนด     

   - ครบกําหนดชาํระภายใน 1 ป     

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 207  16  

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 326  17  

ตราสารหน้ีตางประเทศ 6,554  429  

       รวม 7,087  462  

รวมเงินลงทุนชัว่คราว - สทุธิ 7,582  2,460  
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      (หนวย : ลานบาท) 

 30 มิถุนายน 2550 31 ธนัวาคม 2549 

 งบการเงินรวมและ                               

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 ราคาทุน มูลคา ราคาทุน มูลคา 

 ตัดจําหนาย ยุติธรรม ตัดจําหนาย ยุติธรรม 

เงินลงทุนระยะยาว   :    

เงินลงทุนเผ่ือขาย     

   หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,346 1,362 4,577 4,568 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 814 825 660 655 

ตราสารทนุในความตองการของ     

   ตลาดในประเทศ     

หลักทรัพยจดทะเบียน 14 11 530 447 

หนวยลงทุน 601 629 944 948 

        รวม 2,775 2,827 6,711 6,618 

   บวก (หัก) : คาเผื่อการปรับมูลคา 52  (93)  

        สุทธิ 2,827  6,618  

ตราสารหน้ีทีจ่ะถอืจนครบกําหนด     

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 9,979  10,165  

    ตราสารหน้ีตางประเทศ  690  1,442  

        รวม 10,669  11,607  

   หกั : คาเผ่ือการดอยคา (89)  (55)  

        สุทธิ 10,580  11,552  

เงินลงทุนท่ัวไป     

หนวยลงทนุในกองทนุรวม     

   อสังหาริมทรัพย 1,023  1,101  

ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการ     

   ของตลาดในประเทศ     

เงินลงทุนในหุนสามญั 163  163  

หนวยลงทุน 20  20  

        รวม 1,206  1,284  

   หกั : คาเผ่ือการดอยคา (20)  (20)  

        สุทธิ 1,186  1,264  

     

รวมเงินลงทุนระยะยาว – สทุธิ 14,593  19,434  



 -  19  - 

7.2 จําแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี ้

 (หนวย : ลานบาท) 

 30 มิถุนายน 2550 31 ธันวาคม 2549 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ครบกําหนด ครบกําหนด 

 

นอยกวา         

1 ป 1 ป - 5 ป เกิน 5 ป รวม 

นอยกวา             

1 ป 1 ป - 5 ป เกิน 5 ป รวม 

เงินลงทุนเผื่อขาย         

หลักทรัพยรัฐบาลและ         

   รัฐวิสาหกิจ 436 1,028 318 1,782 1,656 4,577 - 6,233 

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 55 814 - 869 342 660 - 1,002 

รวม 491 1,842 318 2,651 1,998 5,237 - 7,235 

บวก (หัก) : คาเผ่ือการปรับ

มูลคา 4 28 (1) 31 - (14) - (14) 

สุทธิ 495 1,870 317 2,682 1,998 5,223 - 7,221 

         

ตราสารหนี้ท่ีจะถือจน         

   ครบกําหนด         

หลักทรัพยรัฐบาลและ         

   รัฐวิสาหกิจ 207 5,991 3,988 10,186 16 5,527 4,638 10,181 

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 326 - - 326 17 - - 17 

ตราสารหนี้ตางประเทศ 6,554 690 - 7,244 429 1,442 - 1,871 

รวม 7,087 6,681 3,988 17,756 462 6,969 4,638 12,069 

หัก : คาเผ่ือการดอยคา - (89) - (89) - (55) - (55) 

สุทธิ 7,087 6,592 3,988 17,667 462 6,914 4,638 12,014 

รวมตราสารหนี้ 7,582 8,462 4,305 20,349 2,460 12,137 4,638 19,235 

 7.3 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 ธนาคารฯมีสวนเกินทุนและสวนต่ํากวาทุนท่ีเกิดจากการโอนเปล่ียนประเภท

เงินลงทุนของตราสารหนี้คงเหลือเปนจํานวนประมาณ  7 ลานบาท และ 389 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึง

แสดงไวในสวนของผูถือหุน (31 ธันวาคม 2549 : 9 ลานบาท และ 430 ลานบาท ตามลําดับ) 
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 7.4 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนดชําระรวมเงิน

ลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินท่ีออกโดยบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (“บสท.”) ซ่ึงไดรับจากการโอนขาย

ลูกหนี้ดอยคุณภาพใหแก บสท. จํานวน 296 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549 : 296 ลานบาท) ตั๋วสัญญาใช

เงินดังกลาวจํานวน 292 ลานบาท และ 4 ลานบาท เปนตั๋วสัญญาใชเงินประเภท เปล่ียนมือไมไดมี

อายุ 10 ป นับจากวันท่ี 16 กันยายน 2545 และ 14 มีนาคม 2546 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม ยอดราคา

โอนท่ีไดรับชําระเงินเปนตั๋วสัญญาใชเงินแลว  ยังสามารถเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงได อีก

หลังจากท่ีบสท.ไดสอบทานราคาหรือไดมีการประเมินหลักประกันหรือปรับปรุงราคา  

  ซ่ึง ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 ธนาคารฯยังไมสามารถประมาณสวนแบงผลขาดทุนท่ีแนนอนได  แต

อยางไรก็ตาม ธนาคารฯไดมีการประมาณการสวนแบงผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการบริหารสินทรัพย

ดอยคุณภาพแลวเปนจํานวนประมาณ 89 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549 : 55 ลานบาท) โดยแสดงเปนสํารองเผ่ือ

การดอยคาในตั๋วสัญญาใชเงินใน สวนของเงินลงทุน ในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด ตามการจัด

ประเภทของตั๋วสัญญาใชเงิน  

  ในระหวาง งวด ธนาคารฯไดรับรูรายไดดอกเบ้ียจากตั๋วสัญญาใชเงินของ บสท. จํานวน 3.6 ลานบาท (2549 : 

2.6 ลานบาท) 

 7.5 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550  เงินลงทุนท่ัวไปสวนหนึ่งจํานวนประมาณ 9 ลานบาท (ราคาทุน) เปนเงินลงทุน

ในหุนสามัญท่ีไดรับโอนจากการปรับโครงสรางหนี้ ซ่ึงติดภาระผูกพันหามจําหนายกอนระยะเวลาท่ีระบุ

ไวในสัญญาปรับโครงสรางหนี้ (31 ธันวาคม 2549 : 9 ลานบาท ) 
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 7.6 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 เงินลงทุนในหลักทรัพยท่ีธนาคารฯถือหุนตั้งแตรอย

ละ 10 ข้ึนไปของจํานวนหุนท่ีออกจําหนายแลวของนิติบุคคลนั้นมีดังตอไปนี้ :- 

  30 มิถุนายน 2550 31 ธันวาคม 2549 

  งบการเงินรวมและ                  

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   อัตราสวน  อัตราสวน 

ชื่อหลักทรัพย ประเภทธุรกิจ  ราคาทุน เงินลงทุน ราคาทุน เงินลงทุน 

  ลานบาท รอยละ  ลานบาท รอยละ 

 อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย     

บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด ประกันภัย 54 10.00 54 10.00 

 การสาธารณูปโภคและบริการ     

บริษัท เพื่อนพบแพทย จํากัด สถานพยาบาล - 18.71 - 18.71 

บริษัท แมกซวิน พร็อพเพอรต้ี จํากัด เซอรวิส อพารทเมนท - 10.00 - 10.00 

 อื่น ๆ     

กองทุนเปดธนชาติทุนทวี 1 กองทุนรวม - ตราสารทุน (1) 183 24.59 230 26.55 

กองทุนเปดธนชาติทุนทวี 3 กองทุนรวม - ตราสารหนี้ (1) - - 160 99.68 

กองทุนเปดธนชาติทุนทวี 4 กองทุนรวม - ตราสารหนี้ (1) - - 53 72.09 

กองทุนเปดธนสาร กองทุนรวม – ตราสารทุน 

   และตราสารหนี้ 

(1) 256 22.98 256 36.59 

กองทุนเปดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร 

แอนด แน็ชเชอรัล รีซอรส ฟนด ออฟ 

ฟนด

กองทุนรวม - ตราสารทุน

ในตางประเทศ 
 (1) 

62 7.19 225 22.02 

กองทุนรวมธุรกิจไทย 3 กองทุนรวม  

   - อสังหาริมทรัพย 

(1) 463 26.67 502 26.67 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทรัพยทวี กองทุนรวม  

   - อสังหาริมทรัพย 

(1) 217 56.00 237 56.00 

กองทุนรวมไทยพัฒนา 1 กองทุนรวม  

   - อสังหาริมทรัพย 

(1) 193 20.00 202 20.00 

(1) ธนาคารฯไมถือวาการลงทุนในกองทุนรวมเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม เนื่องจากธนาคารฯไมมีอํานาจควบคุมหรือ       

อิทธิพลในการกําหนดนโยบายการเงินและการดําเนินงานของกองทุนรวมดังกลาว ซึ่งอยูภายใตการจัดการที่เปนอิสระของผูจัดการ      

กองทุนรวมตามรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนั้น ธนาคารฯจึงบันทึกเงินลงทุนในกองทุนรวมดังกลาวเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายระยะยาว

หรือเงินลงทุนทั่วไปขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการลงทุน 
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7.7 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 เงินลงทุนในหลักทรัพยของธนาคารฯไดรวมเงินลงทุน

ในหลักทรัพยท่ีออกโดยบริษัทท่ีมีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานซ่ึงมีรายละเอียด

ดังนี้ :- 

    คาเผ่ือการปรับ 

มูลคา/ดอยคา 

 จํานวนราย ราคาทุน มูลคายุติธรรม ที่บันทึกในบัญชีแลว 

 30 

มิถุนายน 

2550 

31 

ธันวาคม 

2549 

30 

มิถุนายน 

2550 

31 

ธันวาคม 

2549 

30 

มิถุนายน 

2550 

31 

ธันวาคม 

2549 

30 

มิถุนายน 

2550 

31 

ธันวาคม 

2549 

   ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

ตราสารทุน – หุนสามัญ         

1. บริษัทจดทะเบียนที่เขาขายถูก

เพิกถอนจากการเปน

หลักทรัพยจดทะเบียน 

1 1 - - - - - - 

2. บริษัทที่รายงานผูสอบบัญชี

ระบุวาบริษัทมีปญหาเก่ียวกับ

การดํารงอยูของกิจการ 

2 2 21 21 2 2 19 19 

8. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน  2550 จํานวนดังกลาวเปนเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง 

แอนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด ในอัตรารอยละ 100 ซ่ึงดําเนินธุรกิจใหบริการงานฝกอบรมแกบุคลากร 
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9. เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 

 9.1 จําแนกตามประเภทสินเชื่อ  

 (หนวย : ลานบาท) 

 30 มิถุนายน 2550 31 ธนัวาคม 2549 

 งบการเงินรวมและ                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินเบกิเกินบญัชี 1,199 989 

เงินใหกูยืม 29,672 31,139 

ต๋ัวเงิน 39,346 54,871 

ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซื้อ 141,275 113,238 

ลกูหน้ีตามสญัญาเชาทางการเงิน 593 415 

รวม 212,085   200,652 

บวก : ดอกเบี้ยคางรับ 205 234 

หกั :  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (3,644) (3,062) 

         คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับ

 โครงสรางหนี้ (16) (71) 

เงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ 208,630 197,753 

  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารฯมีรายไดรอตัดบัญชีและดอกเบ้ียรับ

ลวงหนาดังนี้ :- 

  (หนวย : ลานบาท) 

 30 มิถุนายน 2550 31 ธนัวาคม 2549 

 งบการเงินรวมและ                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายไดรอตัดบัญชี 199 199 

ดอกผลเชาซือ้/เชาทางการเงินรอตัดบัญชี 23,839 19,843 

ดอกเบี้ยรับลวงหนา 3 3 
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9.2 จําแนกตามระยะเวลาท่ีเหลือของสัญญาการใหสนิเชือ่  

  (หนวย : ลานบาท) 

 30 มิถุนายน 2550 31 ธนัวาคม 2549 

 งบการเงินรวมและ                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เมือ่ทวงถาม* 2,972 2,174 

ไมเกิน 1 ป 42,820 59,065 

เกิน 1 ป 166,498 139,647 

รวมเงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับ 212,290 200,886 

   *  รวมสัญญาที่ครบกําหนดแลว  

9.3 จําแนกตามสกุลเงินและถ่ินท่ีอยูของลูกหนี้ 

 (หนวย : ลานบาท) 

 30 มิถุนายน 2550 31 ธนัวาคม 2549 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม 

เงินบาท 211,908 361 212,269 200,482 400 200,882 

เงินดอลลารสหรัฐฯ 21 - 21 4 - 4 

รวม 211,929 361 212,290 200,486 400 200,886 

9.4 จําแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชัน้ 

(หนวย : ลานบาท) 

 30 มิถุนายน 2550 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  กลาวถึง ต่ํากวา  สงสัย  

 ปกติ เปนพเิศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 

บริษัทใหญและบริษัทที่เกี่ยวของกัน 36,267 - - - - 36,267 

การเกษตรและเหมืองแร 764 - - - - 764 

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 4,008 172 23 496 277 4,976 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง 4,235 1 31 255 602 5,124 

การสาธารณูปโภค 1,365 1 29 - - 1,395 

การบริการ 4,172 5 115 - 58 4,350 

เงินใหกูยืมเพื่อที่อยูอาศัย 7,992 250 144 94 127 8,607 

เงินใหกูยืมเพื่อเชาซ้ือ 125,008 14,567 633 388 679 141,275 

อื่น ๆ 8,707 347 155 87 236 9,532 

รวมเงินใหสนิเชือ่และดอกเบีย้คางรับ 192,518 15,343 1,130 1,320 1,979 212,290 
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(หนวย : ลานบาท) 

 31 ธันวาคม 2549 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  กลาวถึง ต่ํากวา  สงสัย  

 ปกต ิ เปนพเิศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 

บริษัทใหญและบริษัทที่เกี่ยวของกัน 50,977 - - - - 50,977 

การเกษตรและเหมืองแร 1,291 - - - - 1,291 

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 4,056 50 24 432 268 4,830 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง 5,347 22 14 273 603 6,259 

การสาธารณูปโภค 1,423 - - - - 1,423 

การบริการ 3,744 111 123 - 57 4,035 

เงินใหกูยืมเพื่อที่อยูอาศัย 8,491 526 107 82 104 9,310 

เงินใหกูยืมเพื่อเชาซ้ือ 102,822 9,175 428 288 525 113,238 

อื่น ๆ 8,698 366 168 92 199 9,523 

รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 186,849 10,250 864 1,167 1,756 200,886 

9.5 สินเชื่อดอยคุณภาพ 

  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารฯมีสินเช่ือดอยคุณภาพตามเกณฑของ 

ธปท. (หมายถึงเงินใหสินเช่ือท่ีจัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ) ดังนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 

 30 มิถุนายน 2550 31 ธนัวาคม 2549 

เงินใหสนิเช่ือดอยคณุภาพ (ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ) 4,397 3,753 

   ซ่ึงเงินใหสินเช่ือ ดอยคุณภาพตามท่ีกลาวไวขางตนไมนับรวมเงินใหสินเช่ือ ท่ีคางชําระ ท่ีไดมี

การทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้แลว และเขาเงื่อนไขการจัดช้ันเปนลูกหนี้ช้ันปกติหรือกลาวถึงเปน

พิเศษตามหลักเกณฑของธปท. 

   ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารฯมีเงินใหสินเช่ือท่ีระงับการรับรู

รายไดตามเกณฑคงคางซ่ึงคํานวณจากยอดหนี้เปนรายบัญชี จํานวนประมาณ  4,131 ลานบาท และ 

3,129 ลานบาท ตามลําดับ 
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9.6 การปรับโครงสรางหนี้ท่ีมีปญหา   

ในระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550  ธนาคารฯไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ท่ีมี

ปญหากับลูกหนี้ท้ังส้ิน 32 ราย ซ่ึงมียอดคงคางตามบัญชีกอนการปรับโครงสรางหนี้เปนจํานวนประมาณ 117

ลานบาท (สวนหนึ่งจํานวน 10 ราย คิดเปนจํานวนเงินประมาณ 33 ลานบาท เปนลูกหนี้ท่ีเคยทําสัญญาปรับ

โครงสรางหนี้แลวและไมสามารถจายชําระไดจึงทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ใหม) โดยไมมีผลขาดทุนจาก

การปรับโครงสรางหนี้ในระหวางงวด 

รูปแบบการปรับโครงสราง 

จาํนวนราย

ลูกหนี้ 

ยอดคงเหลือตาม

บัญชีกอนการปรับ

โครงสรางหนี้ 

ยอดคงเหลือตาม

บญัชีหลังการปรับ

โครงสรางหนี ้(1) 

ชนิดของสินทรัพย

ที่จะรับโอนตาม

สัญญา (1) 

มูลคายุติธรรมของ

สินทรัพยที่จะรับ

โอนตามสัญญา 

  ลานบาท ลานบาท  ลานบาท 

การเปล่ียนแปลงเงื่อนไข 

 การชําระหนี ้

31 113 113   

การโอนสนิทรัพยและ/หรือ

หุนทุนและ/หรือ

เปล่ียนแปลงเงื่อนไข 

 การชําระหนี ้

1 4 4 ที่ดิน 5 

รวม 32 117 117   

(1) แสดงดวยยอดคงเหลือตามบัญชี (เงินตนบวกดอกเบี้ยคางรับ) 

ลูกหนี้ท่ีมีการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ในระหวางงวด  มีระยะเวลาการชําระหนี้ตามสัญญาโดย

นับจากอายุหนี้คงเหลือ ณ วันส้ินงวดไดดังนี้ :- 

  (หนวย : ลานบาท) 

  ยอดหน้ีคงเหลือหลังจาก 

ระยะเวลา จํานวนรายลูกหน้ี ปรับโครงสรางหนี้  

ผิดนัดชําระแลวภายหลังทําสัญญา 21 60 

มกํีาหนดชําระในป 2550 2 4 

นอยกวา 5 ป  1 1 

5 - 10 ป 3 24 

11 - 15 ป 2 3 

มากกวา 15 ป 3 25 

รวม 32 117 
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   ขอมูลสําหรับ งวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 ท่ีเกี่ยวของกับลูกหนี้ท่ีผานการปรับ

โครงสรางหนี้มีดังนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 

ดอกเบี้ยที่รับรูในงบกําไรขาดทุน 77 

เงินสดที่รับชําระจากลูกหน้ี 283 

ทรัพยสินที่รับโอนจากลูกหน้ี 5 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 ธนาคารฯมีลูกหนี้ท่ีไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้แลวจํานวน 295 

ราย (จากลูกหนี้ของธนาคารฯท้ังหมดจํานวน 460,155 ราย) บัญชีลูกหนี้ท่ีปรับโครงสรางหนี้ดังกลาวมียอด          

เงินตนและดอกเบ้ียคงคางเปนจํานวนเงินรวม 2,851 ลานบาท (ในจํานวนดังกลาวเปนยอดคงคางของ

ลูกหนี้ท่ีมีการปรับโครงสรางหนี้ในระหวางงวด 2550 จํานวน 113 ลานบาท) ยอดรวมหนี้ดังกลาวหาก

คํานวณสุทธิจากหลักประกันจะมีมูลคารวมประมาณ 801 ลานบาท  

9.7 เงินใหสินเชื่อจัดชั้นตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 

  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารฯมีเงินใหสินเช่ือจัดช้ัน และเงินสํารองท่ี

เกี่ยวของตามเกณฑในประกาศของ ธปท. ดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 มูลหนี้/มูลคาตามบัญช ี
มูลหนี้หลังหัก 
หลักประกัน 

อัตราข้ันต่ํา
ที่ใชในการ
ตั้งคาเผื่อ (2) คาเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 

