
 

 

 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

รายงาน และ งบการเงินระหวางกาล 

30 กันยายน 2550  

   



 

รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอตอผูถือหุนของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 ขาพเจาไดสอบ ทานงบดุลรวม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวดสามเดือนและ 

เกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2550 งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสด

รวมสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันเดียวกันของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทาน

งบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 งบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือน

ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2550  และ 2549 งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน เฉพาะกิจการ และงบ

กระแสเงิน สดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุด วันเดียวกันของแตละงวด ของธนาคารธนชาต จํากัด 

(มหาชน) ดวยเชนกัน ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้           

สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา  

 ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผน

และปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเช่ือม่ันอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง

อันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด  โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของ

กิจการ และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเช่ือม่ันนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป เนื่องจากขาพเจาไมไดทําการตรวจสอบงบการเงิน ไดแตเพียงสอบทาน ดังนั้น

ขาพเจาจึงไมไดเสนอรายงานการสอบบัญชี แตเสนอเพียงรายงานการสอบทานเทานั้น 

 ขาพเจาไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการ

บัญชีท่ีรับรองท่ัวไปจากการสอบทานของขาพเจา 

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 ของธนาคารธน

ชาต จํากัด (มหาชน) ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและเสนอรายงานไวอยาง ไมมีเงื่อนไขตาม

รายงานลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2550 งบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบ

การเงินท่ีขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว  

 

 รัตนา  จาละ 

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

กรุงเทพฯ : 12 พฤศจิกายน 2550  



ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 30 กันยายน 2550 30 กันยายน 2550  31 ธันวาคม 2549

(ยังไมไดตรวจสอบ (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)  - ปรับปรุงใหม)

               สินทรัพย

เงินสด 2,537,022               2,536,254               2,465,681               

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 2

  ในประเทศ

     มีดอกเบี้ย 1,684,951               18,901                    1                             

     ไมมีดอกเบี้ย 3,156,229               2,902,548               2,356,178               

  ตางประเทศ

     มีดอกเบี้ย 27,170,534             27,170,534             21,420,642             

     ไมมีดอกเบี้ย 155,208                  155,208                  104,083                  

        รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ 32,166,922             30,247,191             23,880,904             

หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน -                         -                         6,300,000               

เงินลงทุน

     เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ 3 12,947,759             10,432,168             2,460,534               

     เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 3 17,346,850             14,678,358             19,433,838             

     เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ 4 -                         4,294,857               -                         

     เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ 5 1,125,369               -                         -                         

        รวมเงินลงทุน - สุทธิ 31,419,978             29,405,383             21,894,372             

ลูกหนี้สํานักหักบัญชี 696,285                  -                         -                         

เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 6

     เงินใหสินเชื่อ 212,933,215           211,665,120           200,651,530           

     ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 3,489,330               -                         -                         

        รวมเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 216,422,545           211,665,120           200,651,530           

     ดอกเบี้ยคางรับ 210,095                  221,775                  233,867                  

        รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 216,632,640           211,886,895           200,885,397           

        หัก :  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 7 (4,523,181)              (4,060,788)              (3,061,437)              

                 คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ 8 (12,672)                  (12,672)                  (71,237)                  

     รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ-สุทธิ 212,096,787           207,813,435           197,752,723           

ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ 11 1,428,207               1,416,385               1,028,610               

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 1,876,902               1,589,018               1,198,302               

สินทรัพยไมมีตัวตน - ซอฟทแวร - สุทธิ 209,280                  172,664                  24,575                    

ภาษีมูลคาเพิ่มรอขอคืน 1,266,860               1,254,169               1,470,695               

สินทรัพยอื่น - สุทธิ 2,217,448               1,483,462               1,419,799               

รวมสินทรัพย 285,915,691           275,917,961           257,435,661           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ



ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 30 กันยายน 2550 30 กันยายน 2550  31 ธันวาคม 2549

(ยังไมไดตรวจสอบ (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)  - ปรับปรุงใหม)

          หนี้สินและสวนของผูถือหุน

เงินฝาก

   เงินฝากที่เปนเงินบาท 203,576,642           204,063,954           198,981,231           

   เงินฝากที่เปนเงินตราตางประเทศ 706,846                  706,846                  76                           

      รวมเงินฝาก 204,283,488           204,770,800           198,981,307           

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 

  ในประเทศ

      มีดอกเบี้ย 4,202,769               4,254,217               4,340,513               

      ไมมีดอกเบี้ย 521,389                  668,893                  248,354                  

  ตางประเทศ

      ไมมีดอกเบี้ย 7,101                      7,101                      -                         

        รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 4,731,259               4,930,211               4,588,867               

เจาหนี้สํานักหักบัญชี 534,313                  -                         -                         

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 2,701,015               -                         -                         

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 1,131,793               1,131,793               1,461,623               

เงินกูยืม 12

     เงินกูยืมระยะสั้น 28,932,350             28,267,350             15,524,806             

     เงินกูยืมระยะยาว 11,543,520             11,833,520             17,078,520             

        รวมเงินกูยืม 40,475,870             40,100,870             32,603,326             

ดอกเบี้ยคางจาย 1,793,867               1,805,975               1,777,325               

เงินสํารองประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได 1,102,034               -                         -                         

เงินสํารองประกันชีวิต 4,553,182               -                         -                         

คาใชจายคางจาย/ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 1,208,907               690,379                  392,826                  

หนี้สินอื่น 2,805,253               2,065,798               2,431,860               

รวมหนี้สิน 265,320,981           255,495,826           242,237,134           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ



ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 30 กันยายน 2550 30 กันยายน 2550  31 ธันวาคม 2549

(ยังไมไดตรวจสอบ (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)  - ปรับปรุงใหม)

สวนของผูถือหุน

     ทุนเรือนหุน 13

        ทุนจดทะเบียน

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

                (31 ธันวาคม 2549 : หุนสามัญ 1,500,000,000 หุน 

                มูลคาหุนละ 10 บาท) 21,346,193             21,346,193             15,000,000             

        ทุนที่ออกและชําระแลว

             หุนสามัญ 1,734,619,292  หุน มูลคาหุนละ 10 บาท

                (31 ธันวาคม 2549 : หุนสามัญ 1,458,356,092 หุน 

                มูลคาหุนละ 10 บาท) 17,346,193             17,346,193             14,583,561             

     สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 2,100,694               2,100,694               340,898                  

     สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 14 99,646                    65,088                    18,777                    

     สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 14 (371,370)                 (375,185)                 (533,077)                 

     สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 1.4 (123,379)                 -                         -                         

     กําไรสะสม

        จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 77,903                    77,903                    77,903                    

        ยังไมไดจัดสรร 1,416,706               1,207,442               710,465                  

สวนของผูถือหุนของธนาคารฯ 20,546,393             20,422,135             15,198,527             

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 48,317                    -                         -                         

รวมสวนของผูถือหุน 20,594,710             20,422,135             15,198,527             

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 285,915,691           275,917,961           257,435,661           

-                         -                         -                         

รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพันทั้งสิ้น 20.1

การรับอาวัลตั๋วเงิน 43,092                    43,092                    53,669                    

ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไมครบกําหนด 39,833                    39,833                    18,911                    

เล็ตเตอรออฟเครดิต 346,315                  346,315                  94,147                    

ภาระผูกพันอื่น 74,230,692             74,205,942             53,567,232             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549

(หนวย : พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2550 2550 2549

(ปรับปรุงใหม)

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล

     เงินใหสินเชื่อ 1,012,409               1,031,125               1,697,773               

     รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 364,682                  343,181                  581,946                  

     การใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน 2,834,524               2,716,856               1,666,874               

     เงินลงทุน 305,655                  267,075                  231,999                  

        รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 4,517,270               4,358,237               4,178,592               

คาใชจายดอกเบี้ย

     เงินฝาก 1,711,320               1,714,416               2,281,141               

     รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 41,365                    41,008                    27,172                    

     เงินกูยืมระยะสั้น 330,086                  318,579                  27,682                    

     เงินกูยืมระยะยาว 184,698                  184,274                  274,398                  

        รวมคาใชจายดอกเบี้ย 2,267,469               2,258,277               2,610,393               

     รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 2,249,801               2,099,960               1,568,199               

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (680,948)                 (672,564)                 (452,324)                 

     รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 1,568,853               1,427,396               1,115,875               

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย

     คานายหนาคาหลักทรัพย 238,291                  -                         -                         

     กําไรจากเงินลงทุน 18,989                    7,384                      91,939                    

     สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย 49,916                    -                         -                         

     คาธรรมเนียมและบริการ

        การรับรอง รับอาวัล และค้ําประกัน 5,868                      5,868                      4,724                      

        สวนลดคาเบี้ยประกันภัยรับ 156,498                  178,742                  151,341                  

        อื่น ๆ 289,786                  165,639                  66,659                    

     กําไรจากการปริวรรตและสัญญาอนุพันธทางการเงิน 19,240                    19,242                    11,760                    

     รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 1,394,146               -                         -                         

     รายไดคาบริการงานสนับสนุน 48,327                    82,208                    46,749                    

     รายไดอื่น 59,091                    47,292                    13,003                    

        รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 2,280,152               506,375                  386,175                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบกําไรขาดทุน (ตอ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549

