
  

 

 

 

 

 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

รายงาน และ งบการเงินระหวางกาล 

30 กันยายน 2549 
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รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอตอผูถอืหุนและคณะกรรมการของ 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 ขาพเจาไดสอบทานงบดุล ณ วันท่ี 30 กันยายน 254 9 งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือน

ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 254 9 งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดสําหรับงวด

เกาเดือนส้ินสุดวันเดียวกันของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบริหารของ ธนาคารเปนผูรับผิดชอบตอ

ความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตอ         

งบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 

 ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผน

และปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเช่ือม่ันอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง

อันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ 

และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเช่ือม่ันนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการ

สอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป เนื่องจากขาพเจาไมไดทําการตรวจสอบงบการเงิน ไดแตเพียงสอบทาน ดังนั้น

ขาพเจาจึงไมไดเสนอรายงานการสอบบัญชี แตเสนอเพียงรายงานการสอบทานเทานั้น 

 ขาพเจาไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการ

บัญชีท่ีรับรองท่ัวไปจากการสอบทานของขาพเจา 

งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 254 8 ของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ไดตรวจสอบ

โดยผูสอบบัญชีทานอ่ืนในสํานักงานเดียวกันกับขาพเจา ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และเสนอ

รายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2549 งบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 254 8 ท่ีแสดง

เปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินท่ีผูสอบบัญชีทานนั้นไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว  
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 งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2548 งบแสดงการเปล่ียนแปลง

ในสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันเดียวกันของธนาคารธนชาต จํากัด 

(มหาชน)  ท่ีแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลท่ีไดสอบทานโดยผูสอบบัญชีทานอ่ืน

ในสํานักงานเดียวกันกับขาพเจา ซ่ึงได รายงานไวตามรายงาน ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2548 วาไมพบส่ิงท่ีเปน

เหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป แตไดให

ขอสังเกตเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจสถาบันการเงินของกลุมธนชาต 

 

 

 

 รัตนา  จาละ 

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3747 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

กรุงเทพฯ : 9 พฤศจิกายน 2549 



ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

งบดุล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548

(หนวย : พันบาท)

หมายเหตุ 30 กันยายน 2549 31 ธันวาคม 2548

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว)

               สินทรัพย

เงินสด 2,153,022               800,361                  

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 2

  ในประเทศ - ไมมีดอกเบี้ย 2,337,862               3,609,741               

  ตางประเทศ

     มีดอกเบี้ย 10,927,716             -                          

     ไมมีดอกเบี้ย 41,026                    57,632                    

        รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ 13,306,604             3,667,373               

หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 47,900,000             12,500,000             

เงินลงทุน 3

     เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ 3,315,422               974,552                  

     เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 15,712,256             16,440,535             

        รวมเงินลงทุน - สุทธิ 19,027,678             17,415,087             

เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 4

     เงินใหสินเชื่อ 184,063,489           158,696,713           

     ดอกเบี้ยคางรับ 201,446                  165,782                  

        รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 184,264,935           158,862,495           

        หัก :  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 5 (2,519,940)              (1,860,885)              

                 คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ 6 (45,326)                   (47,235)                   

     รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ-สุทธิ 181,699,669           156,954,375           

ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ 925,961                  768,206                  

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 950,954                  493,973                  

สินทรัพยไมมีตัวตน - สิทธิการเชา และซอฟทแวร 206,502                  99,594                    

ดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับ 241,335                  138,723                  

ภาษีมูลคาเพิ่มรอขอคืน 1,515,882               2,264,444               

สินทรัพยอื่น 703,869                  376,533                  

รวมสินทรัพย 268,631,476           195,478,669           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

งบดุล (ตอ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548

(หนวย : พันบาท)

หมายเหตุ 30 กันยายน 2549 31 ธันวาคม 2548

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว)

          หนี้สินและสวนของผูถือหุน

เงินฝาก

      เงินฝากที่เปนเงินบาท 220,705,788           149,010,554           

      เงินฝากที่เปนเงินตราตางประเทศ 219                         4,372                      

      รวมเงินฝาก 220,706,007           149,014,926           

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

   ในประเทศ

      มีดอกเบี้ย 3,299,421               2,451,713               

      ไมมีดอกเบี้ย 348,987                  196,103                  

3,648,408               2,647,816               

  ตางประเทศ - มีดอกเบี้ย 23,628                    -                          

        รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 3,672,036               2,647,816               

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 664,231                  997,155                  

เงินกูยืม 9

     เงินกูยืมระยะสั้น 5,965,760               285,760                  

     เงินกูยืมระยะยาว 18,893,120             24,706,680             

        รวมเงินกูยืม 24,858,880             24,992,440             

ดอกเบี้ยคางจาย 1,762,672               1,155,022               

เจาหนี้คาเบี้ยประกันภัยคางจาย 391,777                  472,978                  

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 13,379                    -                          

คาใชจายคางจาย 459,753                  160,069                  

หนี้สินอื่น 841,583                  737,942                  

รวมหนี้สิน 253,370,318           180,178,348           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

งบดุล (ตอ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548

(หนวย : พันบาท)

หมายเหตุ 30 กันยายน 2549 31 ธันวาคม 2548

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว)

สวนของผูถือหุน

     ทุนเรือนหุน

        ทุนจดทะเบียน

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

        ทุนที่ออกและชําระแลว

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

     สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 340,898                  340,898                  

     สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 11 29,415                    91,899                    

     สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 11 (506,812)                 (643,915)                 

     กําไรสะสม

        จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 66,649                    66,649                    

        ยังไมไดจัดสรร 747,447                  861,229                  

รวมสวนของผูถือหุน 15,261,158             15,300,321             

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 268,631,476           195,478,669           

-                          -                          

รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพันทั้งสิ้น 16.1

การรับอาวัลตั๋วเงิน 71,708                    239,200                  

ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไมครบกําหนด 21,653                    3,717                      

เล็ตเตอรออฟเครดิต 66,373                    635,370                  

ภาระผูกพันอื่น 48,531,605             30,798,347             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548

(หนวย : พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

หมายเหตุ 2549 2548 2549 2548

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล

     เงินใหสินเชื่อ 15 1,697,773         1,152,001         5,063,557         2,297,694         

     รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 581,946            54,620              1,430,475         164,356            

     การใหเชาซื้อ 1,666,874         148,158            3,833,206         156,787            

     เงินลงทุน 231,999            113,927            632,402            437,055            

        รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 4,178,592         1,468,706         10,959,640       3,055,892         

คาใชจายดอกเบี้ย

     เงินฝาก 2,281,141         605,945            5,655,619         1,087,357         

     รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 27,172              12,297              70,955              28,967              

     เงินกูยืมระยะสั้น 27,682              961                   31,429              4,459                

     เงินกูยืมระยะยาว 274,398            231,582            820,906            572,415            

        รวมคาใชจายดอกเบี้ย 2,610,393         850,785            6,578,909         1,693,198         

          รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 1,568,199         617,921            4,380,731         1,362,694         

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 7 (291,385)           (168,128)           (687,249)           (188,854)           

ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ -                    (7,419)               (4,667)               (48,220)             

     รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหัก

        หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการ

           ปรับโครงสรางหนี้ 1,276,814         442,374            3,688,815         1,125,620         

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย

     กําไรจากเงินลงทุน 91,939              48,827              95,971              122,568            

     คาธรรมเนียมและบริการ

          การรับรอง รับอาวัล และค้ําประกัน 4,724                2,833                12,006              8,583                

          สวนลดคาเบี้ยประกันภัยรับ 151,341            108,990            477,536            143,979            

          อื่น ๆ 66,659              19,449              142,814            34,153              

     กําไรจากการปริวรรต 11,760              1,843                24,183              4,898                

     รายไดคาบริการงานสนับสนุน 46,749              34,302              137,182            41,063              

     รายไดอื่น 13,003              1,460                39,153              6,560                

        รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 386,175            217,704            928,845            361,804            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดเกาเดือน

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน (ตอ)

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548

(หนวย : พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

หมายเหตุ 2549 2548 2549 2548

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย

     คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 337,570            176,921            901,733            375,020            

     คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ 134,078            50,282              329,682            120,686            

     คาภาษีอากร 121,337            67,753              362,927            124,416            

     คาธรรมเนียมและบริการ 9,281                5,923                33,901              11,416              

     คาตอบแทนกรรมการ 13 1,526                1,508                8,348                6,475                