30 
มิถุนายน 

2550 

31  
ธันวาคม

2549 

30 
มิถุนายน 

2550 

31  
ธันวาคม

2549 

(รอยละ) 30 
มิถุนายน 

2550 

31  
ธันวาคม

2549 

เงินใหสนิเชือ่และดอกเบีย้คางรับ   (1)       
ลูกหนี้จัดชั้นปกติ 192,354 186,661 67,325 76,274 1 673 763 
ลูกหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 15,334 10,238 4,816 2,958 2 96 59 
ลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 1,130 864 772 518 100 772 518 
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย 1,320 1,167 714 596 100 714 596 

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ 1,979 1,756 1,192 990 100 1,192 990 

รวม 212,117 200,686 74,819 81,336  3,447 2,926 

สํารองเพิ่มเติมเผื่อหนี้ที่อาจเรียกเก็บไมได      197 136 

รวม      3,644 3,062 

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

กระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน 
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  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารฯไดตั้งสํารองตามหลักเกณฑของ 

ธปท.ท่ีออกไวเม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2549 ซ่ึงกําหนดใหกันสํารองสําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพในอัตรา

รอยละ 100 สําหรับสวนตางระหวางยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะ

ไดรับจากลูกหนี้หรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน 

ยกเวนลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือและเชาการเงินดอยคุณภาพซ่ึงกันสํารองในอัตรารอยละ 100 โดยไมหัก

มูลคาหลักประกัน 

9.8 เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ท่ีมีปญหา 

  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 สวนหนึ่งของเงินใหสินเช่ือไดรวมลูกหนี้ท่ีมี

ปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานดังนี้ :- 

    คาเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 จํานวนรายลูกหนี้ มูลหนี้ มูลคาหลักประกัน ที่บันทึกในบัญชีแลว 

 30 

มิถุนายน 

2550 

31 

ธันวาคม

2549 

30 

มิถุนายน 

2550 

31 

ธันวาคม

2549 

30 

มิถุนายน 

2550 

31 

ธันวาคม

2549 

30 

มิถุนายน 

2550 

31 

ธันวาคม

2549 

   ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

1.  บริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียนใน 15 16 915 1,147 1,558 1,238 273 289 

     ตลาดหลักทรัพย แตมีผลการดําเนินงาน         

  และฐานะการเงินเชนเดียวกับบริษัท         

 จดทะเบียนที่เขาขายถูกเพิกถอนจาก         

 การเปนหลักทรัพยจดทะเบียนของ         

 ตลาดหลักทรัพย         

2. บริษัทที่มีปญหาในการชําระหนี้หรือ 220 87 1,049 937 864 1,149 383 326 

 ผิดนัดชําระหนี้         

10. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

(หนวย : ลานบาท) 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  กลาวถึง ต่ํากวา  สงสัย สํารอง  

 ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม 

ยอดตนงวด 763 59 518 596 990 136 3,062 

จํานวนที่ตั้งเพิ่ม(ลด)ในระหวางงวด (90) 37 254 118 711 61 1,091 

หนี้สูญตัดบัญชี - - - - (509) - (509) 

ยอดปลายงวด 673 96 772 714 1,192 197 3,644 
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(หนวย : ลานบาท) 

 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  กลาวถึง ต่ํากวา  สงสัย สํารอง  

 ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม 

ยอดตนป 1,335 20 24 30 431 26 1,866 

จํานวนที่ตั้งเพิ่ม(ลด)ในระหวางป (572) 39 524 566 559 110 1,226 

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

ยอดปลายป 763 59 518 596 990 136 3,062 

11. คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้  

(หนวย : ลานบาท) 

 

สาํหรบังวดหกเดือน             

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 

สาํหรบัปสิน้สดุวันที ่          31 

ธนัวาคม 2549 

 

งบการเงินรวมและ                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดตนงวด 71 47 

บวก : จํานวนที่ต้ังเพิ่มในระหวาง งวด - 29 

หกั   :  จาํนวนทีต่ดัจาํหนายในระหวาง งวด (55) (5) 

ยอดปลายงวด 16 71 

12. หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 

  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ท่ีแสดงอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 

และ 2549 ประกอบดวย :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 2550 2549 

 งบการเงินรวมและ                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 1,091 516 

ตัดจําหนายคาเผื่อปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ 

 ในระหวาง งวด (55) (1) 

รวมหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ  1,036 515 
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13. คุณภาพสินทรัพย  

  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 คุณภาพของสินทรัพยจัดประเภทตามประกาศของ

ธนาคารแหงประเทศไทยมีดังนี ้:- 

     (หนวย : ลานบาท) 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินใหสินเชื่อ  ทรัพยสิน   

 และดอกเบี้ยคางรับ เงินลงทุน รอการขาย สินทรัพยอื่น รวม 

จัดชั้นปกติ 192,354 - - 54 192,408 

จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 15,334 - - 54 15,388 

จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน 1,130 - - 3 1,133 

จัดชั้นสงสัย 1,320 - - 6 1,326 

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 1,979 117 79 20 2,195 

รวม 212,117 117 79 137 212,450 

 
 

     (หนวย : ลานบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินใหสินเชื่อ  ทรัพยสิน   

 และดอกเบี้ยคางรับ เงินลงทุน รอการขาย สินทรัพยอื่น รวม 

จัดชั้นปกติ 186,661 - - 42 186,703 

จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 10,238 - - 27 10,265 

จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน 864 - - 3 867 

จัดชั้นสงสัย 1,167 - - 5 1,172 

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 1,756 178 33 8 1,975 

รวม 200,686 178 33 85 200,982 
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14. ทรัพยสนิรอการขาย  

(หนวย : ลานบาท) 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 

 ยอดตนงวด เพ่ิมขึ้น จาํหนาย ยอดปลายงวด 

ทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหน้ี :-     

   อสังหาริมทรัพย 680 5 (13) 672 

   สงัหารมิทรพัย 334 1,642 (1,385) 591 

ทรัพยสินที่ไดจากการประมูล     

   ซือ้จากการขายทอดตลาด :-     

    อสงัหารมิทรพัย 48 4 (5) 47 

รวม 1,062 1,651 (1,403) 1,310 

หกั : คาเผ่ือการดอยคา (33) (53) 7 (79) 

ทรัพยสินรอการขาย – สุทธิ 1,029 1,598 (1,396) 1,231 

  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 ทรัพยสินรอการขายของธนาคารฯสวนหนึ่งจํานวน 5 ลานบาท (ราคาทุน) 

ไดมีการทําสัญญาจะซ้ือจะขายกับลูกคา แตอยูระหวางการโอนกรรมสิทธิ 
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15. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ                                                                                    

(หนวย : ลานบาท)           

   อุปกรณ เคร่ืองตกแตง    

 ที่ดิน อาคาร สํานักงาน และติดตั้ง คอมพวิเตอ

ร 

ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน   :       

31 ธันวาคม 2549 178 66 183 686 320 67 1,500 

ซ้ือเพิ่ม 158 87 50 68 90 20 473 

จําหนาย - - - (1) (1) (4) (6) 

30 มิถุนายน 2550 336 153 233 753 409 83 1,967 

คาเส่ือมราคาสะสม   :       

31 ธันวาคม 2549 - 2 52 138 79 31 302 

จําหนาย - - - - (1) (3) (4) 

คาเส่ือมราคาสําหรับงวด - 2 19 61 36 6 124 

30 มิถุนายน 2550 - 4 71 199 114 34 422 

มูลคาสุทธิตามบัญชี   :       

31 ธันวาคม 2549 178 64 131 548 241 36 1,198 

30 มิถุนายน 2550 336 149 162 554 295 49 1,545 

คาเส่ือมราคาที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

2549       62 

2550       124 

  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 ธนาคารฯมียานพาหนะซ่ึงไดมาภายใตสัญญาเชาทางการเงินโดยมีมูลคา

สุทธิตามบัญชีเปนจํานวนประมาณ 49 ลานบาท และธนาคารฯมีอุปกรณจํานวนหนึ่งซ่ึงตัดคาเส่ือมราคา

หมดแลวแตยังใชงานอยู โดยราคาทุนกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของอุปกรณดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 

96 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549 : 36 ลานบาท และ 86 ลานบาท ตามลําดับ)   
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16. สินทรัพยไมมีตัวตน – ซอฟทแวร 

(หนวย : ลานบาท) 

  สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่  

 อายกุารตัด 30 มิถุนายน 2550 

 จําหนายคงเหลือ ยอดตนงวด เพ่ิมขึ้น ตัดจําหนาย ยอดปลายงวด 

คอมพิวเตอรซอฟทแวร 1 - 10 ป 61 147 - 208 

หกั :  ตัดจาํหนายระหวางงวด  (31) - (3) (34) 

 คาเผื่อการดอยคา  (5) - - (5) 

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ  25 147 (3) 169 

  คาตัดจําหนายสําหรับงวดปจจุบันจํานวน 3 ลานบาท ไดรวมอยูในคาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานท่ี 

และอุปกรณ 

17. สินทรัพยอ่ืน 

  (หนวย : ลานบาท) 

 30 มิถุนายน 2550 30 มิถุนายน 2550 31 ธนัวาคม 2549 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ลูกหน้ีอื่น 453 453 250 

รายไดคาเบี้ยประกันภัยคางรับ  104 104 106 

ภาษเีงินไดหกั ณ ทีจ่ายรอเรียกคืน 23 23 23 

สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน 281 281 476 

สิทธิการเชาจายลวงหนา 207 207 207 

อื่น ๆ  231 231 163 

รวม 1,299 1,299 1,225 

หกั : คาเผ่ือการดอยคา (31) (31) (12) 

รวมสินทรัพยอื่น - สุทธิ 1,268 1,268 1,213 
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18. เงินฝาก  

 18.1 จําแนกตามประเภทเงินฝาก 

  (หนวย : ลานบาท) 

 30 มิถุนายน 2550 30 มิถุนายน 2550 31 ธันวาคม 2549 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จายคืนเมื่อทวงถาม 549 549 459 

ออมทรัพย 49,118 49,125 30,911 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน 4,558 4,558 8,792 

จายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา    

-  ไมถึง 6 เดือน  37,274 37,274 38,187 

-  6 เดือนไมถึง 1 ป 75,273 75,273 92,498 

-  1 ปข้ึนไป 38,165 38,165 28,134 

รวมเงินฝาก 204,937 204,944 198,981 

 18.2 จําแนกตามระยะเวลาท่ีเหลือของสัญญารับฝากเงนิ 

  (หนวย : ลานบาท) 

 30 มิถุนายน 2550 30 มิถุนายน 2550 31 ธันวาคม 2549 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ไมเกิน 1 ป * 200,045 200,052 188,079 

เกิน 1 ป 4,892 4,892 10,902 

รวมเงินฝาก 204,937 204,944 198,981 

  * รวมสัญญาที่ครบกําหนดแลว  

 18.3 จําแนกตามสกุลเงินและถ่ินท่ีอยูของผูฝาก  

   (หนวย : ลานบาท) 

 30 มิถุนายน 2550 30 มิถุนายน 2550 31 ธันวาคม 2549 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินบาท - ในประเทศ 204,937 204,944 198,981 

เงินตราตางประเทศ - ในประเทศ - - - 

รวมเงินฝาก 204,937 204,944 198,981 



 -  35  - 

19. รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) 

  (หนวย : ลานบาท) 

 30 มิถุนายน 2550 31 ธนัวาคม 2549 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เมือ่ทวงถาม มรีะยะเวลา รวม เมือ่ทวงถาม มรีะยะเวลา รวม 

รายการระหวางธนาคาร        

และตลาดเงิน - ในประเทศ :-       

ธนาคารแหงประเทศไทยและ

กองทนุเพ่ือการฟนฟูฯ - 108 108 - 108 108 

ธนาคารพาณิชย 2 - 2 1 - 1 

ธนาคารอื่น - - - 1,300 - 1,300 

บริษัทเงินทุนและบริษัท

หลักทรัพย 671 5 676 290 56 346 

สถาบันการเงินอื่น 1,085 3,081 4,166 524 2,310 2,834 

รวมรายการระหวางธนาคาร 

 และตลาดเงิน   1,758 3,194 4,952 2,115 2,474 4,589 

20. เงินกูยืม 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 ยอดคงเหลือของเงินกูยืมในประเทศมีดังนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 

   30 มิถุนายน 2550 31 ธันวาคม 2549 

ประเภทของการกูยืม 

อัตราดอกเบี้ยตอป                      

(ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550) 

วันครบ

กําหนด 

งบการเงินรวมและ            

งบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินกูยืมระยะส้ัน    

ตั๋วแลกเงิน คงทีร่อยละ 3.5 – 5.0 ป 2550 - 2551 31,875 10,366 

ตั๋วสัญญาใชเงิน เงินฝากประจํา 3 เดือน  

บวกรอยละ 1.25  

ป 2550 5,000 5,000 

ตั๋วแลกเงิน ลอยตัวถัวเฉลี่ย MLR ของ 

ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 4 

แหงหักรอยละ 3.60 

ป 2551 1,000 - 

หุนกูไมดอยสิทธิ  

 ไมมีหลักประกัน  

 และไมแปลงสภาพ 

คงทีร่อยละ  5.00 ป 2550 80 159 

   37,955 15,525 
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(หนวย : ลานบาท) 

   30 มิถุนายน 2550 31 ธันวาคม 2549 

ประเภทของการกูยืม 

อัตราดอกเบี้ยตอป                      

(ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550) 

วันครบ

กําหนด 

งบการเงินรวมและ            

งบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินกูยมืระยะยาว    

หุนกูดอยสิทธิ     

ตามแผนการจัดตั้ง

ธนาคารที่จํากัด

ขอบเขตธุรกิจ  

คงทีร่อยละ 9 ป 2551 1,943 1,943 

หุนกูดอยสิทธิเพื่อ

นับเปนงินกองทุน

ชั้นที่ 2  

คงทีร่อยละ 6.18 ป 2556 3,000 3,000 

ตั๋วแลกเงิน คงทีร่อยละ 4.25 - 4.80 ป 2552 - 2553 4,490 8,735 

ตั๋วแลกเงิน ลอยตัวถัวเฉลี่ย MLR ของ

ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 4 

แหง หักรอยละ 3.55 - 3.60 

ป  2552 1,650 2,650 

ตั๋วแลกเงิน ลอยตัว THB-THBFIX-

REUTERS บวกรอยละ 

0.45 - 0.47 

ป 2553  750 750 

   11,833 17,078 

รวมเงินกูยมื   49,788 32,603 

21. หนี้สินอ่ืน  

  (หนวย : ลานบาท) 

 30 มิถุนายน 2550 30 มิถุนายน 2550 31 ธนัวาคม 2549 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เจาหน้ีอื่น   130 130 210 

บัญชีพักเงินรับจากลูกหน้ีรอตัดบัญชี 724 724 1,333 

ดอกผลจากการใหเชาซื้อรับลวงหนา 209 209 132 

อื่น ๆ 233 232 243 

รวมหน้ีสินอื่น 1,296 1,295 1,918 
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22. เงินปนผล 

 (หนวย : บาท) 

เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน 

    

เงินปนผลประจําป สําหรับป 2549 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อ

วันที่  30 เมษายน 2550 218,753,414 0.15 

เงินปนผลประจําป สําหรับป 2548 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อ

วันที่ 26 เมษายน 2549 364,589,023 0.25 

23. สวนเกินทุน(ต่ํากวาทุน)จากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงนิลงทุน 

(หนวย : ลานบาท) 

 30 มิถุนายน 2550 31 ธนัวาคม 2549 

 งบการเงินรวมและ            

งบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน :-   

เงินลงทุนเผื่อขาย   

ตราสารหน้ี 33 2 

ตราสารทนุ 31 8 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด  

 (โอนเปลี่ยนประเภทมาจากเงินลงทุนเผื่อขาย) 7 9 

รวม 71 19 

สวนตํ่ากวาทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน :-   

เงินลงทุนเผื่อขาย   

ตราสารหน้ี (2) (16) 

ตราสารทนุ (6) (87) 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด  

 (โอนเปลี่ยนประเภทมาจากเงินลงทุนเผื่อขาย) (389) (430) 

รวม (397) (533) 

สวนเกินทนุ(ตํ่ากวาทนุ)จากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน - สุทธิ (326) (514) 
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24. สํารองตามกฎหมาย 

  เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 116 แหง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ธนาคารฯตอง

จัดสรรกําไรสุทธิประจําป สวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวย

ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา ทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวา รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได 

25. เงนิกองทุนท่ีตองดาํรงไวตามกฎหมาย 

  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 เงินกองทุนท่ีธนาคารฯตองดํารงไวตามกฎหมายตาม

มาตรา 4 ของพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 ประกอบดวย :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 30 มิถุนายน 2550 31 ธนัวาคม 2549 

 เงินกองทุนช้ันที่ 1  

ทุนที่ออกและชําระแลว 14,584 14,584 

สวนเกินมูลคาหุน 341 341 

กําไรสะสม 492 496 

สํารองตามกฎหมาย 78 67 

รวม 15,495 15,488 

 เงินกองทุนช้ันที่ 2  

หุนกูดอยสิทธิ 3,389 3,389 

เงินสํารองสําหรับลูกหน้ีจัดช้ันปกติ 673 763 

สวนเกินทนุจากการตีราคาเงินลงทนุในตราสารทนุ - สุทธิ 11 - 

รวม 4,073 4,152 

รวมเงินกองทุนช้ันที่ 1 และ 2 19,568 19,640 

หกั : สวนตํ่ากวาทนุจากการตีราคาเงินลงทนุในตราสารทนุ - สุทธิ - (79) 

รวมเงินกองทุนทั้งสิ้น 19,568 19,561 
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 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 อัตราสวนการดํารงเงินกองทุนของธนาคารฯคํานวณ

ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดย ธปท. มีดังนี้ :- 

 30 มิถุนายน 2550 31 ธนัวาคม 2549 

 อตัราสวน อัตราขั้นตํ่า อตัราสวน อัตราขั้นตํ่า 

 เงินกองทนุ ตามขอกําหนด เงินกองทนุ ตามขอกําหนด 

 ของธนาคารฯ ของ ธปท. ของธนาคารฯ ของ ธปท. 

เงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเสี่ยง (รอยละ) 10.80 8.50 11.13 8.50 

เงินกองทุนช้ันที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง (รอยละ) 8.55 4.25 8.81 4.25 

26. กําไรจากเงนิลงทุน 

  กําไรจากเงินลงทุนสําหรับ งวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 และ  2549 ไดรวมรายการ

ดังตอไปนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 2550 2549 

 

งบการเงินรวมและ            

งบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

โอนกลับคาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุน  

 (คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน) (34) 3 

กําไรที่เกิดขึ้นจริงจากการซื้อขายหลักทรัพย :-   

หลักทรัพยเผื่อขาย 89 1 

รวมกําไรจากเงินลงทนุ 55 4 

  ในระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2549 ธนาคารฯไดไถถอนเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล

จํานวน 105 ลานบาท ซ่ึงเปนเงินลงทุนตามขอตกลงกับกระทรวงการคลังภายใตโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุนช้ัน

ท่ี 2 กอนครบกําหนด พรอมท้ังไถถอนหุนกูดอยสิทธิท่ีเกี่ยวของ โดยมีผลกําไรจากการไถ ถอนสุทธิ 0.5 ลาน

บาท 

27. จํานวน และคาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 

 2550 2550 2549 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จาํนวนพนักงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน (คน) 4,512 4,507 3,350 
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คาใชจายเก่ียวกับพนักงานสําหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวันที ่

30 มิถุนายน  (ลานบาท) 845 853 564 

28.  คาตอบแทนกรรมการ 

  คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนท่ีจายใหแกกรรมการของธนาคารฯตามมาตรา 90 ของ        

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนท่ีเกี่ยวของท่ีจายใหกับกรรมการ

ซ่ึงดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของธนาคารฯดวย 

  นอกจากนี้ เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของธนาคารฯไดมีมติใหจายเงินบําเหน็จ