(หนวย : พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2550 2550 2549

(ปรับปรุงใหม)

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย

     คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 695,001                  451,312                  337,570                  

     คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ 281,233                  211,732                  134,078                  

     คาภาษีอากร 1.6 82,529                    79,650                    121,337                  

     คาธรรมเนียมและบริการ 74,857                    13,690                    9,281                      

     คาตอบแทนกรรมการ 2,104                      1,200                      1,526                      

     ขาดทุนจากการขายทรัพยสินรอการขายและทรัพยสินอื่น 25,492                    22,905                    286                         

     เงินนําสงเขากองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 207,208                  207,208                  210,252                  

     คานายหนาเชาซื้อ 1.6 -                         -                         324,915                  

     คาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 1,121,671               -                         -                         

     คาใชจายอื่น 697,927                  623,466                  297,805                  

        รวมคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 3,188,022               1,611,163               1,437,050               

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลและสวนของผูถือหุนสวนนอย 660,983                  322,608                  65,000                    

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (22,448)                  99,944                    (7,680)                    

กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 638,535                  422,552                  57,320                    

กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย (10,913)                  -                         -                         

กําไรสุทธิสําหรับงวด 627,622                  422,552                  57,320                    

กําไรตอหุน 

     กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน) 0.37                        0.25                        0.04                        

     จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 1,680,567,796        1,680,567,796        1,458,356,092        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549

(หนวย : พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2550 2550 2549

(ปรับปรุงใหม)

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล

     เงินใหสินเชื่อ 3,530,984               3,549,699               5,063,557               

     รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,001,619               980,118                  1,430,475               

     การใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน 7,639,779               7,522,111               3,833,206               

     เงินลงทุน 904,799                  866,219                  632,402                  

        รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 13,077,181             12,918,147             10,959,640             

คาใชจายดอกเบี้ย

     เงินฝาก 5,854,329               5,857,445               5,655,619               

     รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 124,896                  124,539                  70,955                    

     เงินกูยืมระยะสั้น 902,607                  891,101                  31,429                    

     เงินกูยืมระยะยาว 586,213                  585,790                  820,906                  

        รวมคาใชจายดอกเบี้ย 7,468,045               7,458,875               6,578,909               

     รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 5,609,136               5,459,272               4,380,731               

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 9 (1,717,483)              (1,709,099)              (967,382)                 

ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (335)                       (335)                       (4,667)                    

     รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและ

        หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ 3,891,318               3,749,838               3,408,682               

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย

     คานายหนาคาหลักทรัพย 238,291                  -                         -                         

     กําไรจากเงินลงทุน 74,182                    62,577                    95,971                    

     สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย 49,916                    -                         -                         

     คาธรรมเนียมและบริการ

        การรับรอง รับอาวัล และค้ําประกัน 15,702                    15,702                    12,006                    

        สวนลดคาเบี้ยประกันภัยรับ 552,386                  574,629                  477,536                  

        อื่น ๆ 514,487                  390,341                  142,814                  

     กําไรจากการปริวรรตและสัญญาอนุพันธทางการเงิน 15,758                    15,760                    24,183                    

     รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 1,394,146               -                         -                         

     รายไดคาบริการงานสนับสนุน 205,544                  239,425                  137,182                  

     รายไดอื่น 136,890                  125,090                  39,153                    

        รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 3,197,302               1,423,524               928,845                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบกําไรขาดทุน (ตอ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549

(หนวย : พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2550 2550 2549

(ปรับปรุงใหม)

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย

     คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 1,540,293               1,304,145               901,733                  

     คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ 645,401                  575,884                  329,682                  

     คาภาษีอากร 1.6 251,701                  248,822                  362,927                  

     คาธรรมเนียมและบริการ 94,197                    33,029                    33,901                    

     คาตอบแทนกรรมการ 16 7,156                      6,250                      8,348                      

     ขาดทุน (กําไร) จากการขายทรัพยสินรอการขายและทรัพยสินอื่น 68,745                    66,159                    (19,070)                  

     เงินนําสงเขากองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 607,383                  607,383                  508,101                  

     คานายหนาเชาซื้อ 1.6 -                         -                         1,042,119               

     คาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 1,121,671               -                         -                         

     คาใชจายอื่น 1,608,004               1,531,988               867,299                  

        รวมคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 5,944,551               4,373,660               4,035,040               

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลและสวนของผูถือหุนสวนนอย 1,144,069               799,702                  302,487                  

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 17 (208,162)                 (83,972)                  (51,680)                  

กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 935,907                  715,730                  250,807                  

กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย (10,913)                  -                         -                         

กําไรสุทธิสําหรับงวด 924,994                  715,730                  250,807                  

กําไรตอหุน 

     กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน) 0.60                        0.47                        0.17                        

     จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 1,533,240,622        1,533,240,622        1,458,356,092        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

(หนวย : พันบาท)

สวนเกินทุนจาก

สวนเกินทุนจาก สวนต่ํากวาทุนจาก การรวมธุรกิจ

ทุนที่ออก สวนเกินมูลคา การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง ภายใตการควบคุม สวนของผูถือหุน

และชําระแลว หุนสามัญ มูลคาเงินลงทุน มูลคาเงินลงทุน เดียวกัน สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร สวนนอย รวม

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

เพิ่มทุนระหวางงวด 2,762,632            1,759,796            -                      -                      -                      -                      -                      -                      4,522,428            

สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง

   มูลคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้น -                      -                      80,869                -                      -                      -                      -                      -                      80,869                

สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลง

   มูลคาเงินลงทุนลดลง -                      -                      -                      161,707               -                      -                      -                      -                      161,707               

สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต

   การควบคุมเดียวกัน -                      -                      -                      -                      (123,379)             -                      -                      -                      (123,379)             

สวนของผูถือหุนสวนนอย

   ของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      37,404                37,404                

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                      -                      -                      -                      -                      -                      924,994               10,913                935,907               

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 13) -                      -                      -                      -                      -                      -                      (218,753)             -                      (218,753)             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 17,346,193          2,100,694            99,646                (371,370)             (123,379)             77,903                1,416,706            48,317                20,594,710          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549

งบการเงินรวม

กําไรสะสม

จัดสรรแลว -



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

(หนวย : พันบาท)

สวนเกินทุนจาก สวนต่ํากวาทุนจาก

ทุนที่ออก สวนเกินมูลคา การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง

และชําระแลว หุนสามัญ มูลคาเงินลงทุน มูลคาเงินลงทุน สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

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

สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนลดลง -                        -                        (62,484)                 -                        -                        -                        (62,484)                 

สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนลดลง -                        -                        -                        137,103                -                        -                        137,103                

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

เงินปนผลจาย -                        -                        -                        -                        -                        (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           

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

เพิ่มทุนระหวางงวด 2,762,632             1,759,796             -                        -                        -                        -                        4,522,428             

สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้น -                        -                        46,311                  -                        -                        -                        46,311                  

สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนลดลง -                        -                        -                        157,892                -                        -                        157,892                

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        715,730                715,730                

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 13) -                        -                        -                        -                        -                        (218,753)               (218,753)               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 17,346,193           2,100,694             65,088                  (375,185)               77,903                  1,207,442             20,422,135           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549

กําไรสะสม

จัดสรรแลว -

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม

2550 2550 2549

(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

     กําไรสุทธิ 924,994                715,730                250,807                

     รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)

        จากกิจกรรมดําเนินงาน :-

           กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย 10,913                 -                       -                       

           สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (49,916)                -                       -                       

           คาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย 238,633                216,461                122,449                

           หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ 1,717,818             1,709,434             972,049                

           ตัดจําหนายสวนต่ํามูลคาตราสารหนี้ (232,496)              (227,124)              (26,335)                

           ตัดจําหนายสวนลดจายเงินกูยืม 22,318                 22,318                 21,440                 

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

           คาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง) 72,858                 71,553                 (77)                       

           ดอกเบี้ยรับและรายไดอื่น ๆ จากการโอนสินทรัพยชําระหนี้ (225)                     (225)                     (810)                     

           ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายอุปกรณ 715                      (704)                     (2,393)                  

           กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ (80,039)                (80,039)                (22,510)                

           กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม (6,914)                  -                       -                       

           เงินสํารองการประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได/เงินสํารองประกันชีวิตเพิ่มขึ้น 509,511                -                       -                       

           คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยอื่นเพิ่มขึ้น 28,004                 25,099                 5,206                   

           กําไรจากการซื้อคืนหุนกูดอยสิทธิกอนกําหนด -                       -                       (7,485)                  

           รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 83,873                 76,453                 (160,024)              

           รายไดคางรับอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (8,669)                  (42,484)                7,854                   

           คาธรรมเนียมและรายไดคาเชารับลวงหนาลดลง (15,310)                (15,310)                (11,696)                

           ดอกผลเชาซื้อและรายไดรอตัดบัญชีตัดจาย (2,936)                  (109,288)              (64,645)                

           ดอกเบี้ยคางจายเพิ่มขึ้น 11,182                 28,650                 609,979                

           คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น 405,575                302,964                299,684                

     กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน

        สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 3,663,889             2,727,488             1,990,446             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม

2550 2550 2549

(ปรับปรุงใหม)

     สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

        รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (5,131,432)           (6,408,625)           (9,616,885)           

        หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 6,300,000             6,300,000             (35,400,000)         

        ลูกหนี้สํานักหักบัญชี (467,029)              -                       -                       

        เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ (13,815,441)         (15,170,636)         (26,560,816)         

        ทรัพยสินรอการขาย 3,002,941             2,971,893             758,612                

        สินทรัพยอื่น 43,941                 (21,302)                481,198                

     หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

        เงินฝาก 5,302,181             5,789,493             71,691,082           

        รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (1,332,608)           341,344                1,024,221             

        เจาหนี้สํานักหักบัญชี 246,571                -                       -                       

        เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 1,615,494             -                       -                       

        หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม (329,830)              (329,830)              (332,924)              

        หนี้สินอื่น (580,651)              (329,886)              46,851                 

           เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (1,481,974)           (4,130,061)           4,081,785             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

     เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น (4,195,614)           (2,801,207)           (1,679,758)           

     เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย (4,236,049)           (4,241,357)           -                       

     เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม 345,970                -                       -                       

     เงินสดจายซื้ออุปกรณ (588,889)              (541,752)              (539,590)              

     เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 6,496                   6,049                   4,657                   

        เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (8,668,086)           (7,578,267)           (2,214,691)           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

     เงินสดรับจากการออกหุนสามัญเพิ่มทุน 4,522,428 4,522,428             -                       

     เงินสดรับจากการกูยืม 10,364,426           10,364,426           -                       

     เงินสดจายคืนเงินกูยืม (4,446,700)           (2,889,200)           (149,844)              

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

        เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 10,221,401           11,778,901           (514,433)              

เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 71,341                 70,573                 1,352,661             

เงินสด ณ วันตนงวด 2,465,681             2,465,681             800,361                

เงินสด ณ วันปลายงวด 2,537,022             2,536,254             2,153,022             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม

2550 2550 2549

(ปรับปรุงใหม)

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด :-

     เงินสดจายระหวางงวดสําหรับ

        ดอกเบี้ยจาย 7,411,361             7,407,908             5,949,819             

        ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย 178,690                86,980                 40,136                 

     รายการที่มิใชเงินสด

        รับโอนทรัพยสินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชําระหนี้ 3,457,383 3,426,120             903,206                

        เจาหนี้จากการซื้อทรัพยสินถาวร 49,336 49,336                 28,473                 

        หนี้สูญตัดบัญชี 761,642 761,642                -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2550 และ 2549  

1. ขอมูลท่ัวไป 

 1.1  ขอมูลธนาคารฯ 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) จัดตั้งข้ึนเปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมาย

ไทยและเร่ิมประกอบกิจการธนาคารพาณิชยตั้งแตวันท่ี 22 เมษายน 2545 โดยธนาคารฯมีท่ีอยูท่ีจด

ทะเบียนตั้งอยูเลขท่ี  900 อาคารตนสนทาวเวอร ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

และมีบริษัท  ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทมหาชนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเปน

บริษัทใหญ (ซ่ึงตอไปเรียกวา “บริษัทใหญ”) โดย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 บริษัทใหญถือหุนในธนาคารฯ

ในอัตรารอยละ 74.48 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว (31 ธันวาคม 2549 : ถือหุนในอัตรารอยละ 99.36) 

และธนาคารฯมีสาขาจํานวน 157 สาขา 

 1.2  การปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจสถาบนัการเงนิ 

ก) เม่ือวันท่ี  5 กรกฎาคม 2550 ธนาคารแหงประเทศไทย ( “ธปท.”) ไดอนุญาตใหธนาคารฯและ

บริษัทใหญเปล่ียนแปลงโครงสรางกลุมธุรกิจการเงินตามหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม

โดยให ธนาคารฯซ้ือ เงินลงทุนใน บริษัท ยอยของบริษัทใหญจํานวน 8 แหง ไดแก บริษัท

หลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด บริษัท ธนชาตประกันชีวิต 

จํากัด บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด  บริษัท ธนชาตโบรกเกอร จํากัด บริษัท 

ธนชาตกรุป ลีสซ่ิง จํากัด บริษัท ธนชาตแมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด และบริษัท ธนชาตกฎหมาย

และประเมินราคา จํากัด ซ่ึงเปนไปตามมติท่ีท่ีประชุมสามัญประจําป ของผูถือหุนของบริษัท

ใหญและของธนาคารฯไดอนุมัติไวเม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2550  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  นอกจากนี้  ธปท.ไดอนุญาตให บริษัทใหญเปนผูถือหุนในบริษัทในกลุมธุรกิจทาง

การเงิน 3 บริษัท ประกอบดวยธนาคาร ฯ และบริษัทบริหารสินทรัพยจํานวน 2 บริษัท  และ

สําหรับบริษัทนอกกลุมธุรกิจทางการเงินท่ีประกอบธุรกิจทางการเงินอนุญาตใหบริษัทใหญถือ

ตอไปได 1 บริษัท โดยถือปฎิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตเดิมและไมตองนําเงินลงทุนในบริษัท

ดังกลาวหักออกจากเงินกองทุนของกลุมธุรกิจทางการเงิน และสําหรับบริษัทนอกกลุมธุรกิจทาง

การเงินจํานวน 4 บริษัท ท่ีไมไดประกอบธุรกิจ การเงิน  และอีก 3 บริษัทท่ีไดจากการปรับ

โครงสรางหนี้ โดย จะตองลดสัดสวนการถือหุนลงใหไมเกินรอยละ 10 ภายใน วันท่ี 20 

ธันวาคม 2552 ท้ังนี้ในการคํานวณเงินกองทุนตามเกณฑกํากับแบบรวมกลุม (Consolidated 

Supervision) บริษัทใหญตอง คํานวณเงินกองทุนแบ บ Full Consolidation โดยตอง นําเงิน

ลงทุนในสวนท่ีบริษัทใหญถือหุนท้ังทางตรงและทางออมในกลุมธุรกิจทางการเงินท่ีถือหุน

นอยกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด เงินลงทุนในบริษัท ท่ีไมไดรับ

อนุญาตใหถือหุนเกิน   รอยละ 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด และเงินลงทุนใน

บริษัทประกันภัยและบริษัทประกันชีวิตมาหักออกจากเงินกองทุนของกลุมธุรกิจทางการเงิน

ท้ังจํานวน และธนาคารฯตองจัดทํางบการเงินแบบ Solo Consolidation โดยใชขอมูลงบ

การเงินรวมระหวางธนาคารฯและบริษัท ธนชาตกรุป ลีสซ่ิง จํากัด ท้ังนี้ตองนําเงินลงทุนใน

สวนท่ีธนาคารฯถือหุนท้ังทางตรงและทางออมมาหักเชนเดียวกับกรณีของบริษัทใหญ 

  และในวั นท่ี 12 กรกฎาคม 2550 ธนาคารฯไดทํารายการซ้ือบริษัทยอยท้ัง 8 แหง ดังกลาวจาก

บริษัทใหญคิดเปนจํานวนเงินรวม 4,158 ลานบาท โด ยราคาซ้ือขายอางอิงจากมูลคาสุทธิตาม

บัญชี (Book Value) ณ วันส้ินเดือนมิถุนายน 2550 ของบริษัทยอย  

ข)  เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2550 ธปท. ไดแจงการผอนผันของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

ผอนผันให The Bank of Nova Scotia Asia Limited (“BNSAL”) เปนผูถือหุนในอัตราไมเกิน

รอยละ 24.99 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด ของธนาคารฯ และผอนผันใหธนาคาร

ฯมีผูถือหุนท่ีมิใชสัญชาติไทยไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด และ

ใหมีกรรมการท่ีมิใชสัญชาติไทยเกินกวา 1 ใน 4 แตไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ท้ังหมด และไมเกินสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนท่ีมิใชสัญชาติไทย  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

และในวันท่ี 19 กรกฎาคม 2550 ธนาคารฯไดเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน ใหแก BNSAL 

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

ธนาคาร ฯจากบริษัทใหญอีกจํานวน 157,130,216 หุน ในราคาหุนละ 16.37 บาท ทําให 

BNSAL มีสัดสวนการถือหุน ในธนาคารฯรวมจํานวน 433,393,416 หุน คิดเปนรอยละ 24.98 

ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของธนาคาร ฯ และบริษัทใหญมีสัดสวนการถือหุน

ในธนาคารฯจํานวน 1,291,912,593 หุน คิดเปนรอยละ 74.48  

ซ่ึงภายใตสัญญา Shareholders Agreement ระหวางบริษัทใหญ และ BNSAL ท่ีทําไว

เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2550  BNSAL ไดแสดงความประสงคท่ีจะซ้ือหุนสามัญของธนาคารฯใน

ลักษณะเปนผูรวมทุนและบริหารจัดการ ในสัดสวนไมเกินรอยละ 49 ของทุนท่ีออกและ เรียก

ชําระแลวของธนาคารฯ โดย BNSAL จะซ้ือหุนในสวนท่ีเพิ่มท้ังหมดจากบริษัทใหญ โดยมีการ

กําหนดเงื่อนไขในการซ้ือไว เปน 2 ชวง ท้ังนี้การซ้ือหุนสามัญของธนาคารฯสวนเพิ่มดังกลาว