     ขาดทุน(กําไร)จากการขายทรัพยสินรอการขายและสินทรัพยอื่น 47,702              3,172                98,371              (39,812)             

     เงินนําสงเขากองทุนเพื่อการฟนฟูและ

        พัฒนาระบบสถาบันการเงิน 210,252            52,398              508,101            144,476            

     คานายหนาและคาใชจายเชาซื้อ 390,443            244,718            1,229,199         313,610            

     คาใชจายอื่น 345,800            143,267            842,911            251,538            

        รวมคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 1,597,989         745,942            4,315,173         1,307,825         

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 65,000              (85,864)             302,487            179,599            

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 14 (7,680)               -                    (51,680)             -                    

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด 57,320              (85,864)             250,807            179,599            

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 

     กําไร(ขาดทุน)ตอหุน 0.04                  (0.11)                 0.17                  0.22                  

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดเกาเดือน



ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548

(หนวย : พันบาท)

สวนเกินทุน สวนต่ํากวาทุน

จากการ จากการ

ทุนที่ออก สวนเกินมูลคา เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง จัดสรรแลว - สํารอง ยังไมได

และชําระแลว หุนสามัญ มูลคาเงินลงทุน มูลคาเงินลงทุน ตามกฎหมาย จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2548 8,101,991 340,898 295,020 (605,966)                  48,565 720,186                    8,900,694

สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง

     มูลคาเงินลงทุนลดลง -                            -                            (26,227)                    -                            -                            -                            (26,227)                    

สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลง

   มูลคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้น -                            -                            -                            (7,886)                       -                            -                            (7,886)                       

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            179,599                    179,599                    

เงินปนผลจาย -                            -                            -                            -                            -                            (202,550)                  (202,550)                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 8,101,991                 340,898                    268,793                    (613,852)                  48,565                      697,235                    8,843,630                 

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

สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง

     มูลคาเงินลงทุนลดลง -                            -                            (62,484)                    -                            -                            -                            (62,484)                    

สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลง

   มูลคาเงินลงทุนลดลง -                            -                            -                            137,103                    -                            -                            137,103                    

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            250,807                    250,807                    

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 10) -                            -                            -                            -                            -                            (364,589)                  (364,589)                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 14,583,561               340,898                    29,415                      (506,812)                  66,649                      747,447                    15,261,158               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

กําไรสะสม



(ยังไมไดตรวจสอบ  แตสอบทานแลว)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548

(หนวย : พันบาท)

2549 2548

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

     กําไรสุทธิ 250,807                179,599                

     รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)

        จากกิจกรรมดําเนินงาน :-

           คาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย 122,449                44,041                  

           หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ 691,916                237,074                

           ตัดจําหนายสวนเกิน(สวนต่ํา)มูลคาตราสารหนี้ (26,335)                 76,218                  

           ตัดจําหนายสวนลดจายเงินกูยืมระยะยาว 21,440                  21,106                  

           คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนลดลง (3,047)                   (14,626)                 

           คาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง) 117,364                (6,117)                   

           ดอกเบี้ยรับและรายไดอื่น ๆ จากการโอนทรัพยสินชําระหนี้ (810)                      -                        

           คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยอื่นเพิ่มขึ้น 167,898                1,019                    

           ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายอุปกรณ (2,393)                   1,462                    

           กําไรจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ (22,510)                 (1,250)                   

           ขาดทุน(กําไร)จากการซื้อคืนหุนกูดอยสิทธิกอนกําหนด (7,485)                   3,748                    

           รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับเพิ่มขึ้น (160,024)               (46,024)                 

           รายไดคางรับอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง 7,854                    (41,594)                 

           คาธรรมเนียมและรายไดคาเชารับลวงหนาลดลง (52,593)                 (13,067)                 

           ดอกผลเชาซื้อและรายไดรอตัดบัญชีตัดจาย (3,816,055)            (159,598)               

           ดอกเบี้ยคางจายเพิ่มขึ้น 609,979                336,162                

           คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น 299,684                117,721                

     กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน

        สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน (1,801,861)            735,874                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)



(ยังไมไดตรวจสอบ  แตสอบทานแลว)

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548

(หนวย : พันบาท)

2549 2548

     สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

        รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (9,616,885)            (407,681)               

        หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (35,400,000)          1,500,000             

        เงินใหสินเชื่อ (22,488,375)          (68,946,338)          

        ทรัพยสินรอการขาย 641,171                105,017                

        สินทรัพยอื่น 318,505                (1,305,924)            

     หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)

        เงินฝาก 71,691,082           56,337,667           

        รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,024,220             458,875                

        หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม (332,924)               594,321                

        เงินกูยืมระยะสั้น (50,000)                 (125,000)               

        หนี้สินอื่น 75,324                  613,612                

           เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 4,060,257             (10,439,577)          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

     เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อการลงทุน(เพิ่มขึ้น)ลดลง (1,679,757)            2,669,639             

     เงินสดจายซื้ออุปกรณ (568,063)               (139,076)               

     เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 4,657                    840                       

        เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (2,243,163)            2,531,403             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

     เงินสดจายซื้อคืนหุนกูดอยสิทธิ (99,844)                 (38,838)                 

     เงินสดรับจากการกูยืมเงินระยะยาว -                        8,520,760             

     จายเงินปนผล (364,589)               (202,550)               

        เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (464,433)               8,279,372             

เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 1,352,661             371,198                

เงินสด ณ วันตนงวด 800,361                215,639                

เงินสด ณ วันปลายงวด 2,153,022             586,837                

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด :-

     เงินสดจายระหวางงวดสําหรับ

        ดอกเบี้ยจาย 5,949,819             1,337,450             

        ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย 40,136                  10,440                  

     รายการที่มิใชเงินสด

        รับโอนทรัพยสินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชําระหนี้ 903,206                7,559                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอคร้ัง        

ลาสุด ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณ

ใหม ๆ เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใช           

งบการเงินระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

1. ขอมูล ท่ัวไป 

1.1 ขอมูลธนาคารฯ/แผนการปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจสถาบนัการเงนิ 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) จัดตั้งข้ึนเปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมาย

ไทยและเร่ิมประกอบกิจการธนาคารพาณิชยตั้งแตวันท่ี 22 เมษายน 2545 โดยธนาคารฯมีท่ีอยูท่ีจด

ทะเบียนตั้งอยูเลขท่ี  900 อาคารตนสนทาวเวอร ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

และมีบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (เดิมช่ือ “บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) ”) ซ่ึงเปน

บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเปน บริษัทใหญ (ซ่ึงตอไปเรียกวา “บริษัทใหญ”) ถือหุนใน

อัตรารอยละ 99.36 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว ปจจุบันธนาคารฯมีสาขาจํานวน 121 สาขา 

ในป 2548 ธนาคารฯไดดําเนินการตามแผนงานท่ีไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

ไดแกการเร่ิมดําเนินธุรกรรมเชาซ้ือแทนบริษัทใหญตั้งแตวันท่ี 9 พฤษภาคม 2548 รับโอนเงินรับฝาก

ประเภทตั๋วสัญญาใชเงินจากบุคคลธรรมดาเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2548 และจากนิติบุคคลเม่ือวันท่ี 1 

พฤศจิกายน 2548 รับโอนเงินใหสินเช่ือจากบริษัทใหญในวันท่ี 1 ตุลาคม 2548 และเพิ่มทุนจด

ทะเบียนชําระแลวในเดือนธันวาคม 2548 นอกจากนี้ ในระหวางป 2549 ธนาคารฯไดรับโอนเงินให

สินเช่ือจากบริษัท ใหญเพิ่มเติมอีกจํานวน 888 ลานบาท ในราคาตามมูลคาท่ีตกลงกันตามสัญญา โดย

อางอิงจากหลักเกณฑท่ีเห็นชอบโดยท่ีปรึกษาทางการเงิน 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงนิระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 เร่ืองงบการเงินระหวางกาล 

โดยธนาคารฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม ธนาคารฯไดแสดงรายการใน

งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสด ใน

รูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป 
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        (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

1.3   นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณ

เชนเดียวกับท่ีใชในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548  

2. รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)  

  (หนวย : ลานบาท) 

 30 กันยายน 2549 31 ธันวาคม 2548 

 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ :-       

ธนาคารแหงประเทศไทยและ       

 กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ 2,235 - 2,235 3,515 - 3,515 