แกคณะกรรมการของธนาคารฯจํานวนประมาณ 2.2 ลานบาท  

29. ขาดทุน(กําไร)จากทรัพยสนิรอการขายและทรัพยสินอ่ืน 

  ขาดทุน( กําไร )จากทรัพยสินรอการขาย และทรัพยสินอ่ืน สําหรับ งวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 

มิถุนายน 2550 และ 2549 ไดรวมรายการดังตอไปนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 

 2550 2549 

 งบการเงินรวมและ            

งบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กําไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายทรัพยสินรอการขาย 

 และทรัพยสินอื่น (3) (18) 

ต้ังคาเผ่ือการดอยคาเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 46 (1) 

รวมขาดทุน(กําไร)จากทรัพยสินรอการขายและทรัพยสินอื่น 43 (19) 

30. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

  ภาษีเงินไดนิติบุคคลคํานวณข้ึนจากกําไรสุทธิสําหรับงวดหลังจากบวกกลับและหักออกดวยคาใชจาย

และสํารองตาง ๆท่ีไมอนุญาตใหถือเปนคาใชจายในการคํานวณภาษีและรายไดตางๆท่ีไดรับยกเวนไมตอง

นํามารวมคํานวณเปนรายไดในทางภาษี  

31. กําไรตอหุน 

  กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับ งวดดวยจํานวน ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของ      

หุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางงวด 
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32. กองทุนสํารองเล้ียงชพี 

  ธนาคารฯ และบริษัทยอย และพนักงานไดรวมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ข้ึนตาม

พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ธนาคารฯและบริษัทยอย และพนักงานจายสมทบกองทุน

ดังกลาวเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือน และจะถูกจายใหแกพนักงานในกรณีท่ีออกจากงาน

ตามระเบียบวาดวยกองทุนของ ธนาคารฯ และบริษัทยอย  กองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดยบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด ในระหวาง งวด  2550 ธนาคารฯ และบริษัทยอย ไดจายเงินสมทบ

กองทุนเปนจํานวนเงิน 20 ลานบาท (2549 : 11 ลานบาท) 

33. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

  ในระหวาง งวด 2550 และ 2549 ธนาคารฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไข ทางการคา และเกณฑ ตามท่ีตกลงรวมกันระหวางธนาคารฯและ

บริษัทเหลานั้น ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายกําหนดราคา 

 2550 2550 (สาํหรบังวด 2550) 2549 

 รายการท่ีเกิดขึน้ในระหวางงวด    

บริษัทใหญ :-     

รายไดดอกเบี้ยรับ 350 350 945 ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ  

 4.12 - 5.25 ตอป 

รายไดคาบรกิารงานสนับสนุน 41 41 41 อตัราทีต่กลงในสญัญาบรกิาร          

ซึง่อางองิจากตนทนุ 

ดอกเบี้ยจาย - เงินฝาก 3 3 - ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2 - 3.3 ตอป 

ดอกเบี้ยจาย - เงินกูยืม 46 46 - ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 6.18 ตอป 

คาเชาจาย 32 32 12 อตัราทีต่กลงในสญัญาเชา  

คาใชจายอื่น 3 3 21  

เงินปนผลจาย 217 217 362 ตามที่ประกาศจาย 

ซื้อสินทรัพยถาวร 4 4 150 ตามมลูคาทีต่กลงกันตามสญัญาโดย

อางอิงจากราคาประเมินและราคา

ตามบญัชี 
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(หนวย : ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายกําหนดราคา 

 2550 2550 (สาํหรบังวด 2550) 2549 

 รายการท่ีเกิดขึน้ในระหวางงวด    

บริษัทยอย :-     

คาใชจายอื่น - 8 -  

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน :-     

มูลคาซื้อเงินลงทุนในตราสารหน้ี 859 859 2,250 ราคาตลาด 

มูลคาขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี  3,007 3,007 50 ราคาตลาด 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลรับ 133 133 212 ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 4 - 8.50  ตอป 

เงินปนผลรับตามที่ประกาศจาย 

รายไดคาบรกิารงานสนับสนุน 38 38 4 อัตราที่ตกลงในสัญญาบริการ  

 ซึง่อางองิจากตนทนุ 

รายไดอื่น 37 37 1  

ดอกเบี้ยจาย - เงินฝาก 23 23 16 ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2 - 5.25 ตอป 

ดอกเบี้ยจาย - เงินกูยืม 11 11 6 ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 4.69 - 9 ตอป 

คาเชาจาย 7 7 2 อตัราทีต่กลงในสญัญาเชา  

คาใชจายอื่น 62 62 29  

 

 (หนวย : ลานบาท) 

 สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายกําหนดราคา 

 2550 2550 (สาํหรบังวด 2550) 2549 

 รายการท่ีเกิดขึน้ในระหวางงวด    

บริษัทใหญ :-     

รายไดดอกเบี้ยรับ 893 893 1,962 ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ  

 4.125 - 6.25 ตอป 

รายไดคาบรกิารงานสนับสนุน 84 84 83 อัตราที่ตกลงในสัญญาบริการซึ่ง

อางองิจากตนทนุ 

ดอกเบี้ยจาย - เงินฝาก 5 5 - ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2 – 3.8 ตอป 

ดอกเบี้ยจาย - เงินกูยืม 92 92 - ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 6.18 ตอป 

คาเชาจาย 57 57 23 อตัราทีต่กลงในสญัญาเชา  

คาใชจายอื่น 46 46 37  

เงินปนผลจาย 217 217 362 ตามที่ประกาศจาย 

มูลคารับโอนเงินใหสินเช่ือ - - 888  

ซื้อสินทรัพยถาวร 223 223 165 ตามมลูคาทีต่กลงกันตามสญัญาโดย

อางอิงจากราคาประเมินและราคา

ตามบญัชี 
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(หนวย : ลานบาท) 

 สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายกําหนดราคา 

 2550 2550 (สาํหรบังวด 2550) 2549 

 รายการท่ีเกิดขึน้ในระหวางงวด    

บริษัทยอย :-     

คาใชจายอื่น - 8 -  

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน :-     

มูลคาซื้อเงินลงทุนในตราสารหน้ี 1,552 1,552 2,250 ราคาตลาด 

มูลคาขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี  7,345 7,345 1,994 ราคาตลาด 

มูลคาขายเงินใหสินเช่ือ 

 (2549 : ไมมีกําไรจากการขาย ) 

- - 422  

ซื้อสินทรัพยถาวร 193 193 - ตามมูลคาที่ตกลงกันโดยอางอิงจาก

ราคาประเมิน 

ขายสินทรัพยถาวร 1 1 - ตามมูลคาที่ตกลงกันโดยอางอิงจาก

ราคาประเมิน 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลรับ 309 309 414 ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 4 - 8.50 ตอป 

เงินปนผลรับตามที่ประกาศจาย 

รายไดคาบรกิารงานสนับสนุน 73 73 8 อัตราที่ตกลงในสัญญาบริการ ซึ่ง

อางองิจากตนทนุ 

รายไดอื่น 66 66 3  

ดอกเบี้ยจาย - เงินฝาก 40 40 29 ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2 - 5.25 ตอป 

ดอกเบี้ยจาย - เงินกูยืม 20 20 12 ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 4.69 - 9 ตอป 

คาเชาจาย 16 16 5 อตัราทีต่กลงในสญัญาเชา  

คาใชจายอื่น 107 107 72  
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 ยอดคงคางของรายการระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญท่ีเกิดข้ึนในระหวาง งวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 

มิถุนายน 2550 และ 2549 สามารถแสดงดวยยอดถัวเฉล่ียจากยอดคงคาง ณ วันส้ินเดือน ซ่ึงมีรายละเอียด

ดังนี้ :- 

        (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2550 2549 

บริษัทใหญ   :-   

เงินใหสนิเช่ือ 33,543 33,543 62,707 

เงินฝาก 400 400 198 

เงินกูยืม 3,000 3,000 - 

บริษัทยอย   :-   

เงินฝาก - 6 - 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน   :-   

เงินใหสนิเช่ือ 10,634 10,634 12,705 

เงินฝาก 2,030 2,030 1,550 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 317 317 500 

เงินกูยืม 762 762 402 
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ยอดคงคางของรายการระหวางกันท่ีมียอดคงคางเกินกวา 500 ลานบาท มีรายละเอียดดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2550 

 สินทรัพย หนี้สิน ภาระผูกพัน 

 

รายการ

ระหวาง

ธนาคารฯ 

เงิน

ลงทุน - 

ตราสาร

หนี้ 

เงินให

สินเชื่อ 

ดอกเบี้ย

คางรับ 

สินทรัพย

อื่น เงินฝาก 

รายการ

ระหวาง

ธนาคารฯ เงินกูยืม 

ดอกเบี้ย

คางจาย 

หนี้สิน

อื่น 

ภาระค้ํา

ประกัน 

ภาระ

ผูกพนั

อื่น 

บรษิทัใหญ             

บมจ. ทุนธนชาต - - 26,900 - 9 128 - 3,000 12 15 - - 

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน -            

บบส. เอ็น เอฟ เอส - - 7,000 - 2 35 - - - - - - 

บจ. ธนชาตกรุป  

 ลีสซิ่ง - - 1,475   5 - 24 - - - - - - 

ธนาคารไทย

พาณิชย 3 173 - 1 - - - - - - - 6,853 

บจ. ธนชาต 

 ประกันชีวิต - - - - 12 - 6 790 14 82 - - 

บริษัทที่เก่ียวของกัน

หลายแหง 16   407 871 15 63 1,742 317 112 16 11 59 60 

 19 580 36,246 21 86 1,929 323 3,902 42 108 59 6,913 
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(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2550 

 สินทรัพย หนี้สิน ภาระผูกพัน 

 