ข้ึนอยูกับการอนุญาตจากทางการ 

นอกจากนี้ บริษัทใหญ ธนาคารฯและ BNSAL ยังมีขอตกลงกันตามสัญญาท่ีรวมกัน ซ่ึงแต

ละบริษัทมีสิทธิและหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในสัญญา อาทิเชน  

ขอกําหนดในการจายเงินปนผล การขายหุนของธนาคารฯ การออกหลักทรัพยเพิ่มเติมหรือ

หลักทรัพยแปลงสภาพของธนาคารฯ การใหสิทธิท่ีจะซ้ือหุนกอนการจําหนายหุน หนาท่ีท่ีจะ

ซ้ือหุน สิทธิท่ีจะซ้ือหุน การแตงตั้งกรรมการของธนาคารฯและกรรมการของบริษัทยอย การ

สงผูเช่ียวชาญมาปฏิบัติงานในธนาคารฯ  

ท้ังนี้ ภายใตเงื่อนไขในสัญญาท่ีทําระหวางบริษัทใหญ ธนาคารฯและ  BNSAL ดังกลาว 

บริษัทใหญ และธนาคารฯจะตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกิจการ การดําเนินธุรกิจ การปฏิบัติการ 

และการปฏิบัติตามกฎหมายของธนาคารฯ และบริษัทยอยของธนาคารฯ และรับรองความ

ถูกตองของขอมูลท่ีเปดเผย เพื่อประโยชนในการพิจารณาเขาซ้ือหุนธนาคาร ฯ ของ BNSAL 

และหากมีกรณีท่ีทําใหธนาคาร ฯ หรือบริษัทยอยตองจายคาเสียหาย ชดเชย หรือคาปรับใด  ๆ 

แกบุคคลอ่ืน อันเกิดจากเหตุการณหรือขอมูลท่ีบริษัท ใหญ  และธนาคาร ฯ มิไดเปดเผยแก 

BNSAL กอนเขาทําการซ้ือหุนธนาคาร ฯ บริษัท ใหญและธนาคาร ฯจะตองรวมชดใชความ

เสียหายแก BNSAL ตามเกณฑและระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ค) เม่ือ วันท่ี 19 กรกฎาคม 2550 ธนาคารฯไดรับโอนสินทรัพยและหนี้สินจาก The Bank of Nova 

Scotia - Bangkok Branch ซ่ึงเปนการดําเนินการตามนโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบ (One 

Presence) ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินท่ีเม่ือ BNSAL เขาเปนผูถือหุนธนาคาร ฯแลว 

The Bank of Nova Scotia - Bangkok Branch จะตองคืนใบอนุญาตการประกอบการสาขา

กรุงเทพฯใหแกกระทรวงการคลัง โดยธนาคารฯไดรบัโอนสินทรัพยและหนี้สิน  (ในราคาตาม

บัญชี) รวมท้ังภาระผูกพันตามสัญญาท้ังท่ีเปนเงินบาทและเงินตราตางประเทศซ่ึงสามารถสรุป

ยอดเปนเงินบาทไดดังนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 

รายการ จํานวนเงิน 

5สินทรัพย  - เงินใหสนิเชือ่ 824 

 - อุปกรณสํานักงาน 4 

หนี้สิน - เงินฝาก 53 

จํานวนเงินที่จายซ้ือสุทธิ 775 

  

ภาระการคํ้าประกันและเล็ตเตอรออฟเครดิต                            1,754 

ภาระผูกพันอื่น - สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา 10 

ง) ในระหวางป 2550 บริษัทใหญไดทําการโอนพนักงานของบริษัทใหญจํานวน 520 คน ท่ีปฏิบัติ

หนาท่ีในการสนับสนุนการดําเนินงานของธนาคารฯและบริษัทลูกในกลุมมาเปนพนักงานของ

ธนาคารฯ ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2550 โดยพนักงานท่ีรับโอนมาจะไดรับคาตอบแทนและ

สวัสดิการทุกอยางตอเนื่องเหมือนเดิมทุกประการ และบริษัทใหญไดโอนทรัพยสินท่ี

เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของพนักงาน และรวมถึงการโอนทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงรวมถึง

กรรมสิทธ์ิ หนาท่ี และผลประโยชนใด ๆ ในทรัพยสินทางปญญาท่ีเกี่ยวกับงานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับกิจการของธนาคารฯ และของบริษัทยอยเปนจํานวนเงิน

รวมประมาณ 221 ลานบาท 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงนิระหวางกาล 

  งบการเงิน ระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 เร่ืองงบการเงินระหวางกาล 

โดยธนาคารฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม ธนาคารฯไดแสดงรายการ

ในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดใน

รูปแบบเดียวกับงบการเงินประจําป 

  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอคร้ัง

ลาสุด ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณ

ใหม ๆ เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใช             

งบการเงินระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

 1.4  เกณฑในการจัดทํางบการเงิน รวมระหวางกาล 

  งบการเงินรวม ระหวางกาล นี้จัดทําข้ึนโดยรวมงบ การเงินของธนาคารฯ และ บริษัท ยอย

ดังตอไปนี้ ซ่ึงธนาคารฯไดเร่ิมลงทุนในระหวางงวดปจจุบัน ดังนั้น งบดุลรวม ณ วันท่ี 30 กันยายน 

2550 จึงไดรวมงบดุลของบริษัทยอยดังกลาว และงบกําไรขาดทุนรวมจึงไดรวมผลการดําเนินงาน

ของบริษัทยอยตั้งแตวันท่ีเร่ิมลงทุนเปนตนไป (คือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2550 เนื่องจากภายใตสัญญาซ้ือ

ขายหุนระหวางธนาคารฯกับบริษัทใหญท่ีทําไวเม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2550 บริษัทใหญไดโอน

สิทธิประโยชนในบริษัทยอยท้ังหมดใหแกธนาคารฯตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2550) 

  ยอดคงคางและรายการระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญของธนาคารฯและบริษัทยอยไดตัดออกจาก

งบการเงินรวมนี้แลว เงินลงทุนในบริษัทยอยในบัญชีของธนาคารฯไดตัดกับสวนของผูถือหุนของ

บริษัทยอยแลว 
 อัตรารอยละของการถือหุน 
 30 กนัยายน 2550 

 ถือหุนโดยตรง 
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 100.00 
บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด 100.00 
บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 100.00 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 75.00 
บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จํากัด 100.00 
บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซ่ิง จํากัด 100.00 
บริษัท ธนชาตแมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด 100.00 
บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จํากัด 100.00 
บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด 100.00 

 ถือหุนโดยออม 
บริษัท ธนชาตลีสซ่ิง 2000 จํากัด 100.00 
บริษัท เนชั่นแนล ลีซซ่ิง จํากัด 100.00 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

0ก) เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2550 ธนาคารฯไดซ้ือ เงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอยจํานวน 8 

บริษัท (0บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด บริษัท           

ธนชาตประกันชีวิต จํากัด  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด  บริษัท ธนชาต           

โบรกเกอร จํากัด  บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซ่ิง จํากัด  บริษัท ธนชาตแมเนจเมนท แอนด เซอรวิส 

จํากัด และบริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จํากัด0) จากบริษัทใหญในราคารวม 4,158 

ลานบาท โดยราคาซ้ือขายอางอิงจากมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันส้ินเดือนมิถุนายน 2550 ของบริษัท

ยอย ซ่ึง ธปท. ไดอนุมัติใหบริษัทใหญจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยใหแกธนาคารฯไดเม่ือ

วันท่ี 5 กรกฎาคม 2550 

0  ซ่ึงในการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาว ถือเปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุม

เดียวกัน เนื่องจากธนาคารฯและบริษัทยอยท้ัง 8 แหง เปนบริษัทยอยท่ีถูกควบคุมโดยบริษัท 

ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) เชนเดียวกัน ดังนั้น ในการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจจะถือปฏิบัติ

เสมือนวาเปนวิธีการรวมสวนไดเสียโดยธนาคารฯจะรับรูสินทรัพยและหนี้สินของกิจการท่ี

เอามารวมกันดวยมูลคาตาม บัญชีของกิจการท่ีถูกนํามารวม ณ วันท่ีมีการรวมธุรกิจภายใตการ

ควบคุมเดียวกัน และผลตางระหวางตนทุนการรวมธุรกิจและสวนไดเสียของ ธนาคารฯในมูลคา

ตามบัญชีของบริษัทยอยจํานวน 123 ลานบาท ไดรับรูเปนรายการ “สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ

ภายใตการควบคุมเดียวกัน” โดยแสดงแยกตางหากในสวนของผูถือหุน 

  เพื่อเปนขอมูลเพิ่มเติมในการแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานเปรียบเทียบ ธนาคารฯได

แสดงงบดุลรวม และงบกําไรขาดทุนรวมแบบยอเสมือนหนึ่งวาไดรวมกิจการของบริษัทยอย

มาตั้งแตตน (โดยไมมีการตัดรายการระหวางกัน) ดังนี้ 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  งบดุลรวมแบบยอ