ธนาคารพาณิชย 86 - 86 88 - 88 

ธนาคารอื่น 17 - 17 7 - 7 

รวมในประเทศ 2,338 - 2,338 3,610 - 3,610 

ตางประเทศ :-       

เงินดอลลารสหรัฐฯ  31 10,886 10,917 33 - 33 

เงินยูโร 13 - 13 8 - 8 

อื่น ๆ  16 - 16 16 - 16 

รวม 60 10,886 10,946 57 - 57 

บวก : ดอกเบี้ยคางรับ - 23 23 - - - 

รวมตางประเทศ  60 10,909 10,969 57 - 57 

รวม 2,398 10,909 13,307 3,667 - 3,667 

3. เงนิลงทุน  

 3.1 จําแนกตามประเภทของเงนิลงทุน 

      (หนวย : ลานบาท) 
 30 กันยายน 2549 31 ธนัวาคม 2548 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุน มูลคา ราคาทุน มูลคา 
 ตัดจําหนาย ยุติธรรม ตัดจําหนาย ยุติธรรม 

เงินลงทุนชัว่คราว   :    
เงินลงทุนเผ่ือขาย     
   หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,985 1,987 - - 
   ตราสารหน้ีภาคเอกชน 269 269 34 34 

        รวม 2,254 2,256 34 34 
   บวก : คาเผื่อการปรับมูลคา 2  -  

        สุทธิ 2,256  34  
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        (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย : ลานบาท) 

 30 กันยายน 2549 31 ธนัวาคม 2548 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 ราคาทุน มูลคา ราคาทุน มูลคา 

 ตัดจําหนาย ยุติธรรม ตัดจําหนาย ยุติธรรม 

ตราสารหน้ีทีจ่ะถอืจนครบกําหนด     

   - ครบกําหนดชาํระภายใน 1 ป     

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 16  941  

ตราสารหน้ีตางประเทศ 1,044  -  

       รวม 1,060  941  

รวมเงินลงทุนชัว่คราว – สทุธิ 3,316  975  

เงินลงทุนระยะยาว   :    

เงินลงทุนเผ่ือขาย     

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,332 1,339 - - 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 509 508 269 262 

ตราสารทนุในความตองการของ     

   ตลาดในประเทศ     

หลักทรัพยจดทะเบียน 408 359 539 428 

หนวยลงทุน 775 780 2,642 2,707 

       รวม 3,024 2,986 3,450 3,397 

   หกั : คาเผื่อการปรับมูลคา (38)  (53)  

       สุทธิ 2,986  3,397  

ตราสารหน้ีทีจ่ะถอืจนครบกําหนด     

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 10,159  10,248  

    ตราสารหน้ีภาคเอกชน 22  35  

    ตราสารหน้ีตางประเทศ  1,314  1,400  

       รวม 11,495  11,683  

   หกั : คาเผ่ือการดอยคา (44)  (44)  

       สุทธิ 11,451  11,639  
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        (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย : ลานบาท) 

 30 กันยายน 2549 31 ธนัวาคม 2548 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 ราคาทุน มูลคา ราคาทุน มูลคา 

 ตัดจําหนาย ยุติธรรม ตัดจําหนาย ยุติธรรม 

เงินลงทุนท่ัวไป     

หนวยลงทนุในกองทนุรวม     

   อสังหาริมทรัพย 1,136  1,253  

ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการ     

   ของตลาด – ในประเทศ 159  174  

       รวม 1,295  1,427  

   หกั : คาเผ่ือการดอยคา (20)  (23)  

       สุทธิ 1,275  1,404  

รวมเงินลงทุนระยะยาว – สทุธิ 15,712  16,440  

 3.2 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549 ธนาคารฯมีสวนเกินทุนและสวนต่ํากวาทุนท่ีเกิดจากการโอนเปล่ียนประเภท

เงินลงทุนของตราสารหนี้คงเหลือเปนจํานวนประมาณ  10 ลานบาท และ 451 ลานบาท ตามลําดับ 

ซ่ึงแสดงไวในสวนของผูถือหุน (31 ธันวาคม 2548 : 13 ลานบาท และ 512 ลานบาท ตามลําดับ) 

 3.3 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549 เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนดชําระรวมเงิน

ลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินท่ีออกโดยบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (“บสท.”) ซ่ึงไดรับจากการโอน

ขายลูกหนี้ดอยคุณภาพใหแก บสท. จํานวน 296 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548 : 296 ลานบาท) ตั๋ว

สัญญาใชเงินดังกลาวจํานวน 292 ลานบาท และ 4 ลานบาท เปนตั๋วสัญญาใชเงินประเภท เปล่ียนมือ

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

ยอดราคาโอนท่ีไดรับชําระเงินเปนตั๋วสัญญาใชเงินแลว ยังสามารถเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงได

อีกห ลังจาก ท่ีบสท.ไดสอบทานราคาหรือไดมีการประเมินหลักประกันหรือปรับปรุงราคา  ซ่ึง

ธนาคารฯไดมีการประมาณการสวนแบงผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการบริหารสินทรัพยดอย

คุณภาพแลวเปนจํานวนประมาณ 44 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548 : 44 ลานบาท) โดยแสดงเปนสํารองเผ่ือ

การดอยคาในตั๋วสัญญาใชเงินในสวนของ เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด ตามการจัด

ประเภทของตั๋วสัญญาใชเงิน  

  นอกจากนี้  ธนาคารฯยังคงมีความรับผิดชอบรวมกับ บสท. ในสวนแบงผลกําไรหรือขาดทุน

จากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 16.2   
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 3.4 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549 เงินลงทุนท่ัวไปสวนหนึ่งจํานวนประมาณ 9 ลานบาท (ราคาทุน) เปนเงินลงทุน

ในหุนสามัญท่ีไดรับโอนจากการปรับโครงสรางหนี้ ซ่ึงติดภาระผูกพันหามจําหนายกอนระยะเวลาท่ี

ระบุไวในสัญญาปรับโครงสรางหนี้ (31 ธันวาคม 2548 : 9 ลานบาท เปนเงินลงทุนท่ีติดภาระผูกพันหาม

จําหนายกอนเวลาท่ีระบุในสัญญา และอีกจํานวน 14 ลานบาท เปนเงินลงทุนท่ีใหสิทธิแกลูกหนี้ในการ

ใชสิทธิซ้ือเงินลงทุนกอนผูอ่ืน) 

3.5 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549  และ 31 ธันวาคม 2548 เงินลงทุนในหลักทรัพยของธนาคารฯไดรวมเงินลงทุน

ในหลักทรัพยท่ีออกโดยบริษัทท่ีมีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานซ่ึงมี

รายละเอียดดังนี้ :- 

    คาเผ่ือการปรับ 

มูลคา/ดอยคา 

 จํานวนราย ราคาทุน มูลคายุติธรรม ที่บันทึกในบัญชีแลว 

 30 

กันยายน 

2549 

31 

ธันวาคม 

2548 

30 

กันยายน 

2549 

31 

ธันวาคม 

2548 

30 

กันยายน 

2549 

31 

ธันวาคม 

2548 

30 

กันยายน 

2549 

31 

ธันวาคม 

2548 

   ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

ตราสารทุน – หุนสามัญ         

1. บริษัทจดทะเบียนที่เขาขายถูกเพิก  

ถอนจากการเปนหลักทรัพย 

 จดทะเบียน 

1 1 - - - - - - 

2. บริษัทที่รายงานผูสอบบัญชีระบุ

วาบริษัทมีปญหาเก่ียวกับการ

ดํารงอยูของกิจการ 

2 2 21 21 2 2 19 19 

3.6 ในระหวางงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2549 ธนาคารฯไดไถถอนเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล

จํานวน 105 ลานบาท ซ่ึงเปนเงินลงทุนตามขอตกลงกับกระทรวงการคลังภายใตโครงการชวยเพิ่ม

เงินกองทุนช้ันท่ี 2 กอนครบกําหนด  พรอมท้ังไถถอนหุนกูดอยสิทธิท่ีเกี่ยวของ โดยมีผลกําไรจาก

การไถถอนสุทธิ 0.5 ลานบาท 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

4. เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 

 4.1 จําแนกตามประเภทสินเชื่อ  

 (หนวย : ลานบาท) 

 30 กันยายน 2549 31 ธนัวาคม 2548 

เงินเบกิเกินบญัชี 861 372 

เงินใหกูยืม 29,820 27,042 

ต๋ัวเงิน 58,451 91,168 

ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซื้อ 94,601 40,048 

ลกูหน้ีตามสญัญาเชาทางการเงิน 331 66 

รวม 184,064   158,696 

บวก : ดอกเบี้ยคางรับ 201 166 

หกั : คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  (2,520) (1,861) 

        คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ (45) (47) 

เงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับ – สุทธิ 181,700 156,954 

  ในระหวางงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2549 ธนาคารฯไดรับโอนเงินใหสินเช่ือจากบริษัท

ใหญ จํานวน 888 ลานบาท และธนาคารฯไดโอนสินเช่ือดอยคุณภาพใหแกบริษัทท่ีเกี่ยวของกันแหง

หนึ่งจํานวน 773  ลานบาท ซ่ึงราคาโอนดังกลาวอางอิงจากหลักเกณฑท่ีเห็นชอบโดยท่ีปรึกษาทางการ

เงิน 

  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 ธนาคารฯมีรายไดรอตัดบัญชีและดอกเบ้ียรับ

ลวงหนาดังนี้ :- 

  (หนวย : ลานบาท) 

 30 กันยายน 2549 31 ธนัวาคม 2548 

รายไดรอตัดบัญชี 199 199 

ดอกผลเชาซือ้/เชาทางการเงินรอตัดบัญชี 16,440 6,527 

ดอกเบี้ยรับลวงหนา 5 4 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

4.2 สินเชื่อดอยคุณภาพ 

  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 ธนาคารฯมีสินเช่ือดอยคุณภาพตามเกณฑของ 

ธปท. (หมายถึงเงินใหสินเช่ือท่ีจัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ) ดังนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 

 30 กันยายน 2549 31 ธนัวาคม 2548 

เงินใหสนิเช่ือดอยคณุภาพ (ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ) 3,036 3,582 

   ซ่ึงเงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพตามท่ีกลาวไวขางตนไมนับรวมเงินใหสินเช่ือ ท่ีคางชําระท่ีไดมี

การทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้แลว และเขาเงื่อนไขการจัดช้ันเปนลูกหนี้ช้ันปกติหรือกลาวถึงเปน

พิเศษตามหลักเกณฑของธปท. 

   ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 ธนาคารฯมีเงินใหสินเช่ือท่ีระงับการรับรู

รายไดตามเกณฑคงคางจํานวนประมาณ 2,041 ลานบาท และ 1,750 ลานบาท ตามลําดับ 

4.3 การปรับโครงสรางหนี้ท่ีมีปญหา   

ในระหวางงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2549  ธนาคารฯไดทําสัญญาปรับโครงสราง

หนี้ท่ีมีปญหากับลูกหนี้ท้ังส้ิน 55 ราย ซ่ึงมียอดคงคางตามบัญชีกอนการปรับโครงสรางหนี้เปนจํานวน

ประมาณ 520 ลานบาท และมีผลขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ในระหวางงวด จํานวนประมาณ 5 

ลานบาท (สวนหนึ่งจํานวน 27 ราย คิดเปนจํานวนเงินประมาณ 443 ลานบาท เปนลูกหนี้ท่ีเคยทํา

สัญญาปรับโครงสรางหนี้แลวและไมสามารถจายชําระไดจึงทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ใหม)  

รูปแบบการปรับ

โครงสราง 

จาํนวนราย

ลูกหนี้ 

ยอดคงเหลือตาม

บัญชีกอนการปรับ

โครงสรางหนี้ 

ยอดคงเหลือตาม

บญัชีหลังการปรับ

โครงสรางหนี ้(1) 

ชนดิของ

สินทรัพยที่จะรับ

โอนตามสัญญา (1) 

มูลคายุติธรรม

ของสินทรัพยที่

จะรับโอนตาม

สัญญา 

  ลานบาท ลานบาท  ลานบาท 

การเปล่ียนแปลงเงื่อนไข 

 การชําระหนี้ 

53 513 508   

การโอนสนิทรัพยและ/

หรือหุนทุนและ/หรือ

เปล่ียนแปลงเงื่อนไข 

 การชําระหนี้ 

2 7 7 ที่ดิน 8 

รวม 55 520 515   
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(1) แสดงดวยยอดคงเหลือตามบัญชี (เงินตนบวกดอกเบี้ยคางรับ) 

 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ลูกหนี้ท่ีมีการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ในระหวางงวด  มีระยะเวลาการชําระหนี้ตามสัญญาโดย

นับจากอายุหนี้คงเหลือ ณ วันส้ินงวดไดดังนี้ :- 

  (หนวย : ลานบาท) 

  ยอดหน้ีคงเหลือหลังจาก 

ระยะเวลา จํานวนรายลูกหน้ี ปรับโครงสรางหนี้  

ผิดนัดชําระแลวภายหลังทําสัญญา 18 36 

มกํีาหนดชําระในป 2549 11 50 

นอยกวา 5 ป  6 393 

5 – 10 ป 12 15 

11 – 15 ป 8 21 

รวม 55 515 

   ขอมูลสําหรับ งวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2549 ท่ีเกี่ยวของกับลูกหนี้ท่ีผานการปรับ

โครงสรางหนี้มีดังนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 

ดอกเบี้ยที่รับรูในงบกําไรขาดทุน 175 

ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ที่รับรูในงบกําไรขาดทุน 5 

ขาดทุนจากการขายหนี้ 8 

เงินสดที่รับชําระจากลูกหน้ี/ขายหน้ี 592 

ทรัพยสินที่รับโอนจากลูกหน้ี 8 

นอกจากนี้ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549 ธนาคารฯมียอดทรัพยสินท่ีจะรับโอนภายใตสัญญาปรับ

โครงสรางหนี้เปนจํานวนเงินประมาณ 156  ลานบาท 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549 ธนาคารฯมีลูกหนี้ท่ีไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้แลวจํานวน 289 

ราย (จากลูกหนี้ของธนาคารฯท้ังหมดจํานวน 281,725 ราย) บัญชีลูกหนี้ท่ีปรับโครงสรางหนี้ดังกลาวมียอดเงิน

ตนและดอกเบ้ียคงคางเปนจํานวนเงินรวม 3,020 ลานบาท (ในจํานวนดังกลาวเปนยอดคงคางของ

ลูกหนี้ท่ีมีการปรับโครงสรางหนี้ในระหวางป 2549 จํานวน 411 ลานบาท) ยอดรวมหนี้ดังกลาวหาก

คํานวณสุทธิจากหลักประกันจะมีมูลคารวมประมาณ 577 ลานบาท 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

4.4 เงินใหสินเชื่อจัดชั้นตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 

  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 ธนาคารฯมีเงินใหสินเช่ือจัดช้ัน และเงินสํารอง

ท่ีเกี่ยวของตามเกณฑในประกาศของ ธปท. ดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 

   

อตัราสํารอง 

ขั้นตํ่าที่ตอง คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

 มูลหนี้/มูลคา มูลหนี้หลังหัก ต้ังตามเกณฑ มูลคาขั้นตํ่าที่ตองต้ัง มูลคาที่บันทึก 

 ตามบัญชี หลักประกัน ธปท. (1) 
ตามเกณฑ ธปท.     ตามบัญชี 

 

30 

กันยายน 

2549 

31 

ธันวาคม 

2548 

30 

กันยายน 

2549 

31 

ธันวาคม 

2548 

(รอยละ) 30 

กันยายน 

2549 

31 

ธันวาคม 

2548 

30 

กันยายน 

2549 

31 

ธันวาคม 

2548 

เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ  (2)         

ลูกหนี้จัดชั้นปกติ 173,714 153,777 150,544 133,538 1 1,505 1,335 1,505 1,335 

ลูกหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 7,319 1,341 6,931 1,005 2 139 20 139 20 

ลูกหนี้จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน 1,126 1,086 525 121 20 105 24 105 24 

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย 819 744 258 59 50 129 30 129 30 

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ 1,128 1,797 418 426 100 418 426 418 426 

รวม 184,106 158,745 158,676 135,149  2,296 1,835 2,296 1,835 

สํารองเพิ่มเติมเผ่ือหนี้ที่          

อาจเรียกเก็บไมไดที่ต้ังมากกวา

เกณฑขั้นตํ่าของ ธปท.         224 26 

รวม 184,106 158,745      2,520 1,861 

 (1) อัตรา สํารองขั้นตํ่าท่ีตองต้ังตามเกณฑ ธปท. ซึ่งคาํนวณจากมลูหน้ีหลังหักหลักประกัน 

 (2) มูลหน้ี/มูลคาตามบัญชีของลูกหน้ีจัดช้ันปกติและลูกหน้ีจัดช้ันกลาวถึงเปนพิเศษไมรวมดอกเบ้ียคางรับ 

  คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญท่ีตองตั้งสําหรับสินทรัพยจัดช้ันตามเกณฑของ ธปท.คํานวณข้ึนโดย

พิจารณาถึงมูลคาหลักประกันตามเกณฑในประกาศของ ธปท. ซ่ึงหลักประกันของลูกหนี้สวนใหญ

ประกอบดวยท่ีดิน อาคารแล ะส่ิงปลูกสรางซ่ึงราคาของหลักประกันเหลานี้ประเมินโดยผูประเมิน

ราคาอิสระภายนอกหรือผูประเมินราคาภายในตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดย ธปท. 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

4.5 เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ท่ีมีปญหา 

  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 สวนหนึ่งของเงินใหสินเช่ือไดรวมลูกหนี้ท่ีมี

ปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานดังนี้ :- 

    คาเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

   มูลคา ตามเกณฑ ธปท.  