รายการ

ระหวาง

ธนาคารฯ 

เงิน

ลงทุน - 

ตราสาร

หนี้ 

เงินให

สินเชื่อ 

ดอกเบี้ย

คางรับ 

สินทรัพย

อื่น เงินฝาก 

รายการ

ระหวาง

ธนาคารฯ เงินกูยืม 

ดอกเบี้ย

คางจาย 

หนี้สิน

อื่น 

ภาระค้ํา

ประกัน 

ภาระ

ผูกพนั

อื่น 

บรษิทัใหญ             

บมจ. ทุนธนชาต - - 26,900 - 9 128 - 3,000 12 15 - - 

บริษัทยอย             

บจ. ธนชาต  

 เทรนนิ่ง แอนด  

 ดีเวลลอปเมนท - - - - - 7 - - - 4 - - 

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน             

บบส. เอ็น เอฟ เอส - - 7,000 - 2 35 - - - - - - 

บจ. ธนชาตกรุป  

 ลีสซิ่ง - - 1,475 5 - 24 - - - - - - 

ธนาคารไทย

พาณิชย 3 173 - 1 - - - - - - - 6,853 

บจ. ธนชาต 

 ประกันชีวิต - - - - 12 - 6 790 14 82 - - 

บริษัทที่เก่ียวของกัน

หลายแหง 16 407 871 15 63 1,742 317 112 16 11 59 60 

 19 580 36,246 21 86 1,936 323 3,902 42 112 59 6,913 
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 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2549 

 สินทรัพย หนี้สิน ภาระผูกพัน 

 

รายการ

ระหวาง

ธนาคารฯ 

เงิน

ลงทุน - 

ตราสาร

หนี้ 

เงินให

สินเชื่อ 

ดอกเบี้ย

คางรับ 

สินทรัพย

อื่น เงินฝาก 

รายการ

ระหวาง

ธนาคารฯ เงินกูยืม 

ดอกเบี้ย

คางจาย 

หนี้สิน

อื่น 

ภาระค้ํา

ประกัน 

ภาระ

ผูกพนั

อื่น 

บรษิทัใหญ             

บมจ. ทุนธนชาต - - 39,600 - 6 79 - 3,000 12 48 - - 

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน             

บบส. เอ็น เอฟ เอส - - 8,300 - 1 68 - - - - - - 

บจ. ธนชาตกรุป  

 ลีสซิ่ง - - 2,000 12 - 33 - - - - - - 

ธนาคารไทยพาณิชย 14 180 - 2 - - - - - - - 8,658 

บริษัทที่เก่ียวของกัน

หลายแหง 14 561 1,053 12 26 1,128 113 402 26 52 45 - 

 28 741 50,953 26 33 1,308 113 3,402 38 100 45 8,658 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารฯมีเงินใหสินเช่ือแกบริษัทใหญและบริษัท

ท่ีเกี่ยวของกันท่ีมีสาระสําคัญในกลุมธนชาตดังนี้ :- 

    จํานวนเงินคงคาง 

ชื่อบริษัท ประเภทสินเชื่อ 

ระยะเวลาของ

สัญญา อัตราดอกเบี้ย 

30 มิถุนายน 

2550 

31 ธันวาคม 

2549 

    ลานบาท ลานบาท 

บรษิทัใหญ :-      

บมจ. ทุนธนชาต  ต๋ัวสัญญาใชเงิน เมื่อทวงถาม 

แตไมเกิน 

พฤษภาคม 2551 

ตามตลาดเงินแตไมตํ่ากวาเงินฝาก

ประจําประเภทหนึ่งปบวกรอยละ

คงที่ตอป 

26,900 39,600 

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 

 ในกลุมธนชาต :- 

     

บบส. เอ็น เอฟ เอส จํากัด ต๋ัวสัญญาใชเงิน เมื่อทวงถาม 

แตไมเกิน 

พฤษภาคม 2551 

ตามตลาดเงินแตไมตํ่ากวาเงินฝาก

ประจําประเภทหนึ่งปบวกรอยละ

คงที่ตอป 

7,000 8,300 

บจ. ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง ต๋ัวสัญญาใชเงิน เมื่อทวงถาม 

แตไมเกิน 

พฤษภาคม 2551 

ตามตลาดเงินแตไมตํ่ากวาเงินฝาก

ประจําประเภทหนึ่งปบวกรอยละ

คงที่ตอป 

1,475 2,000 

รวม    35,375 49,900 



 -  48  - 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 ธนาคารฯมีเงินลงทุนในหุนสามัญในกิจการท่ีเกี่ยวของกัน โดยการมีผูบริหาร

ของธนาคารฯเปนผูถือหุนและ/หรือมีกรรมการรวมกันรวมจํานวนประมาณ 64 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549 : 144 

ลานบาท) 

  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550  ธนาคารฯมียอดเงินฝากและเงินใหสินเช่ือแกพนักงานระดับผูอํานวยการฝาย

ข้ึนไปของธนาคารฯและบริษัทในกลุมธนชาตโดยรวมถึงบุคคลท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวจํานวน 517 ลานบาท 

และจํานวน 52 ลานบาท ตามลําดับ (31 ธันวาคม 2549 : 572 ลานบาท และ 48 ลานบาท ตามลําดับ)  

  ในระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 ธนาคารฯไดจายเงินเดือน คาเบ้ีย ประชุม และบําเหน็จ

ใหแกผูบริหารสําคัญรวมถึงกรรมการของธนาคารฯเปนจํานวน 26 ลานบาท  

34. การเสนอขอมูลทางการเงนิจําแนกตามสวนงาน 

  ธนาคารฯดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียวคือธุรกิจธนาคารพาณิชย และดําเนินธุรกิจในสวน

งานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไร และสินทรัพยท้ังหมดท่ีแสดงในงบการเงิน

จึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามท่ีกลาวไว 

  บริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียวคือธุรกิจใหบริการงานฝกอบรมแกบุคลากร และ

ดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย แตเนื่องจากรายได กําไรและสินทรัพย

ท้ังหมดของบริษัทยอยมีจํานวนท่ีไมมีสาระสําคัญตองบการเงินรวมจึงไมไดแสดงรายการดังกลาวจําแนก

ตามสวนงานท่ีเกี่ยวของในงบการเงินรวม 
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35. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหนา  

  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายหนาท่ีมี

สาระสําคัญมีดังนี้ :- 

35.1  

(หนวย : ลานบาท) 

 30 มิถุนายน 2550 31 ธันวาคม 2549 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  เงินตรา   เงินตรา  

 เงินบาท ตางประเทศ รวม เงินบาท ตางประเทศ รวม 

การรับอาวัลตั๋วเงิน 11 - 11 54 - 54 

ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขา 

 ที่ยังไมครบกําหนด 21 13 34 - 19 19 

เล็ตเตอรออฟเครดิต - 57 57 2 92 94 

ภาระผูกพันอื่น :-       

   สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนทันที 

 และลวงหนา 

      

 - สัญญาซ้ือ - 234 234 - 82 82 

      - สัญญาขาย - 22,144 22,144 - 21,929 21,929 

   สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย 

      

 - สัญญาขาย - 1,382 1,382 - 1,868 1,868 

   สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 37,530 - 37,530 26,650 - 26,650 

   วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคา 

 ยังไมได เบกิใช 

2,133 - 2,133 1,664 - 1,664 

   อื่น ๆ 2,063 3 2,066 1,371 3 1,374 

รวม 41,758 23,833 65,591 29,741 23,993 53,734 
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 35.2 ในป 2544 - 2545 ธนาคารฯไดเขาทําสัญญาขายเงินใหสินเช่ือแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) 

เปนจํานวนเงินประมาณ 296 ลานบาท ซ่ึงธนาคารฯมีภาระท่ีจะตองรวมรับรูสวนแบงผลกําไรหรือ

ขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของ บสท. ณ ส้ินปท่ี 5 และส้ินปท่ี 10 นับแตวันท่ี 1 

กรกฎาคม 2544 โดยในกรณีท่ีมีผลขาดทุน ผลขาดทุนสวนแรกจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาโอน 

ธนาคารฯจะเปนผูรับผิดชอบ ผลขาดทุนสวนท่ีสองจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาโอน บสท. และ

ธนาคารฯจะแบงกันคนละคร่ึง ผลขาดทุนสวนท่ีเหลือ บสท. จะรับไปท้ังหมด โดยผลกําไรหรือขาดทุน

จะคํานวณจากมูลคาสินทรัพยท่ีเรียกเก็บไดสะสม ณ วันท่ีคํานวณหักดวยตนทุนในการรับโอนและ

คาใชจายท้ังปวงในการดําเนินงานของ บสท. รวมท้ังดอกเบ้ียจากตราสารหนี้ท่ีออกเพื่อซ้ือลูกหนี้ ซ่ึงผล

กําไรหรือขาดทุนท้ังหมดยังไมสามารถประมาณไดแนนอนในขณะนี้ อยางไรก็ตาม ณ วันท่ี 30 

มิถุนายน 2550 ธนาคารฯไดมีการประมาณการสวนแบงผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการบริหาร

สินทรัพยดอยคุณภาพดังกลาวแลวเปนจํานวนเงินประมาณ 89 ลานบาท ซ่ึงจํานวนประมาณการผล

ขาดทุนนี้ไดแสดงไวเปนสวนหนึ่งของคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้ (31 

ธันวาคม 2549 : ประมาณการผลขาดทุนจํานวน 55 ลานบาท) 

 35.3 ธนาคารฯไดมีการทําสัญญาขายสินเช่ือ/โอนสิทธิเรียกรองสินเช่ือท่ีอยูอาศัยกับบรรษัทตลาดรอง    

สินเช่ือท่ีอยูอาศัย ซ่ึงธนาคารฯมีภาระท่ีจะตองจายคาชดใชความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากจํานวนสินเช่ือ

อันเกิดจากการไมไดรับชําระหนี้จํานวนสูงสุดไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาสินเช่ือท่ีขาย ซ่ึง ณ วันท่ี 

30 มิถุนายน 2550 ธนาคารฯมีภาระสูงสุดไมเกิน 3 ลานบาท 

 35.4 ธนาคารฯมีภาระท่ีจะตองนําสงเงินเขากองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในอัตรา

รอยละ 0.2 ของยอดเงินฝากบวกดอกเบ้ียคางจายท่ีมีอยู ณ วันส้ินรอบระยะเวลาหกเดือนกอนหนา

งวดท่ีจะตองนําสงเงินกองทุนทุกวันท่ี 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคมของทุกป 
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35.5 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 ธนาคารฯและบริษัทยอยมีภาระท่ีตองจายคาบริการท่ีเกี่ยวของกับทรัพยสิน

รอการขาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และคาบริการอ่ื น ๆ พรอมท้ังคาเชาและคาบริการอาคาร

สํานักงานฯตามสัญญาเชาและบริการระยะยาวดังนี้ :- 

   (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ป กิจการอืน่ บริษัทใหญ บริษัทที่เก่ียวของกัน รวม 

2550 122 70 14 206 

2551 156 69 18 243 

2552 เปนตนไป 379 35 21 435 

 นอกจากนี้ ธนาคารฯยังมีภาระท่ีตองจายคาบริการงานธุรการตาง ๆ ใหกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน        

แหงหนึ่งตามอัตราตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริงบวกสวนเพิ่มตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา 

36. คดีฟองรอง 

  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 ธนาคารฯมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายเปนจํานวน

รวมประมาณ 485 ลานบาท อยางไรก็ตาม ฝายจัดการของธนาคารฯเช่ือม่ันวาจะไมมีความเสียหายเกิดข้ึนจึง

ไมไดบันทึกเปนหนี้สิน ณ ปจจุบัน ยกเวนคดีกับลูกหนี้รายหนึ่ง ซ่ึงศาลอุทธรณไดพิพากษาใหธนาคารฯแพคด ี

โดยใหชําระเงินแกโจทกตามฟองจํานวน 10 ลานบาท พรอมดอกเบ้ียรอยละ 7.5 ตอป นับแตวันท่ี 8 ตุลาคม  2541 ซ่ึง

ธนาคารฯไดยื่นฎีกาคัดคานคําพิพากษาศาลอุทธรณแลว อยางไรก็ตาม เพื่อความระมัดระวงัรอบคอบธนาคารฯ

จึงไดบันทึกภาระตามผลของคดีดังกลาวไวเปนหนี้สิน ณ วันท่ีในงบดุล 

37. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

  เคร่ืองมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ ท่ีทําใหสินทรัพยทางการเงินของกิจการหนึ่งและหนี้สิน

ทางการเงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มข้ึน 
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 37.1 ความเส่ียง จากการใหสินเชื่อ 

  ความเส่ียง จากการใหสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีธนาคารฯอาจไดรับความเสียหายอันสืบ เนื่อง             

มาจากการท่ีคูสัญญาของธนาคารฯจะไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือทาง

การเงินได มูลคาสูงสุดของความเส่ียง คือ มูลคาตามบัญชีของเคร่ืองมือทางการเงินหักดวยสํารองเผ่ือ

ขาดทุนตามท่ีแสดงไวในงบดุล และความเส่ียงของรายการนอกงบดุลจากการ อาวัล คํ้าประกันการ

กูยืมและคํ้าประกันอ่ืน ๆ  

  ธนาคารฯไดมีการบริหารความเส่ียงในข้ันตอนของการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ การวิเคราะห

ความเส่ียงและความสามารถในการชําระหนี้ และการสอบทานสินเช่ือเพื่อตรวจสอบและทบทวน

คุณภาพสินเช่ือของธนาคารฯอันจะปองกันและแกไขสินเช่ือท่ีจะเปนปญหาในอนาคต 

 37.2 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด   

   ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดหมายถึงความเส่ียงท่ีธนาคารฯ อาจไดรับความ

เสียหายอันสืบเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปล่ียนและราคาของหลักทรัพย

ซ่ึงสงผลกระทบตอฐานะเงินตราตางประเทศและฐานะการลงทุนของธนาคารฯ ดังนั้นความเส่ียงจาก

การเปล่ียนแปลงของราคาตลาดจึงประกอบไปดวยความเส่ียง หลักคือความเส่ียง ดานอัตราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน และความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน 

37.2.1 ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย  

   ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย  คือ ความเส่ียงท่ี มูลคาของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลง

ไปเนื่องจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาด  

   ธนาคารฯไดมีการบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย โดยการปรับ

โครงสรางและสัดสวนการถือครองสินทรัพยและหนี้สินท่ีมีระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบ้ียท่ี

แตกตางกันใหเหมาะสมและเปนไปตามทิศทางของดอกเบ้ียในตลาด เพื่อใหไดรับผลตอบแทนท่ี

เหมาะสมภายใตความเส่ียงท่ียอมรับได โดยอยูภายใตการควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหาร

สินทรัพยและหนี้สิน 



 -  53  - 

   สินทรัพย/หนี้สินทางการเงินจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2550 มีดังนี ้

:- 

 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 มีอัตราดอกเบี้ย    

 

ปรับขึ้นลง

อางองิ มีอัตรา   

รายการ ตามอตัราตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไมมีดอกเบี้ย รวม 

สนิทรัพยทางการเงิน       

เงินสด - - 2,201 2,201 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - 15,543 4,053 19,596 

หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน - 21,500 - 21,500 

เงินลงทุน - 21,421 807 22,228 

เงินใหสนิเช่ือ 60,353  (1) 150,563 1,169 212,085 

 หน้ีสนิทางการเงิน    

เงินฝาก 50,802 153,586 549 204,937 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  1,348 3,194 410 4,952 

หน้ีสินจายคืนเมื่อทวงถาม - - 872 872 

เงินกูยืม 5,000 44,788 - 49,788 

(1)  ยอดคงเหลือของเงินใหสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยปรับข้ึนลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ไดรวมเงินให

สินเชื่อที่หยุดรับรูรายไดตามเกณฑคงคาง  

 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มีอัตราดอกเบี้ย    

 

ปรับขึ้นลง

อางองิ มีอัตรา   

รายการ ตามอตัราตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไมมีดอกเบี้ย รวม 

สนิทรัพยทางการเงิน       

เงินสด - - 2,201 2,201 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - 15,543 4,053 19,596 

หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน - 21,500 - 21,500 

เงินลงทุน - 21,421 812 22,233 

เงินใหสนิเช่ือ 60,353  (1) 150,563 1,169 212,085 

 หน้ีสนิทางการเงิน    

เงินฝาก 50,809 153,586 549 204,944 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  1,348 3,194 410 4,952 

หน้ีสินจายคืนเมื่อทวงถาม - - 872 872 

เงินกูยืม 5,000 44,788 - 49,788 
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(1)  ยอดคงเหลือของเงินใหสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยปรับข้ึนลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ไดรวมเงินให

สินเชื่อที่หยุดรับรูรายไดตามเกณฑคงคาง  

  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี มีวันท่ีมีการกําหนดอัตราใหมหรือวันครบกําหนด 

(แลวแตวันใดจะถึงกอน) นับจากวันท่ีในงบดุลดังนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด  อัตราดอกเบี้ย 

 4เมื่อ 0 - 3 3 - 12    ถัวเฉลี่ย 

5รายการ 6ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ป เกิน 5 ป รวม ถวงน้ําหนัก 

       รอยละ 

 สินทรัพยทางการเงิน       

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - 15,543 - - - 15,543 5.31 

หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน - 21,500 - - - 21,500 3.51 

เงินลงทุน - 7,282 1,541 8,292 4,306 21,421 4.44 

เงินใหสินเชื่อ 966 1,838 3,919 115,600 28,240 150,563 7.88 

0หนี้สินทางการเงิน        

เงินฝาก 15 66,394 83,292 3,885 - 153,586 3.98 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - 705 1,479 1,010 - 3,194 4.45 

เงินกูยืม - 14,655 22,149 4,984 3,000 44,788 4.76 

นอกจากนี้ ธนาคารฯ และบริษัทยอย มีสินทรัพย /หนี้สินทางการเงินท่ีกอใหเกิดรายไดและ

คาใชจาย  ยอดคงเหลือถัวเฉล่ียท่ีคํานวณโดยถัวเฉล่ียจากยอดคงเหลือ ในระหวาง งวดของสินทรัพย

และหนี้สิน ทางการเงินและอัตราเฉล่ียของดอกเบ้ียและเงินปนผลสําหรับ งวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 

มิถุนายน 2550 เปนดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยและ อัตราเฉลี่ย 

 ถัวเฉลี่ย เงินปนผล (รอยละ) 

1สนิทรัพยทางการเงินท่ีกอใหเกิดรายได    

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 13,224 323 4.89 

หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 15,196 314 4.13 

เงินลงทนุ 24,752 599 4.84 

เงินใหสนิเช่ือ/การใหเชาซือ้และสญัญาเชาการเงิน 204,858 7,324 7.15 

2หน้ีสนิทางการเงินท่ีกอใหเกิดคาใชจาย    

เงินฝาก 204,577 4,143 4.05 



 -  55  - 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  4,324 84 3.86 

เงินกูยืม 249,782 974 4.77 

37.2.2 ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน  

ความเส่ียง ดาน อัตราแลกเปล่ียน  คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียน อันอาจมีผลใหมูลคาของตราสารทางการเงินเปล่ียนแปลงไป หรือทําใหเกิดความ

ผันผวนตอรายได หรือมูลคาของสินทรัพยหรือหนี้สินทางการเงิน  

เนื่องจากธนาคารฯมีธุรกรรมท่ีเกี่ยวกับการปริวรรตเงินตราตางประเทศทําใหธนาคารฯ

อาจมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนได อยางไรก็ตาม ธนาคารฯมีนโยบาย

ในการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนโดยการบริหารจัดการสถานะเงินตราตางประเทศ

สุทธิของธนาคารฯและดําเนินการภายใตนโยบายบริหารความเส่ียง ซ่ึงอนุมัติโดยคณะ

กรรมการบริหารของธนาคารฯและอยูภายใตเกณฑท่ีกําหนดโดย ธปท.อยางเครงครัด 

ฐานะเงินตราตางประเทศของธนาคารฯ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 มีดังนี ้:- 

  (หนวย : ลานบาท) 

 ยอดคงเหลอืของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ดอลารสหรัฐฯ ยูโร เยน อื่น ๆ 

ฐานะเงินตราตางประเทศในงบดุล     

เงินสด 85 10 13 13 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 15,666 53 8 48 

เงินลงทนุ 7,244 - - - 

เงินใหสนิเชือ่  21 - - - 

สินทรัพยอื่น - ดอกเบี้ยคางรับ 14 - - - 

รวมสินทรัพย 23,030 63 21 61 

ฐานะเงินตราตางประเทศนอกงบดุล     

ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาที่ยัง 

 ไมครบกําหนด 6 7 - - 

เล็ตเตอรออฟเครดิต 52 - - 5 

สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนทันทีและลวงหนา      

     -  สัญญาซ้ือ 99 - - 135 

     -  สัญญาขาย 21,811 84 26 223 

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและ

อัตราดอกเบี้ย - สัญญาขาย 1,382 - - - 

อื่น ๆ - - - 3 
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37.2.3 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน  คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของราคาของตราสารทุนหรือหุนทุน  ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดความผันผวนตอรายได

หรือมูลคาของสินทรัพยทางการเงิน  

37.3 ความเส่ียงดานสภาพคลอง  

   ความเส่ียงดานสภาพคลอง คือ ความเส่ียงท่ีธนาคารฯจะไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได

เม่ือครบกําหนด เนื่องจากไมสามารถเปล่ียนสินทรัพยเปนเงินสดได หรือไมสามารถจัดหาเงินได

เพียงพอตามความตองการในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจทําใหเกิดความเสียหายได   

ธนาคารฯมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดานสภาพคลอง โดยจัดใหมีโครงสรางแหลง

เงินทุนระยะส้ันและระยะยาวท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ ธนาคารฯมีนโยบายในการดํารงสภาพคลองให

สอดคลองตามเกณฑการดํารงสินทรัพยสภาพคลองท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด เพื่อใหม่ันใจ

วามีฐานะสภาพคลองท่ีเพียงพอตอความตองการในปจจุบันและอนาคต 

   วันท่ีท่ีครบกําหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนับจากวันท่ีในงบดุล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 

มีดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 

 เม่ือ นอยกวา มากกวา ไมม ี  
รายการ ทวงถาม 1 ป 1 ป กําหนด รวม 

สินทรพัยทางการเงิน       
เงินสด 2,201 - - - 2,201 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  4,053 15,543 - - 19,596 
หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน - 21,500 - - 21,500 
เงินลงทนุ - 7,578 13,872 778 22,228 
เงินใหสนิเชือ่ 5,762 (1) 42,462 163,861 - 212,085 
หนีส้นิทางการเงิน       
เงินฝาก 49,749 150,296 4,892 - 204,937 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  1,758 2,134 1,060 - 4,952 
หนี้สินจายคืนเม่ือทวงถาม 872 - - - 872 
เงินกูยืม - 37,955 11,833 - 49,788 
รายการนอกงบดุล       
การรับอาวัลตั๋วเงิน 3 8 - - 11 
ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไมครบกําหนด - 34 - - 34 
เล็ตเตอรออฟเครดิต 5 52 - - 57 
ภาระผูกพันอื่น 2,233 35,979 26,801 476 65,489 

(1)  ยอดคงเหลอืของเงินใหสนิเชือ่เม่ือทวงถามรวมเงินใหสนิเชือ่ทีห่ยุดรับรูรายได 
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(หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เม่ือ นอยกวา มากกวา ไมม ี  
รายการ ทวงถาม 1 ป 1 ป กําหนด รวม 

สินทรพัยทางการเงิน       
เงินสด 2,201 - - - 2,201 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  4,053 15,543 - - 19,596 
หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน - 21,500 - - 21,500 
เงินลงทนุ - 7,578 13,872 783 22,233 
เงินใหสนิเชือ่ 5,762 (1) 42,462 163,861 - 212,085 
หนีส้นิทางการเงิน       
เงินฝาก 49,756 150,296 4,892 - 204,944 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  1,758 2,134 1,060 - 4,952 
หนี้สินจายคืนเม่ือทวงถาม 872 - - - 872 
เงินกูยืม - 37,955 11,833 - 49,788 
รายการนอกงบดุล       
การรับอาวัลตั๋วเงิน 3 8 - - 11 
ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไมครบกําหนด - 34 - - 34 
เล็ตเตอรออฟเครดิต 5 52 - - 57 
ภาระผูกพันอื่น 2,233 35,979 26,801 476 65,489 

(1)  ยอดคงเหลอืของเงินใหสนิเชือ่เม่ือทวงถามรวมเงินใหสนิเชือ่ทีห่ยุดรับรูรายได 

 37.4  มูลคายุติธรรม 

  มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกันในขณะท่ี         

ท้ังสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระ

ธนาคารฯ และบริษัทยอย ไดมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตาม

หลักเกณฑดังนี้ :- 

 ก) สินทรัพยทางการเงิน  

   ในการกําหนดราคายุติธรรมข้ึนอยูกับลักษณะของตราสารทางการเงิน ราคายตุธิรรมของ

สินทรัพยทางการเงินสวนใหญถือตามจํานวนเงินท่ีแสดงในงบดุลรวมถึง เงินสด รายการ

ระหวางธนาคารและตลาดเงิน หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน และเงินใหสินเช่ือซ่ึงจะมีราคา

ใกลเคียงกับราคาตามบัญชีเนื่องจากมูลคาตราสารทางการเงินสวนใหญจะข้ึนอยูกับอัตรา

ดอกเบ้ียในตลาด สวนตราสารทางการเงินท่ีมีเงื่อนไขและระยะเวลาท่ีเปนมาตรฐานซ่ึงซ้ือขายใน

ตลาดท่ีมีสภาพคลองจะใชราคาตลาดเปนราคายุติธรรม เชน เงินลงทุน เปนตน 
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ข) หนี้สินทางการเงิน 

  หนี้สินทางการเงินรวมถึงเงินฝาก รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน หนี้สินจายคืน

เม่ือทวงถาม และเงินกูยืม ซ่ึงมีราคายุติธรรมใกลเคียงกับราคาตามบัญชีเนื่องจากเหตุผลเดียวกับ

ท่ีระบุไวสําหรับสินทรัพยทางการเงินขางตน 

  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 ราคาตามบัญชีของเคร่ืองมือทางการเงินของธนาคารฯและบริษัทยอย

ไมแตกตางไปจากมูลคายุติธรรมอยางเปนสาระสําคัญ ยกเวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบ

กําหนดซ่ึงมีมูลคายุติธรรมสูงกวามูลคาตามบัญชี 220 ลานบาท  

37.5 ตราสารอนุพันธ 

   ธนาคารฯมีนโยบายการประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธเพื่อปองกันความเส่ียงของธนาคารฯ

และเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา ซ่ึงตราสารอนุพันธเหลานี้ไดแก สัญญาซ้ือขาย

เงินตราตางประเทศลวงหนา สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ีย และสัญญา

อัตราดอกเบ้ีย เปนตน  

ธนาคารฯมีนโยบายในการปองกันความเส่ียงดานตราสารอนุพันธ โดยกําหนดนโยบายและ

วงเงินท่ีเกี่ยวของกับความเส่ียงใหมีข้ันตอนการรายงานและความเส่ียงตาง ๆ เพื่อควบคุมธุรกรรม

ดานอนุพันธทางการเงิน ธนาคารฯควบคุมความเส่ียงดานการผิดนัดชําระท่ีเกี่ยวของกับอนุพันธทาง

การเงิน โดยพิจารณาวงเงินสินเช่ือท่ีใหกับลูกคาโดยรวม ซ่ึงการพิจารณาดังกลาวเปนไปเชนเดียวกับ

กระบวนการพิจารณาสินเช่ืออันทําใหธนาคารฯควบคุมระดับความเส่ียงท่ีสามารถรับได 
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   ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 ธนาคารฯและบริษัทยอยมีตราสารอนุพันธซ่ึงจําแนกตามระยะเวลา

ครบกําหนดของสัญญาดังนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไมเกิน 1 ป มากกวา 1 ป รวม 

สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนทันทีและลวงหนา    

- สัญญาซื้อ 234 - 234 

- สัญญาขาย 22,144 - 22,144 

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย    

- สัญญาขาย 691 691 1,382 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย    

- จายอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1,750 10,470 12,220 

- จายอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 4,095 2,450 6,545 

- รับอัตราดอกเบี้ยคงที ่ 4,095 2,450 6,545 

- รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 1,750 10,470 12,220 

38. การ จัดประเภทรายการบัญชี 

  ธนาคารฯไดจัดประเภทรายการบัญชีในงบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และสําหรับงวด หกเดือน

ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2549 ข้ึนใหม เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีของงวดปจจุบัน ซ่ึงไม

มีผลกระทบตอกําไรสุทธิและสวนของผูถือหุนตามท่ีไดรายงานไปแลว 

39. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงนิ 

  เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2550 ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารฯได มีมติใหดําเนินการเพื่อขอเพิกถอน

หลักทรัพยของธนาคารฯ ออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

โดยคณะกรรมการไดกําหนดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนในวันท่ี 1 ตุลาคม 2550 เพื่อเสนอขออนุมัติจาก

ผูถือหุนใหดําเนินการเพิกถอนหลักทรัพย และภายหลังจากท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุมัติให

ดําเนินการเพิกถอนแลว บริษัทใหญจะเปนผูเสนอซ้ือหุนสามัญของธนาคารฯจากผูถือหุนรายยอยท้ังหมด 

(Tender Offer) ในราคาหุนละ 16.37 บาท ท้ังนี้การท่ีธนาคารฯเพิกถอนหุนสามัญจากการเปนหลักทรัพย     

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการของธนาคารฯไดพิจารณาแลวเห็นวาจะไมสงผล   

ใด ๆ ตอการประกอบธุรกิจของธนาคารฯแตอยางใด 

40. การอนมุตังิบการเงนิระหวางกาล 

  งบการเงิน ระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการธนาคารฯเม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2550 
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