 

 (เสมือนรวมกิจการ) 

(หนวย : ลานบาท) 

30 กันยายน 2550 31 ธันวาคม 2549 

  สินทรพัย   

เงินสด 2,537 2,466 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ 32,167 26,947 

หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน - 6,300 

เงินลงทนุ-สุทธิ 31,078 26,138 

เงินใหสนิเชือ่และดอกเบีย้คางรับ-สุทธิ 212,112 202,912 

ทรัพยสินรอการขาย-สุทธิ 1,428 1,041 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 1,877 1,412 

สินทรัพยอื่น 4,389 3,713 

รวมสินทรัพย 285,588 270,929 

 หนี้สิน   

เงินฝาก 204,283 198,981 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 4,731 6,589 

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 2,701 667 

หนี้สินจายคืนเม่ือทวงถาม 1,132 1,462 

เงินกูยืม 40,476 33,697 

ดอกเบี้ยคางจาย 1,794 1,777 

เงินสํารองประกันชีวิต 4,553 3,550 

หนี้สินอื่น 5,651 9,775 

รวมหนี้สิน 265,321 256,498 

สวนของผูถือหุนของธนาคารฯ 20,219 14,341 

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 48 90 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 285,588 270,929 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  งบกําไรขาดทุนรวมแบบยอ

 

 (เสมือนรวมกิจการ) 

(หนวย : ลานบาท) 

งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่  สําหรับงวดเกาเดอืนส้ินสุดวันที่  

 30 กันยายน 30 กันยายน 

 2550 2549 2550 2549 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 4,517 4,322 13,380 11,376 

คาใชจายดอกเบี้ย (2,267) (2,650) (7,497) (6,681) 

หนีส้ญูและหนีส้งสัยจะสูญ (681) (464) (1,770) (1,017) 

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 2,377 1,569 5,841 4,117 

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย (3,188) (2,510) (8,321) (6,995) 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (22) (27) (372) (189) 

กําไรสวนของผูถือหุนสวนนอย (11) (13) (19) (15) 

กําไรสุทธิสําหรับงวด 725 227 1,242 596 

กําไรตอหุนเสมือนรวมกิจการ (บาท) 0.43 0.16 0.81 0.41 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก          

ณ วันส้ินงวด (ลานหุน) 1,681 1,458 1,533 1,458 

ข) เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2550 ธนาคารฯไดซ้ือหุนสามัญของบริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (บริษัท

ยอย) เพิ่มเติมจากบุคคลภายนอก จํานวน 6,000,000 หุน คิดเปนอัตรารอยละ 12 ของทุนชําระแลว

ในราคารวม  78.12 ลานบาท โดยราคาซ้ือขายอางอิงจากมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันส้ินเดือน

กรกฎาคม 2550 ของบริษัทยอย ทําใหธนาคารฯมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวรวมเปน

รอยละ 100 

ค) เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2550 ธนาคารฯไดลงทุนในบริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด ดีเวลลอปเมนท 

จํากัด ในอัตรารอยละ 100 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  มูลคาสินทรัพยรวมและรายไดรวมของบริษัทยอยท่ีมีสาระสําคัญซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวม 

ณ วันท่ี 30 กันยายน  2550 และสําหรับงวด เกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน  2550 หลังหักรายการ

ระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญมีดังนี้ :- 

  (หนวย : ลานบาท) 

 

สินทรัพยรวม ณ วันที ่        

30 กันยายน 2550 

รายไดรวมสําหรับงวด                

เกาเดือนส้ินสุดวันที่             

30 กันยายน 2550 

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 5,207 907 

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 5,334 441 

บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซ่ิง จํากัด 4,749 134 

บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด 2,278 542 

1.5 มาตรฐานการบญัชใีหม ท่ีประกาศใชในระหวางงวด 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับท่ี 9/2550 และฉบับท่ี 38/2550 

เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี ซ่ึงได ประกาศในราชกิจจานุเ บกษาแลว โดยใหใชมาตรฐานการบัญชี

ฉบับปรับปรุงใหมป 2550 ดังตอไปนี้แทนมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมท่ียกเลิกไป 

ก) มาตรฐานการบัญชี ฉบับปรับปรุงใหมท่ีมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

ฉบับท่ี  44 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

ฉบับท่ี 45 เงินลงทุนในบริษัทรวม 

ฉบับท่ี  4 6 สวนไดเสียในการรวมคา 

  มาตรฐานการบัญชีท้ังสามฉบับขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา

บัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2550 เปนตนไป ซ่ึงในระหวางปปจจุบัน ธนาคารฯ

เร่ิมมีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และไดบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัท

รวม ดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 44 และ 45 ฉบับปรับปรุง

ใหม อยางไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 46 ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคารฯ 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  ข) มาตรฐานการบัญชี ฉบับปรับปรุงใหมท่ียังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

ฉบับท่ี 25 งบกระแสเงินสด 

ฉบับท่ี 33 ตนทุนการกูยืม 

ฉบับท่ี 35 การนําเสนองบการเงิน 

ฉบับท่ี 39 นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด  

ฉบับท่ี 41 งบการเงินระหวางกาล 

ฉบับท่ี 49 สัญญากอสราง 

   มาตรฐานการบัญชีท้ังหกฉบับขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา

บัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี  1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของธนาคารฯไดประเมิน

แลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ         

งบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใชมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว 

1.6   นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณ

เชนเดียวกับท่ีใชในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 ยกเวน  

ก) รายไดดอกเบ้ียจากสัญญาเชาซ้ือ 

  ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2550 ธนาคารฯไดเปล่ียนแปลงวิธีการบัญชีในการรับรูรายได

ดอกเบ้ียจากสัญญาเชาซ้ือจากการรับรูตามวิธีผลรวมจํานวนปมาเปนวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 

โดยรายไดตามสัญญาเชาซ้ือของสัญญาท่ีทําข้ึนตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2550 รับรูตามวิธีอัตรา

ดอกเบ้ียท่ีแทจริง และรายไดตามสัญญาเชาซ้ือของสัญญาท่ีทําข้ึนกอนวันท่ี 1 มกราคม 2550 

รับรูตามวิธีอัตรา ดอกเบ้ียท่ีแทจริง โดยใชยอดยกมาของสัญญาเชาซ้ือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2550 

เปนวันเร่ิมตนในการรับรูรายไดตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงสําหรับระยะเวลาเชาท่ีเหลืออยู 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ข) คานายหนาและคาใชจายทางตรงจากการใหเชาซ้ือ 

  ธนาคารฯไดเปล่ียนแปลงวิธีการบัญชีในการรับรูคานายหนาและคาใชจายทางตรงจาก

การใหเชาซ้ือ (ตนทุนทางตรงเม่ือเร่ิมแรกของสัญญาเชาซ้ือ เชน คานายหนา คาอากรแสตมป ) 

สําหรับสัญญาเชาซ้ือท่ีทําข้ึนตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2550 จากการรับรูเปนคาใชจายทันทีท่ีเกิด

รายการเปนการปนสวนทยอยรับรูตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงเชนเดียวกับการรับรูรายได 

และแสดงหักจากรายไดดอกเบ้ียตลอดอายุของสัญญาเชาซ้ือ 

  รายไดดอกเบ้ียจากการใหเชาซ้ือรอตัดบัญชีแสดงสุทธิจากคานายหนาและคาใชจาย

ทางตรงท่ีเกิดข้ึนเม่ือเร่ิมแรกจากการใหเชาซ้ือ 

ค) ทรัพยสินรอการขาย - ประเภทสังหาริมทรัพย 

  ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2550 ธนาคารฯไดเปล่ียนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับทรัพยสิน

รอการขายประเภทสังหาริมทรัพยจากเดิมบันทึกราคาทุนของสินทรัพยท่ีไดรับโอนมาดวย

มูลคาตามบัญชีของลูกหนี้เงินใหสินเช่ือ ณ วันท่ีไดรับโอนสินทรัพย เปนบันทึกดวยมูลคา

ยุติธรรมของสินทรัพย (ซ่ึงอิงตามราคาประเมินหักประมาณการคาใชจายในการขาย ) แตไม

เกินมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้เงินใหสินเช่ือ 

  ในการเปล่ียนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีดังกลาว ธนาคารฯไดปรับยอนหลังงบการเงิน

เฉพาะกิจการงวดกอนท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบเสมือนวาธนาคารฯไดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการ

บันทึกบัญชีทรัพยสินรอการขายดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีไดมาโดยตลอด ซ่ึงการ

เปล่ียนแปลงนี้รวมกับสํารองเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจะไมมีผลกระทบตองบกําไรขาดทุนและ        

งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวดป 2549 และ 2550 แตอาจมีผลให

ภาระภาษีของธนาคารฯของป 2549 ลดลงจํานวน 102 ลานบาท ซ่ึงเม่ือวันท่ี 19 กันยายน 

2550 ธนาคารฯไดยื่นแบบแสดงรายการขอคืนภาษีดังกลาวจากกรมสรรพากรแลว แตยังมี

ความไมแนนอนวาจะไดรับคืนเงินเต็มจํานวนหรือไม จึงยังไมไดบันทึกผลกระทบจากภาษี

ดังกลาวในงบการเงิน 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ง) เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