 จํานวนรายลูกหนี้ มูลหนี้ หลักประกัน ที่บันทึกในบัญชีแลว 

 30 

กันยายน 

2549 

31 

ธันวาคม 

2548 

30 

กันยายน 

2549 

31 

ธันวาคม 

2548 

30 

กันยายน 

2549 

31 

ธันวาคม 

2548 

30 

กันยายน 

2549 

31 

ธันวาคม 

2548 

   ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

1.  บริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียนใน 15 14 1,033 736 1,245 830 76 61 

 ตลาดหลักทรัพย แตมีผลการดําเนินงาน         

  และฐานะการเงินเชนเดียวกับบริษัท         

 จดทะเบียนที่เขาขายถูกเพิกถอนจาก         

 การเปนหลักทรัพยจดทะเบียนของ         

 ตลาดหลักทรัพย         

2. บริษัทที่มีปญหาในการชําระหนี้หรือ 66 28 1,150 2,366 1,558 3,149 279 312 

  ผิดนัดชําระหนี้         

3. บริษัทที่รายงานของผูสอบบัญชีระบุวา 

    บริษัทฯมีปญหาเกี่ยวกับความดํารงอยู 

- 1 - 45 - - - 1 

    ของกิจการ         

5. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

(หนวย : ลานบาท) 

 สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 

  กลาวถึง ต่ํากวา  สงสัย สํารอง  

 ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม 

ยอดตนงวด 1,335 20 24 30 426 26 1,861 

จํานวนที่ตั้งเพิ่ม(ลด) 

 ในระหวาง งวด 170 119 111 99 (8) 198 689 

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

ยอดปลายงวด 1,505 139 105 129 418 224 2,520 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย : ลานบาท) 

 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 

  กลาวถึง ต่ํากวา  สงสัย สํารอง  

 ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม 

ยอดตนป 221 - 10 165 203 670 1,269 

จํานวนที่ตั้งเพิ่ม(ลด) 

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

ยอดปลายป 1,335 20 24 30 426 26 1,861 

6. คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้  

 (หนวย : ลานบาท) 

 

สาํหรบังวดเกาเดือน

สิน้สดุวันที ่                       

30 กันยายน 2549 

สาํหรบัป                 

สิน้สดุวันที ่                 

31 ธนัวาคม 2548 

ยอดตนงวด 47 88 

บวก  : จํานวนที่ต้ังเพิ่มในระหวาง งวด - 8 

หกั    :  จาํนวนทีต่ดัจาํหนายในระหวาง งวด (2) (49) 

ยอดปลายงวด 45 47 

7. หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 

  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ท่ีแสดงอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 

กันยายน 2549 และ 2548 ประกอบดวย :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 2549 2548 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 689 236 

ตัดจําหนายคาเผื่อปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ในระหวางงวด (2) (47) 

รวมหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ  687 189 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

8. คุณภาพสินทรัพย  

  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 คุณภาพของสินทรัพยจัดประเภทตามประกาศของ 

ธนาคารแหงประเทศไทยมีดังนี ้:- 

     (หนวย : ลานบาท) 

 เงินใหสินเชื่อ  ทรัพยสิน   

 และดอกเบี้ยคางรับ เงินลงทุน รอการขาย สินทรัพยอื่น รวม 

 30 

กันยายน 

2549 

31 

ธันวาคม 

2548 

30 

กันยายน 

2549 

31 

ธันวาคม 

2548 

30 

กันยายน 

2549 

31 

ธันวาคม 

2548 

30 

กันยายน 

2549 

31 

ธันวาคม 

2548 

30 

กันยายน 

2549 

31 

ธันวาคม 

2548 

จัดชั้นปกติ 173,714 153,777 - - - - 30 8 173,744 153,785 

จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 7,319 1,341 - - - - 23 3 7,342 1,344 

จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน 1,126 1,086 - - - - 2 - 1,128 1,086 

จัดชั้นสงสัย 819 744 - - - - 2 - 821 744 

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 1,128 1,797 120 200 157 40 170 4 1,575 2,041 

รวม 184,106 158,745 120 200 157 40 227 15 184,610 159,000 

9. เงินกูยืม 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 ธนาคารฯมียอดคงเหลือของเงินกูยืมในประเทศ ดังนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 

ประเภทของการกูยืม อัตราดอกเบี้ยตอป วันครบกําหนด 30 กันยายน 2549 31 ธันวาคม 2548 

 เงินกูยืมระยะส้ัน    

ภาระจากการขายลูกหนี้ตั๋วเงินที่

อาวัลโดยธนาคารฯ 

คงทีร่อยละ 3.40 ป 2549 236 286 

ตั๋วแลกเงิน คงทีร่อยละ 3.75 - 3.80 ป 2550 2,730 - 

ตั๋วสัญญาใชเงิน เงินฝากประจํา 3 เดือน 

บวกรอยละ 1.25  

ป 2550 3,000 

 

- 

 

   5,966 286 
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 (หนวย : ลานบาท) 

ประเภทของการกูยืม อัตราดอกเบี้ยตอป วันครบกําหนด 30 กันยายน 2549 31 ธันวาคม 2548 

 เงินกูยมืระยะยาว    

หุนกูดอยสิทธิ     

ตามแผนการจัดตั้งธนาคารที่จํากัด

ขอบเขตธุรกิจ   คงทีร่อยละ 9 ป 2551 1,943 1,943 

ตามโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุน

ชั้นที่ 2  

คงที่รอยละ 3.75 - 5.00 ป 2552 - 2553 - 105 

ตั๋วสัญญาใชเงิน เงินฝากประจํา 3 เดือน 

บวกรอยละ 1.25  

ป 2550 2,000 5,000 

ตั๋วแลกเงิน คงทีร่อยละ 3.75 - 4.80 ป 2550 - 2553 11,550 14,258 

ตั๋วแลกเงิน ลอยตัวถัวเฉลี่ย MLR 

ของธนาคารพาณิชย

ขนาดใหญ 4 แหง  

หักรอยละ 3.55 – 3.60 

ป 2551 - 2552 2,650 2,650 

ตั๋วแลกเงิน ลอยตัว THB-THBFIX-

REUTERS บวกรอยละ

0.45 – 0.47 

ป 2553  750 750 

   18,893 24,706 

รวมเงินกูยมื   24,859 24,992 

10. เงินปนผลจาย 

  เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2549 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของธนาคารฯไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลใหแก           

ผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ 0.25 บาท รวมเปนเงินปนผลท้ังส้ิน 365 ลานบาท 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

11. สวนเกินทุน(ต่ํากวาทุน)จากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงนิลงทุน 

(หนวย : ลานบาท) 

 30 กันยายน 2549 31 ธนัวาคม 2548 

สวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน :-   

        เงินลงทนุเผ่ือขาย   

ตราสารหน้ี 11 - 

ตราสารทนุ 9 79 

        ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด (โอนเปลี่ยนประเภท   

           มาจากเงินลงทนุเผ่ือขาย) 10 13 

        รวม 30 92 

สวนตํ่ากวาทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน :-   

        เงินลงทนุเผ่ือขาย   

ตราสารหน้ี (3) (7) 

ตราสารทนุ (53) (125) 

        ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด (โอนเปลี่ยนประเภท   

           มาจากเงินลงทนุเผ่ือขาย) (451) (512) 

        รวม (507) (644) 

สวนเกินทนุ(ตํ่ากวาทนุ)จากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน - สุทธิ (477) (552) 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

12. เงนิกองทุนท่ีตองดาํรงไวตามกฎหมาย 

  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 เงินกองทุนท่ีธนาคารฯตองดํารงไวตามกฎหมาย

ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 ประกอบดวย :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 30 กันยายน 2549 31 ธนัวาคม 2548 

 เงินกองทุนช้ันที่ 1  

ทุนที่ออกและชําระแลว 14,584 14,584 

สวนเกินมูลคาหุน 341 341 

กําไรสะสม 496 518 

สํารองตามกฎหมาย 67 48 

รวม 15,488 15,491 

 เงินกองทุนช้ันที่ 2  

หุนกูดอยสิทธิ 777 777 

เงินสํารองสําหรับลูกหน้ีจัดช้ันปกติ 1,505 1,260 

รวม 2,282 2,037 

รวมเงินกองทุนช้ันที่ 1 และ 2 17,770 17,528 

หกั : สวนตํ่ากวาทนุจากการตีราคาเงินลงทนุในตราสารทนุ - สุทธิ (23) (46) 

 เงินลงทนุในเงินกองทนุช้ันที ่2 ของสถาบนัการเงินอืน่ - (81) 

รวมเงินกองทุนทั้งสิ้น 17,747 17,401 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 อัตราสวนการดํารงเงินกองทุนของธนาคารฯคํานวณ

ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดย ธปท. มีดังนี้ :- 

 30 กันยายน 2549 31 ธนัวาคม 2548 

 อตัราสวน อัตราขั้นตํ่า อตัราสวน อัตราขั้นตํ่า 

 เงินกองทนุ ตามขอกําหนด เงินกองทนุ ตามขอกําหนด 

 ของธนาคารฯ ของ ธปท. ของธนาคารฯ ของ ธปท. 

เงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเสี่ยง (รอยละ) 9.58 8.50 17.26 8.50 

เงินกองทุนช้ันที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง (รอยละ) 8.36 4.25 15.37 4.25 
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13.  คาตอบแทนกรรมการ 

  คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนท่ีจายใหแกกรรมการของธนาคารฯตามมาตรา 90 ของ        

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนท่ีเกี่ยวของท่ีจายใหกับ

กรรมการซ่ึงดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของธนาคารฯดวย 

14. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

  ธนาคารฯบันทึกภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนคาใชจาย โดยคํานวณข้ึนจากกําไรสุทธิสําหรับงวดหลังจาก

บวกกลับดวยคาใชจายและสํารองตาง ๆ ท่ีไมอนุญาตใหถือเปนคาใชจายในการคํานวณภาษี และหักดวยรายได

ท่ีไดรับยกเวนไมตองนํามารวมคํานวณเปนรายไดในทางภาษีและขาดทุนทางภาษียกมาจากปกอน ๆ คูณดวย

ประมาณการอัตราภาษีเฉล่ียท้ังป 

15. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

  ในระหวาง งวด ธนาคารฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบริษัทใหญและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน (เกี่ยวของกัน

โดยการมีผูถือหุนและ/หรือมีกรรมการบางสวนรวมกัน ) รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขและ

เกณฑท่ีตกลงรวมกันระหวางธนาคารฯและบริษัทเหลานั้น ซ่ึงรายการท่ีมีสาระสําคัญสามารถสรุปไดดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดเกาเดือน  
 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  

 2549 2548 2549 2548 นโยบายกําหนดราคา 

     (สําหรับป 2549) 
 รายการท่ีเกิดขึ้นในระหวางงวด     

บรษิทัใหญ :-      
รายไดดอกเบี้ยรับ 844 760 2,806 1,164 ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ  

 5.50 – 7.125 ตอป 
รายไดคาบริการงานสนับสนุน 42 34 125 41 ตามสญัญาที่ตกลงรวมกัน

ระหวางกลุม 
คาเชาจายและบริการอื่น 39 21 99 52 ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน 

 ระหวางกลุม 
เงินปนผลจาย - - 362 200 เงินปนผลจายตามที่ประกาศจาย 

รับโอนเงินใหสินเชื่อ - - 888 - ตามมูลคาที่ตกลงกันตามสัญญา
โดยอางอิงจากหลักเกณฑที่
เห็นชอบโดยที่ปรึกษาทางการเงิน 

รับโอนเงินฝากประเภทต๋ัวสัญญาใชเงินจาก
ประชาชน 

- 47,726 - 47,726  

ซื้อสินทรัพยถาวร 48 - 213 - ตามมูลคาที่ตกลงตามสัญญาโดย
อางอิงจากราคาประเมินและ
ราคาตามบัญชี 
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 (หนวย : ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดเกาเดือน  

 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  

 2549 2548 2549 2548 นโยบายกําหนดราคา 

     (สําหรับงวด 2549) 

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน :-      

ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ 1,964 - 4,214 - ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุนในตราสารหนี้  198 - 2,192 31 ราคาตลาด 

ขายเงินใหสินเชื่อ  351 - 773 - ตามมูลคาที่ตกลงกันตามสัญญา

โดยอางอิงจากหลักเกณฑที่

เห็นชอบโดยที่ปรึกษาทางการเงิน  

   (2549 : ไมมีกําไรจากการขาย)     

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลรับ 219 16 633 77 ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 4.5 - 

8.25  ตอป เงินปนผลรับตามที่

ประกาศจาย 

รายไดคาบริการงานสนับสนุน 4 - 12 - ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน

ระหวางกลุม 

รายไดอื่น 6 3 9 6  

ดอกเบี้ยจาย 18 7 47 24 ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2 - 5.25 

ตอป 

ดอกเบี้ยจาย-เงินกูยืมระยะยาว 6 3 18 8 ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 4.69 - 9 

ตอป 

คาเชาจายและบริการอื่น 38 30 115 55 ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน 

 ระหวางกลุม  

 ยอดคงคางของรายการระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญท่ีเกิดข้ึนในระหวาง งวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 

กันยายน 2549 และ 2548 แสดงดวยยอดถัวเฉล่ียจากยอดคงคาง ณ วันส้ินเดือน มีรายละเอียดดังนี้ :- 

       (หนวย : ลานบาท) 

 2549 2548 

บริษัทใหญ   :-  

เงินใหสนิเช่ือ 57,730 36,500 

เงินฝาก 275 203 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน   :-  

เงินลงทนุในตราสารหน้ี 124 169 

เงินใหสนิเช่ือ 12,506 2,714 

เงินฝาก 1,547 363 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 487 547 

เงินกูยืมระยะยาว  402 204 
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ยอดคงคางของรายการระหวางกันแสดงแยกตางหากในงบดุลซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 30 กันยายน 2549 31 ธนัวาคม 2548 

 เงินลงทุนในตราสารหน้ี  

บริษัทที่เก่ียวของกันหลายแหง  180 127 

 เงินใหสินเชื่อ  

บริษัทใหญ - บริษัท ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 43,850 75,500 

บริษัทที่เก่ียวของกัน :-   

 บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 9,000 11,000 

      บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากัด 1,670 698 

 บริษัทที่เก่ียวของกันหลายแหง 857 1,104 

 11,527 12,802 

รวม 55,377 88,302 
   

 ดอกเบีย้คางรับ  

บริษัทที่เก่ียวของกันหลายแหง 19 12 
   

 สนิทรัพยอืน่ – ลูกหน้ีอ่ืน  

บริษัทใหญ - บริษัท ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 4 10 

บริษัทที่เก่ียวของกันหลายแหง 7 6 

รวม 11 16 
   

 เงินฝาก  

บริษัทใหญ - บริษัท ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 242 140 

บริษัทที่เก่ียวของกันหลายแหง 1,991 1,824 

รวม 2,233 1,964 
   

 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน)  

บริษัทที่เก่ียวของกันหลายแหง 691 172 
   

 เงินกูยมืระยะยาว   

บริษัทที่เก่ียวของกันหลายแหง 402 402 
   

 ดอกเบีย้คางจาย  

บริษัทที่เก่ียวของกันหลายแหง 20 3 
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 (หนวย : ลานบาท) 

 30 กันยายน 2549 31 ธนัวาคม 2548 

 หน้ีสินอ่ืน  

บริษัทใหญ - บริษัท ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 10 4 

บริษัทที่เก่ียวของกันหลายแหง 8 34 

รวม 18 38 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 ธนาคารฯมีเงินใหสินเช่ือแก บริษัทใหญและ

บริษัทท่ีเกี่ยวของกันท่ีมีสาระสําคัญในกลุมธนชาตดังนี้ :- 

    จํานวนเงินคงคาง 

ชื่อบริษัท ประเภทสินเชื่อ 

ระยะเวลาของ

สัญญา อัตราดอกเบี้ย 

30 กันยายน 

2549 

31 ธันวาคม 

2548 

    ลานบาท ลานบาท 

บรษิทัใหญ :-      

บมจ. ทุนธนชาต  ต๋ัวสัญญาใชเงิน เมื่อทวงถาม 

แตไมเกิน 

พฤษภาคม 2550 

ตามตลาดเงินแตไมตํ่ากวาเงินฝาก

ประจําประเภทหนึ่งปบวกรอยละ

คงที่ตอป 

43,850 75,500 

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 

 ในกลุมธนชาต :- 

     