  เงินลงทุนในบริษัทยอย  เงินลงทุนในกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมรวม  และเงินลงทุนใน

บริษัทรวมในงบการเงิน เฉพาะกิจการแสดงมูลคาตาม วิธีราคาทุน สุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา 

(ถามี)  

  เงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวม แสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย ซ่ึงการบันทึกตาม

วิธีสวนไดเสียนี้จะบันทึกเงินลงทุนเร่ิมแรกในราคาทุนแลวปรับดวยสวนไดเสียท่ีเกิดจากผลการ

ดําเนินงานของบริษัทรวมตามอัตราสวนการลงทุน  

  คาความนิยมท่ีแสดงเปนสินทรัพยในงบการเงินรวมของธนาคารฯเกิดจากสวนเกินระหวาง

ราคาซ้ือหุนท่ีสูงกวามูลคาสินทรัพยสุทธิของเงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันซ้ือหุน โดยแสดงใน

ราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา (ถามี) 

 นโยบายการบัญชีของบริษัทยอยท่ีซ้ือมาในระหวางงวด 

 จ)  การรับรูรายได 

  -  คานายหนาจากการซ้ือขายหลักทรัพยถือเปนรายได ณ วันท่ีท่ีเกิดรายการ   

  - ดอกเบี้ยจากเงินให สินเช่ือเพื่อซ้ือหลักทรัพยถือเปนรายไดตามระยะเวลาของเงินให

สินเช่ือโดยคํานวณจากยอดเงินตนท่ีคงคาง บริษัทยอยหยุดรับรูรายไดตามเกณฑสิทธิ

สําหรับเงินให สินเช่ือ รายท่ีเขาเงื่อนไขตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดยสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“กลต.”)  

 ฉ) เบ้ียประกันภัย/ประกันชีวิต 

-  เบ้ียประกันภัย ถือเปนรายไดตามวันท่ีท่ีมีผลบังคับใชในกรมธรรมประกันภัยหลังจาก

หักเบ้ียประกันภัยตอและสงคืนแลวสําหรับกรมธรรมท่ีมีอายุไมเกิน 1 ป ในกรณีท่ี

กรมธรรมมีอายุเกิน 1 ป จะบันทึกรายไดและคาใชจายท่ีเกี่ยวของเปนรายการรับหรือ

จายลวงหนา โดยทยอยรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายตามอายุการใหความคุมครอง 

- เบ้ียประกันชีวิต ถือเปนรายไดตามวันท่ีมีผลบังคับใชในกรมธรรมประกันภัยหลังจาก

หักเบ้ียประกันภัยตอและสงคืนแลว  

 -  เบ้ียประกันภัยตอถือเปนรายไดเม่ือไดรับใบคําขอเอาประกันภัยตอหรือใบแจงการ

ประกันภัยตอจากบริษัทผูเอาประกันภัยตอ 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ช)  เงินสํารองเบ้ียประกันภัย/เบ้ียประกันชีวิตท่ียังไมถือเปนรายได 

  บริษัทยอยตั้งเงินสํารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายไดตามเกณฑในประกาศ ของ

กระทรวงพาณิชยเร่ืองการจัดสรรเงินสํารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายไดดังนี้ :- 

การประกันอัคคีภัย ภัยทางทะเลสําหรับตัวเรือ 

รถยนต และภัยเบ็ดเตล็ด (ยกเวนอุบัติเหตุการ

เดินทางท่ีมีความคุมครองไมเกิน 6 เดือน) 

- วิธีเฉล่ียรายเดือน (วิธีเศษหนึ่ง

สวนยี่สิบส่ี) 

การประกันภัยทางทะเลสําหรับการขนสงเฉพาะเท่ียว - เต็มจํานวนเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ

ในรอบเกาสิบวันยอนหลัง 

การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางท่ีมีความคุมครอง

ไมเกิน 6 เดือน 

- เต็มจํานวนเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ

ในรอบสามสิบวันยอนหลัง 

  เงินสํารองประกันชีวิตเปนยอดเงินสํารองสะสมตั้งแตเร่ิมทําประกันถึงวันท่ีในงบดุล

สําหรับกรมธรรมท่ีมีผลบังคับอยู เงินสํารองดังกลาวคํานวณตามวิธีของคณิตศาสตร

ประกันภัยตามประกาศของกระทรวงพาณิชย เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเบ้ีย

ประกันภัยไวเปนเงินสํารองประกันภัยสําหรับกรมธรรมประกันภัยท่ียังมีความผูกพันอยู 

  (ก) เงินสํารองประกันชีวิตสําหรับกรมธรรมท่ีมีระยะเวลาเกินกวา 1 ป คํานวณโดยใชวิธี

สัดสวน (Fractional reserve) 

  (ข) เงินสํารองประกันชีวิตสําหรับกรมธรรมท่ีมีระยะเวลานอยกวาหรือเทากับ 1 ป คํานวณ

โดยสํารองเต็มจํานวนเบ้ียประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายไดตามระยะเวลาความคุมครอง 

 ซ)  ลูกหนี้ /เจาหนีสํ้านักหักบัญชี 

  ลูกหนี้ /เจาหนี้ สํานักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ /เจาหนี้ ศูนยรับฝาก

หลักทรัพยท่ีเกิดจากการชําระราคาซ้ือขายหลักทรัพยผานสํานักหักบัญชีของศูนยรับฝาก

หลักทรัพย และยอดดุลสุทธิลูกหนี้ /เจาหนี้สํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายลวงหนา ท้ังนี้รวมถึง

เงินท่ีไดนําไปวางเปนประกันกับสํานักหักบัญชีในการทําธุรกรรมอนุพันธ 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ฌ)  เงินใหสินเช่ือ  - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 

  ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ท่ีซ้ือขายหลักทรัพยดวยเงินสด 

ลูกหนี้เงินใหกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพยโดยใชหลักทรัพยท่ีซ้ือนั้นมาวางเปนประกัน และลูกหนี้อ่ืน 

เชน ลูกหนี้ซ้ือหลักทรัพยดวยเงินสดท่ีไมสามารถชําระเงินไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ลูกหนี้

ธุรกิจหลักทรัพยท่ีอยูระหวางดําเนินคดี ประนอมหนี้หรือผอนชําระ  

 ญ)  คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 

  บริษัทหลักทรัพยตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหนี้แตละราย 

โดยพิจารณาความเส่ียงในการเรียกชําระและมูลคาของหลักทรัพยท่ีใชคํ้าประกันตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 ฎ)  เบ้ียประกันภัยคางรับและคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

  เบ้ียประกันภัยคางรับแสดงดวยมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับ โดยบริษัทยอยตั้งคาเผ่ือหนี้

สงสัยจะสูญจากจํานวนท่ีคาดวาจะเรียกเก็บไมไดจากเบ้ียประกันภัยคางรับท้ังส้ิน ท่ีมีอยู  ซ่ึง

ประมาณจาก ประสบการณการเรียกเก็บหนี้ในอดีตและตามสถานะปจจุบันของเบ้ียประกันภัย

คางรับ ณ วันท่ีในงบดุล 

 ฏ)  สํารองคาสินไหมทดแทนคางจาย/เงินท่ีตองจายตามกรมธรรม 

  คาสินไหมทดแทนคางจายบันทึกเม่ือไดรับการแจงคําเรียกรองคาเสียหายจากผูเอา

ประกันภัย/ผูเอาประกันชีวิต  โดยบันทึกตามมูลคาประมาณการคาสินไหมทดแทนท่ีประเมิน

โดยผูประเมินอิสระหรือเจาหนาท่ีของบริษัทยอยแลวแตกรณี มูลคาประมาณการคาสินไหม

ทดแทนสูงสุดจะไมเกินทุนประกันของกรมธรรมท่ีเกี่ยวของ  

  นอกจากนี้ บริษัทยอย ท่ีทําธุรกิจประกันภัยยัง ไดตั้งสํารองเพิ่มเติมสําหรับคาสินไหม

ทดแทนท่ีอาจเกิดข้ึนแลวแตยังไมไดรับรายงาน (IBNR) โดยพิจารณาจากประสบการณใน

อดีต แตไมนอยกวารอยละ 2.5 ของเบ้ียประกันภัยรับสุทธิยอนหลัง สิบสองเดือน เพื่อใหเปนไป

ตามประกาศกระทรวงพาณิชยเร่ืองการจัดสรรเงินสํารองคาสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัย 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

2. รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย) 

 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 กันยายน 2550 

 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ :-    

ธนาคารแหงประเทศไทยและกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ 2,742 - 2,742 

ธนาคารพาณิชย 801 919 1,720 

ธนาคารอื่น 36 220 256 

สถาบันการเงินอื่น 42 108 150 

รวม 3,621 1,247 4,868 

บวก : ดอกเบี้ยคางรับ - 15 15 

หัก : คาเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ (42) - (42) 

รวมในประเทศ 3,579 1,262 4,841 

ตางประเทศ :-    

เงินดอลลารสหรัฐฯ  9 27,109 27,118 

เงินยูโร 39 - 39 

อื่น ๆ  107 - 107 

รวม 155 27,109 27,264 

บวก : ดอกเบี้ยคางรับ - 71 71 

หัก : คาเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ - (9) (9) 