บบส. เอ็น เอฟ เอส จํากัด ต๋ัวสัญญาใชเงิน เมื่อทวงถาม 

แตไมเกิน 

พฤษภาคม 2550 

ตามตลาดเงินแตไมตํ่ากวาเงินฝาก

ประจําประเภทหนึ่งปบวกรอยละ

คงที่ตอป 

9,000 11,000 

บจ. ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง ต๋ัวสัญญาใชเงิน เมื่อทวงถาม 

แตไมเกิน 

พฤษภาคม 2550 

ตามตลาดเงินแตไมตํ่ากวาเงินฝาก

ประจําประเภทหนึ่งปบวกรอยละ

คงที่ตอป 

1,670 698 

รวม    54,520 87,198 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549 ธนาคารฯมีเงินลงทุนในกิจการท่ีเกี่ยวของกัน โดยการมีผูบริหารของ

ธนาคารฯเปนผูถือหุนและ/หรือมีกรรมการรวมกันรวมจํานวนประมาณ 146 ลานบาท  (31 ธันวาคม 2548 : 

187 ลานบาท) 

  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549 ธนาคารฯมียอดเงินฝากและเงินใหสินเช่ือแกพนักงานระดับผูอํานวยการ

ฝายข้ึนไปของธนาคารฯและบริษัทในกลุมธนชาตโดยรวมถึงบุคคลท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวจํานวน 604 ลาน

บาท และ 47 ลานบาท ตามลําดับ (31 ธันวาคม 2548 : 401 ลานบาท และ 35 ลานบาท ตามลําดับ)  
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16. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหนา  

  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 ธนาคารฯมีภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน

ภายหนาท่ีมีสาระสําคัญดังนี้ :- 

16.1  

(หนวย : ลานบาท) 

 30 กันยายน 2549 31 ธันวาคม 2548 

  เงินตรา   เงินตรา  

 เงินบาท ตางประเทศ รวม เงินบาท ตางประเทศ รวม 

การรับอาวัลตั๋วเงิน 72 - 72 239 - 239 

ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไม

ครบกําหนด - 22 22 - 4 4 

เล็ตเตอรออฟเครดิต - 66 66 - 635 635 

ภาระผูกพันอื่น :-       

   สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนทันที 

 และลวงหนา 

      

 - สัญญาซ้ือ - 2,865 2,865 - 549 549 

      - สัญญาขาย - 14,170 14,170 - 625 625 

   สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

และอัตราดอกเบี้ย 

      

 - สัญญาขาย - 2,200 2,200 - 1,389 1,389 

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

   วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคายังไมไดเบกิใช 1,339 - 1,339 628 - 628 

   อื่น ๆ 1,298 10 1,308 957 - 957 

รวม 29,359 19,333 48,692 28,474 3,202 31,676 

  



 -  21  - 

 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 16.2 ในป 2544 - 2545 ธนาคารฯไดเขาทําสัญญาขายเงินใหสินเช่ือแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) 

เปนจํานวนเงินประมาณ 296 ลานบาท ซ่ึงธนาคารฯมีภาระท่ีจะตองรวมรับรูสวนแบงผลกําไรหรือ

ขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของ บสท. ณ ส้ินปท่ี 5 และส้ินปท่ี 10 นับแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 

2544 โดยในกรณีท่ีมีผลขาดทุน ผลขาดทุนสวนแรกจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาโอนธนาคารฯ

จะเปนผูรับผิดชอบ ผลขาดทุนสวนท่ีสองจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาโอน บสท. และธนาคารฯ

จะแบงกันคนละคร่ึง ผลขาดทุนสวนท่ีเหลือ บสท . จะรับไปท้ังหมด โดยผลกําไรหรือขาดทุนจะ

คํานวณจากมูลคาสินทรัพยท่ีเรียกเก็บไดสะสม ณ วันท่ีคํานวณหักดวยตนทุนในการรับโอนและ

คาใชจายท้ังปวงในการดําเนินงานของ บสท. รวมท้ังดอกเบ้ียจากตราสารหนี้ท่ีออกเพื่อซ้ือลูกหนี้ ซ่ึง

ผลกําไรหรือขาดทุนท้ังหมดยังไมสามารถประมาณไดแนนอนในขณะนี้ อยางไรก็ตาม ณ วันท่ี 30 

กันยายน 2549 ธนาคารฯไดมีการประมาณการสวนแบงผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการบริหาร

สินทรัพยดอยคุณภาพดังกลาวแลวเปนจํานวนเงินประมาณ 44 ลานบาท ซ่ึงจํานวนประมาณการผล

ขาดทุนนี้ไดแสดงไวเปนสวนหนึ่งของคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้ (31 

ธันวาคม 2548 : ประมาณการผลขาดทุนจํานวน 44 ลานบาท) 

 16.3 ธนาคารฯไดมีการทําสัญญาขายสินเช่ือ/โอนสิทธิเรียกรองสินเช่ือท่ีอยูอาศัยกับบรรษัทตลาดรอง    

สินเช่ือท่ีอยูอาศัย ซ่ึงธนาคารฯมีภาระท่ีจะตองจายคาชดใชความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากจํานวนสินเช่ือ

อันเกิดจากการไมไดรับชําระหนี้จํานวนสูงสุดไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาสินเช่ือท่ีขาย ซ่ึง ณ วันท่ี 

30 กันยายน 2549 มีจํานวนสูงสุดไมเกิน 4 ลานบาท 

 16.4 ธนาคารฯมีภาระท่ีจะตองนําสงเงินเขากองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในอัตรา

รอยละ 0.2 ของยอดเงินฝากบวกดอกเบ้ียคางจายท่ีมีอยู ณ วันส้ินรอบระยะเวลา หกเดือนกอนหนา

งวดท่ีจะตองนําสงเงินกองทุนทุกวันท่ี 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคมของทุกป 
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16.5 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549 ธนาคารฯมีภาระท่ีตองจายคาบริการท่ีเกี่ยวของกับทรัพยสินรอการขาย  

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และคาบริการอ่ื น ๆ พรอมท้ังคาเชาและคาบริการอาคารสํานักงานฯ

ตามสัญญาเชาและบริการระยะยาวดังนี้ :- 

   (หนวย : ลานบาท) 

ป กิจการอืน่ บริษัทใหญ บริษัทที่เก่ียวของกัน รวม 

2549 47.9 38.6 8.7 95.2 

2550 136.1 39.1 4.7 179.9 

2551 เปนตนไป 186.9 18.6 5.9 211.4 

 นอกจากนี้ ธนาคารฯยังมีภาระท่ีตองจายคาบริการงานธุรการตาง ๆ ใหกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน        

แหงหนึ่งตามอัตราตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริงบวกสวนเพิ่มตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา 

17. คดีฟองรอง 

  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549 ธนาคารฯมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายเปน

จํานวนรวมประมาณ 484 ลานบาท อยางไรก็ตาม ฝายจัดการของธนาคารฯเช่ือม่ันวาจะไมมีความเสียหาย

เกิดข้ึนจึงไมไดบันทึกเปนหนี้สิน ณ ปจจุบัน ยกเวนคดีกับลูกหนี้รายหนึ่ง ซ่ึงศาลอุทธรณไดพิพากษาให

ธนาคารฯแพคดี โดยใหชําระเงินแกโจทกตามฟองจํานวน 10 ลานบาทพรอมดอกเบ้ียรอยละ 7.5 นับแตวันท่ี 8 

ตุลาคม 2541 ซ่ึงธนาคารฯไดยื่นฎีกาคัดคานคําพิพากษาศาลอุทธรณแลว อยางไรก็ตาม เพื่อความระมัดระวัง

รอบคอบธนาคารฯจึงไดบันทึกเปนหนี้สินดังกลาวไวแลว ณ วันท่ีในงบดุล  

18. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

  เคร่ืองมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ ท่ีทําใหสินทรัพยทางการเงินของกิจการหนึ่งและหนี้สิน

ทางการเงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มข้ึน 

 18.1 ความเส่ียง จากการใหสินเชื่อ 

  ความเส่ียง จากการใหสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีธนาคารฯอาจไดรับความเสียหายอันสืบ เนื่อง             