รวมตางประเทศ 155 27,171 27,326 

รวม 3,734 28,433 32,167 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 
  (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2550 31 ธันวาคม 2549 

 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ :-       

ธนาคารแหงประเทศไทยและ

กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ 2,742 - 2,742 2,180 - 2,180 

ธนาคารพาณิชย 127 19 146 154 - 154 

ธนาคารอื่น 33 - 33 22 - 22 

รวมในประเทศ 2,902 19 2,921 2,356 - 2,356 

ตางประเทศ :-       

เงินดอลลารสหรัฐฯ  9 27,109 27,118 101 21,230 21,331 

เงินยูโร 39 - 39 25 - 25 

อื่น ๆ  107 - 107 32 - 32 

รวม 155 27,109 27,264 158 21,230 21,388 

บวก : ดอกเบี้ยคางรับ - 71 71 - 137 137 

หัก  : คาเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ - (9) (9) - - - 

รวมตางประเทศ 155 27,171 27,326 158 21,367 21,525 

รวม 3,057 27,190 30,247 2,514 21,367 23,881 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

3. เงนิลงทุน  

 3. 1 จําแนกตามประเภทของเงนิลงทุน  

(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2550 30 กันยายน 2550 31 ธันวาคม 2549 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 ราคาทุน มูลคา ราคาทุน มูลคา ราคาทุน มูลคา 

 ตัดจําหนาย ยุตธิรรม ตัดจําหนาย ยุตธิรรม ตัดจําหนาย ยุตธิรรม 

เงินลงทุนช่ัวคราว   :      

เงินลงทุนเผื่อขาย       

   หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 2,865 2,874 764 772 1,656 1,656 

   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 225 226 54 54 342 342 

  ตราสารทนุในความตองการของ 

  ตลาดในประเทศ                                      10 10 - - - - 

        รวม 3,100 3,110 818 826 1,998 1,998 

   บวก : คาเผื่อการปรับมูลคา 10  8  -  

        สุทธิ 3,110  826  1,998  

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด       

   - ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป       

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 208  208  16  

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 236  4  17  

ตราสารหนี้ตางประเทศ 9,394  9,394  429  

       รวม 9,838  9,606  462  

รวมเงินลงทุนช่ัวคราว - สุทธิ 12,948  10,432  2,460  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2550 30 กันยายน 2550 31 ธันวาคม 2549 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 ราคาทุน มูลคา ราคาทุน มูลคา ราคาทุน มูลคา 

 ตัดจําหนาย ยุตธิรรม ตัดจําหนาย ยุตธิรรม ตัดจําหนาย ยุตธิรรม 

เงินลงทุนระยะยาว   :      

เงินลงทุนเผื่อขาย       

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,035 1,037 888 891 4,577 4,568 

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 2,050 2,063 1,300 1,312 660 655 

ตราสารทุนในความตองการของ       

   ตลาดในประเทศ       

หลักทรัพยจดทะเบียน 271 300 81 76 530 447 

หนวยลงทุน 1,227 1,275 696 730 944 948 

        รวม 4,583 4,675 2,965 3,009 6,711 6,618 

บวก (หัก) : คาเผื่อการปรับมูลคา 92  44  (93)  

        สุทธิ 4,675  3,009  6,618  

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด       

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 10,845  9,984  10,165  

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 128  -  -  

ตราสารหนี้ตางประเทศ  685  685  1,442  

        รวม 11,658  10,669  11,607  

     หัก : คาเผื่อการดอยคา (89)  (89)  (55)  

        สุทธิ 11,569  10,580  11,552  

เงินลงทุนทั่วไป       

หนวยลงทุนในกองทุนรวม       

   อสังหาริมทรัพย 984  980  1,101  

ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการ       

    ของตลาดในประเทศ       

เงินลงทนุในหุนสามัญ 139  109  163  

หนวยลงทุน -  20  20  

        รวม 1,123  1,109  1,284  

   หัก : คาเผื่อการดอยคา (20)  (20)  (20)  

        สุทธิ 1,103  1,089  1,264  

       

รวมเงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 17,347  14,678  19,434  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 3.2 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 ธนาคารฯมีสวนเกินทุนและสวนต่ํากวาทุนท่ีเกิดจากการโอนเปล่ียนประเภท

เงินลงทุนของตราสารหนี้คงเหลือในสวนของผูถือหุนเปนจํานวนประมาณ 6 ลานบาท และ 368 ลานบาท 

ตามลําดับในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ (31 ธันวาคม 2549 : 9 ลานบาท และ 430 ลาน

บาท ตามลําดับในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 3.3 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนดชําระรวมเงินลงทุน

ในตั๋วสัญญาใชเงินท่ีออกโดยบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (“บสท.”) ซ่ึงไดรับจากการโอนขายลูกหนี้

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

เปล่ียนมือไมไดมีอายุ 10 ป อยางไรก็ตาม ยอดราคาโอนท่ีไดรับชําระ เงิน เปนตั๋วสัญญาใชเงินแลว           

ยังสามารถเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงไดอีกหลังจากท่ีบสท.ไดสอบทานราคาหรือไดมีการประเมิน

หลักประกันหรือปรับปรุงราคา ซ่ึงธนาคารฯไดมีการประมาณการสวนแบงผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจาก

การบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพแลวเปนจํานวนประมาณ  89 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549 : 55 ลาน

บาท) โดยแสดงเปนสํารองเผ่ือการดอยคาในตั๋วสัญญาใชเงินในสวนของเงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะ

ถือจนครบกําหนด ตามการจัดประเภทของตั๋วสัญญาใชเงิน  

   นอกจากนี้ ธนาคารฯยังคงมีความรับผิดชอบรวมกับ บสท. ในสวนแบงผลกําไรหรือขาดทุน

จากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 20.2 

 3.4 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจในงบการเงินรวมจํานวน

ประมาณ 950 ลานบาท (ราคาทุนตัดจําหนาย) ไดใชเปนหลักประกันการกูยืมเงินกับธนาคารพาณิชย

และกับนายทะเบียนประกัน 

 3.5 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550  เงินลงทุนท่ัวไปสวนหนึ่งจํานวนประมาณ 9 ลานบาท (ราคาทุน) เปนเงินลงทุน

ในหุนสามัญท่ีไดรับโอนจากการปรับโครงสรางหนี้ ซ่ึงติดภาระผูกพันหามจําหนายกอนระยะเวลาท่ีระบุ

ไวในสัญญาปรับโครงสรางหนี้ (31 ธันวาคม 2549 : 9 ลานบาท ) 

3.6 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 เงินลงทุนในหลักทรัพยของธนาคารฯไดรวมเงินลงทุน

ในหลักทรัพยท่ีออกโดยบริษัทท่ีมีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานซ่ึงมีรายละเอียด

ดังนี้ :- 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

    คาเผื่อการปรับ 

มูลคา/ดอยคา 

 จํานวนราย ราคาทุน มูลคายุติธรรม ที่บันทึกในบัญชีแลว 

 30 

กันยายน 

2550 

31 

ธันวาคม 

2549 

30 

กันยายน 

2550 

31 

ธันวาคม 

2549 

30 

กันยายน 

2550 

31 

ธันวาคม 

2549 

30 

กันยายน 

2550 

31 

ธันวาคม 

2549 

   ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

ตราสารทุน – หุนสามัญ         

1. บริษัทจดทะเบียนที่เขาขาย

ถูกเพิกถอนจากการเปน

หลักทรัพยจดทะเบียน 

1 1 - - - - - - 

2. บริษัทที่รายงานผูสอบบัญชี

ระบุวาบริษัทมีปญหา

เกี่ยวกับการดํารงอยูของ

กิจการ 

2 2 21 21 2 2 19 19 

4. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

4.1 ณ วันท่ี 30 กันยายน  2550 เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะของกิจการ  บันทึกโดยวิธี

ราคาทุนซ่ึงประกอบดวยเงินลงทุนในหุนสามัญในบริษัทยอยดังนี้ :- 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 

   สัดสวน มูลคาเงินลงทนุ 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนชําระแลว การถือหุน  ตามวิธีราคาทุน 

  (ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) 

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) ธุรกิจหลักทรัพย 1,500 100 2,028 

บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด ประกันภัย 500 100 627 

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด ประกันชีวิต 500 100 936 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด จัดการลงทุน 100 75 122 

บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จํากัด นายหนาประกันวินาศภัย 100 100 141 

บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซ่ิง จํากัด ธุรกิจลีสซ่ิงและเชาซ้ือ 360 100 412 

บริษัท ธนชาตแมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด บริการ 6 100 11 

บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จํากัด ใหบริการดานกฎหมาย 10 100 13 

บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด ใหบริการฝกอบรม 5 100 5 

รวมเงินลงทนุในบริษทัยอย     4,295 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

4.2 งบดุลรวม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 และงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงว ดสามเดือนและ เกาเดือน

ส้ินสุดวันเดียวกัน ไดรวมสินทรัพยจํานวน 5,207 ลานบาท และรายไดจํานวน 907 ลานบาท และกําไร

จํานวน 64 ลานบาทของบริษัทยอย (บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด) (รวมรายไดและกําไรนับตั้งแตวันท่ี