มาจากการท่ีคูสัญญาของธนาคารฯจะไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือทาง

การเงินได มูลคาสูงสุดของความเส่ียง คือ มูลคาตามบัญชีของเคร่ืองมือทางการเงินหักดวยสํารอง

เผ่ือขาดทุนตามท่ีแสดงไวในงบดุล และความเส่ียงของรายการนอกงบดุลจากการ อาวัล คํ้าประกัน

การกูยืมและคํ้าประกันอ่ืน ๆ  
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 18.2 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด   

18.2.1 ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย  

   สินทรัพย และหนี้สินทางการเงินจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย ณ วันท่ี  30 กันยายน 2549 

มีดังนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 

 มีอัตราดอกเบี้ย    

 ปรับขึ้นลงอางอิง มีอัตรา   

รายการ ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไมมีดอกเบี้ย รวม 

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินสด - - 2,153 2,153 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - 10,905 2,379 13,284 

หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน - 47,900 - 47,900 

เงินลงทุน - 17,770 1,358 19,128 

เงินใหสินเชื่อ 74,196 108,659 1,208 184,063 

 หนี้สินทางการเงิน    

เงินฝาก 30,021 190,195 490 220,706 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  921 2,402 349 3,672 

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม - - 664 664 

เงินกูยืม 5,000 19,859            - 24,859 

ยอดคงเหลือของเงินใหสินเช่ือท่ีมีอัตราดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตรา

ดอกเบ้ียคงท่ีไดรวมเงินใหสินเช่ือท่ีหยุดรับรูรายไดตามเกณฑคงคาง (กอนหักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะ

สูญ) 
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  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี มีวันท่ีมีการกําหนดอัตราใหมหรือวันครบกําหนด 

(แลวแตวันใดจะถึงกอน) นับจากวันท่ีในงบดุลดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด  อัตราดอกเบี้ย 

 3เมื่อ 0 - 3 3 - 12    ถัวเฉลี่ย 

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

       รอยละ 

 สินทรัพยทางการเงิน       

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน      19 10,886 - - - 10,905 5.27 

หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน - 47,900 - - - 47,900 4.99 

เงินลงทุน - 1,811 2,854 7,028 6,077 17,770 4.56 

เงินใหสินเชื่อ 312 4,207 7,211 79,439 17,490 108,659 6.63 

0หนี้สินทางการเงิน        

เงินฝาก 95 87,107 91,459 11,534 - 190,195 4.83 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - 910 482 1,010 - 2,402 4.65 

เงินกูยืม - 4,536 4,525 10,798 - 19,859 4.68 

นอกจากนี้ ธนาคารฯมีสินทรัพย /หนี้สินทางการเงินท่ีกอใหเกิดรายไดและคาใชจาย                 

ยอดคงเหลือถัวเฉล่ียท่ีคํานวณจากยอดคงเหลือ ในระหวางงวดของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน

และอัตราเฉล่ียของดอกเบ้ียและเงินปนผลสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2549 มีดังนี ้:- 

  (หนวย : ลานบาท) 

 ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยและ อัตราเฉลี่ย 

 ถัวเฉลี่ย เงินปนผล (รอยละ) 

1สนิทรัพยทางการเงินท่ีกอใหเกิดรายได    

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 6,478 241 4.97 

หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 33,331 1,189 4.76 

เงินลงทนุ 18,256 632 4.62 

เงินใหสนิเช่ือ/การใหเชาซือ้และสญัญาเชาการเงิน 169,364 8,897 7.00 

2หน้ีสนิทางการเงินท่ีกอใหเกิดคาใชจาย    

เงินฝาก 188,990 5,656 3.99 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  1,976 71 4.79 

เงินกูยืม 24,828 852 4.58 
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18.2.2 ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน  

ฐานะเงินตราตางประเทศของธนาคารฯ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549 มีดังนี้ :- 

  (หนวย : ลานบาท) 

 ยอดคงเหลอืของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ดอลลารสหรัฐฯ ยูโร เยน อื่น ๆ 

สินทรพัยทางการเงิน     

เงินสด 38 12 7 16 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 10,940 13 2 14 

เงินลงทนุ 2,102 - 256 - 

เงินใหสนิเชือ่  24 5 - - 

สินทรัพยอื่น - ดอกเบี้ยคางรับ 31 - 1 - 

รวมสินทรัพย 13,135 30 266 30 

หนีส้นิทางการเงิน     

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 24 - - - 

รวมหนี้สิน 24 - - - 

ฐานะเงินตราตางประเทศนอกงบดุล     

ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไม

ครบกําหนด 16 6 - - 

เล็ตเตอรออฟเครดิต 59 7 - - 

สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนทันทีและลวงหนา      

     -  สัญญาซ้ือ 2,539 298 16 12 

     -  สัญญาขาย 13,735 345 31 59 

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและ

อัตราดอกเบี้ย - สัญญาขาย 1,945 - 255 - 

อื่น ๆ 7 - - 3 

ธนาคารฯไดทําสัญญาแลกเปล่ียนลวงหนาเพื่อปองกันความเส่ียงในดานอัตราแลกเปล่ียนของ

เงินลงทุนท่ีเปนเงินตราตางประเทศไวแลวท้ังจํานวน 

18.2.3 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุนคือความเส่ียงท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของราคาของตราสารทุนหรือหุนทุน  ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดความผันผวนตอรายไดหรือ

มูลคาของสินทรัพยทางการเงิน  
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18.3 ความเส่ียงดานสภาพคลอง  

   วันท่ีท่ีครบกําหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนับจากวันท่ีในงบดุล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549 

มีดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 เม่ือ นอยกวา มากกวา ไมม ี  

รายการ ทวงถาม 1 ป 1 ป กําหนด รวม 

สินทรพัยทางการเงิน       

เงินสด 2,153 - - - 2,153 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  2,398 10,886 - - 13,284 

หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน - 47,900 - - 47,900 

เงินลงทนุ - 3,313 14,492 1,323 19,128 

เงินใหสนิเชือ่ 59,987 (1) 6,587 117,489 - 184,063 

หนีส้นิทางการเงิน       

เงินฝาก 29,979 178,939 11,788 - 220,706 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  1,270 1,342 1,060 - 3,672 

หนี้สินจายคืนเม่ือทวงถาม 664 - - - 664 

เงินกูยืม - 5,966 18,893 - 24,859 

รายการนอกงบดุล       

การรับอาวัลตั๋วเงิน 23 49 - - 72 

ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาที่ยัง 

 ไมครบกําหนด - 22 - - 22 

เล็ตเตอรออฟเครดิต 15 51 - - 66 

ภาระผูกพันอื่น 1,410 27,197 19,559 366 48,532 

(1) ยอดคงเหลือของเงินใหกูยืมและลูกหนี้เม่ือทวงถามรวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ที่หยุดรับรูรายได 

  18.4  มูลคายุติธรรม 

  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549 ราคาตามบัญชีของเคร่ืองมือทางการเงินของธนาคารฯ ไมแตกตาง

ไปจากราคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ ยกเวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด ซ่ึงมี

มูลคายุติธรรมต่ํากวามูลคาตามบัญชีประมาณ 52 ลานบาท  
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18.5 ตราสารอนุพันธ 

  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549 ธนาคารฯมีตราสารอนุพันธซ่ึงจําแนกตามระยะเวลาครบกําหนด

ของสัญญาดังนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 

 ไมเกิน 1 ป มากกวา 1 ป รวม 

สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนทันทีและลวงหนา    

- สัญญาซื้อ 2,865 - 2,865 

- สัญญาขาย 14,170 - 14,170 

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย    

- สัญญาขาย 886 1,314 2,200 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย    

- จายอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1,630 4,870 6,500 

- จายอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 2,730 4,095 6,825 

- รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2,730 4,095 6,825 

- รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 1,630 4,870 6,500 

19. การจัดประเภทรายการบัญชี 

  ธนาคารฯไดจัดประเภทรายการบัญชีในงบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และสําหรับงวดสามเดือน

และเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2548 ข้ึนใหม เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีของ

งวดปจจุบัน ซ่ึงไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิและสวนของผูถือหุนตามท่ีไดรายงานไปแลว 

20. การอนมุตังิบการเงนิระหวางกาล 

  งบการเงิน ระหวางกาล นี้ไดรับอนุมัติ ใหออกโดย คณะกรรมการของธนาคารฯเม่ือวันท่ี 9 

พฤศจิกายน 2549 
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