เปนบริษัทยอย) ซ่ึงผูสอบบัญชีของบริษัทยอยดังกลาวไดรายงานอยางมีเงื่อนไขเกี่ยวกับผลกระทบ

ของรายการปรับปรุงท่ีอาจมีข้ึนตองบการเงินเนื่องจากการถูกจํากัด ขอบเขตการตรวจสอบรายไดคาเบ้ีย

ประกันภัยรับและคาใชจายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของธนาคารฯเช่ือวาผลกระทบ

ดังกลาวจะไมมีผลอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของธนาคารฯโดยรวม 

5. เงินลงทุนในบริษัท รวม 

5.1 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 ธนาคารฯ และบริษัทยอยมีเงินลงทุนในหุนสามัญในบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด 

(มหาชน) คิดเปนรอยละ 10.76 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของบริษัทนั้น และมีผูบริหารของ

ธนาคาร 3 ทาน เปนกรรมการ/กรรมการผูมีอํานาจลงนามในบริษัทดังกลาว ธนาคารฯและบริษัทยอย

บันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวเปนเงินลงทุนในบริษัทรวมและแสดงมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวน

ไดเสียในงบการเงินรวม เนื่องจาก ธปท. ไดเคยมีหนังสือแจงใหบริษัทใหญบันทึกเงินลงทุนใน

บริษัทดังกลาวเปนเงินลงทุนในบริษัทรวม เนื่องจากเห็นวาบริษัทใหญมีอิทธิพลตอการบริหารงาน

ของบริษัทดังกลาวอยางเปนสาระสําคัญ ซ่ึงเงินลงทุนในบริษัทรวมสรุปไดดังนี้ 

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 

   สัดสวน มูลคาเงินลงทุน 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนชําระแลว การถือหุน  วิธีราคาทุน วธิีสวนไดเสีย 

  (ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (ลานบาท) 

 งบการเงินรวม     

บริษัท เอม็บเีค จํากัด 

(มหาชน) 

ใหเชา

อสังหาริมทรัพย 

โรงแรมและบริการ 

1,886 10.76 1,066 1,125 

    1,066 1,125 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

05.2 สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีรับรูใน งวดปจจุบันคํานวณจากงบการเงินสําหรับงวด

บัญชีท่ีแตกตางจากของธนาคารฯ เนื่องจากขอจํากัดของขอมูล  โดยสวนแบงผลกําไรท่ีบันทึกในงวด

ปจจุบันจํานวน 50 ลานบาท (หรือคิดเปนรอยละ 5.40 ของงบกําไรขาดทุนรวม) คํานวณจากงบการเงิน

รายไตรมาสส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 25500 0

 

ของบริษัทดังกลาว โดยอางอิงจากงบการเงินของบริษัทรวม

ท่ีสอบทานโดยผูสอบบัญชีอ่ืน และปรับปรุงดวยผลกระทบจากนโยบายการบัญชีท่ีแตกตางกัน 

เนื่องจากฝายบริหารของธนาคาร ฯเห็นวาผลกําไรรายไตรมาสส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 ไม

แตกตางอยางเปนสาระสําคัญจากผลกําไรไตรมาสส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2550 

6. เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 

 6.1 จําแนกตามประเภทสินเชื่อ  

 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2550 30 กนัยายน 2550 31 ธันวาคม 2549 

 เงินใหสนิเชือ่   

เงินเบิกเกินบัญชี 1,361 1,361 989 

เงินใหกูยืม 29,883 29,882 31,139 

ตั๋วเงิน 24,938 28,732 54,871 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือ 155,704 150,947 113,238 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 1,047 743 415 

รวมเงินใหสนิเชือ่ 212,933 211,665 200,652 

บวก : ดอกเบี้ยคางรับ 209 222 234 

หัก : คาเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ  (4,217) (4,061) (3,062) 

หัก : คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับ    

            โครงสรางหนี้ (13) (13) (71) 

เงินใหสนิเชือ่และดอกเบีย้คางรับ - สุทธิ 208,912 207,813 197,753 

 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย   

ลูกหนี้ซ้ือหลักทรัพยตามคําส่ัง 2,469 - - 

เงินใหกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย 713 - - 

ลูกหนี้อื่น 308 - - 

รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 3,490 - - 

บวก : ดอกเบี้ยคางรับ 1 - - 

หัก : คาเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ  (306) - - 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ 3,185 - - 

เงินใหสนิเชือ่และดอกเบีย้คางรับ - สุทธิ 212,097 207,813 197,753 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารฯและบริษัทยอยมีรายไดรอตัดบัญชี

และดอกเบ้ียรับลวงหนาดังนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2550 30 กันยายน 2550 31 ธันวาคม 2549 

รายไดรอตัดบัญช ี 176 176 199 

ดอกผลเชาซ้ือ/เชาทางการเงินรอตัดบัญชี 25,733 24,744 19,843 

ดอกเบี้ยรับลวงหนา 3 3 3 

6.2 สินเชื่อดอยคุณภาพ 

  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารฯและบริษัทหลักทรัพยมีสินเช่ือดอย

คุณภาพตามเกณฑของ ธปท. และ กลต. (หมายถึงเงินใหสินเช่ือท่ีจัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน สงสัย และ

สงสัยจะสูญ) ดังนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2550 30 กันยายน 2550 31 ธันวาคม 2549 

เงินใหสนิเชือ่ดอยคุณภาพ (ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ)    

ธนาคารฯ 4,793 4,793 3,753 

ธุรกิจหลักทรัพย 307 - - 

   ซ่ึงเงินใหสินเช่ือ ดอยคุณภาพตามท่ีกลาวไวขางตนไมนับรวมเงินใหสินเช่ือ ท่ีคางชําระ ท่ีไดมี

การทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้แลว และเขาเงื่อนไขการจัดช้ันเปนลูกหนี้ช้ันปกติหรือกลาวถึงเปน

พิเศษตามหลักเกณฑของธปท. 

  นอกจากนี้ ธนาคารฯและบริษัทหลักทรัพยมีเงินใหสินเช่ือท่ีระงับการรับรูรายไดตามเกณฑคง

คางดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ          

 30 กนัยายน 2550 30 กนัยายน 2550 31 ธันวาคม 2549 

ธนาคารฯ 4,579 4,579 3,129 

ธุรกิจหลักทรัพย 307 - - 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

6.3 การปรับโครงสรางหนี้ท่ีมีปญหา   

ในระหวางงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2550 ธนาคารฯไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้

ท่ีมีปญหากับลูกหนี้ท้ังส้ิน 45 ราย ซ่ึงมียอดคงคางตามบัญชีกอนการปรับโครงสรางหนี้เปนจํานวน

ประมาณ 178 ลานบาท (สวนหนึ่งจํานวน  14 ราย คิดเปนจํานวนเงินประมาณ 77 ลานบาท เปนลูกหนีท่ี้เคยทํา

สัญญาปรับโครงสรางหนี้แลวและไมสามารถจายชําระไดจึงทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ใหม)  

รูปแบบการปรับโครงสราง 

จํานวน

รายลูกหนี้ 

ยอดคงเหลอืตาม

บัญชีกอนการปรับ

โครงสรางหนี้ 

ยอดคงเหลอืตาม

บัญชีหลังการปรับ

โครงสรางหนี ้(1) 

ชนิดของ

สินทรัพยที่จะ

รับโอนตาม

สัญญา (1) 

มูลคายุติธรรม

ของสินทรัพยที่

จะรับโอนตาม

สัญญา 

  ลานบาท ลานบาท  ลานบาท 

การเปลีย่นแปลงเง่ือนไข 

 การชําระหนี้ 

42 135 135   

การโอนสินทรัพยและ/หรือ

หุนทุนและ/หรือ

เปลีย่นแปลงเง่ือนไข 

 การชําระหนี้ 

3 43 43 ที่ดิน 43 

รวม 45 178 178   

 (1) แสดงดวยยอดคงเหลือตามบัญชี (เงินตนบวกดอกเบี้ยคางรับ) 

ลูกหนี้ท่ีมีการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ในระหวางงวด  มีระยะเวลาการชําระหนี้ตามสัญญาโดย

นับจากอายุหนี้คงเหลือ ณ วันส้ินงวดไดดังนี้ :- 

  ยอดหนีค้งเหลอืหลงัจาก 

 จํานวนรายลูกหนี ้ ปรับโครงสรางหนี ้ 

  ลานบาท 

ผิดนัดชําระแลวภายหลังทําสัญญา 28 79 

มีกําหนดชําระในป 2550 3 43 

นอยกวา 5 ป  2 1 

5 - 10 ป 5 38 

10 - 15 ป 3 5 

มากกวา 15 ป 4 12 

รวม 45 178 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

   ขอมูลสําหรับ งวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2550 ของธนาคารฯท่ีเกี่ยวของกับลูกหนี้ท่ี

ผานการปรับโครงสรางหนี้มีดังนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 

ดอกเบี้ยที่รับรูในงบกําไรขาดทุน 136 

เงินสดที่รับชําระจากลูกหนี้ 402 

ทรัพยสินที่รับโอนจากลูกหนี้ 43 

   ธนาคารฯไมสามารถประมาณการผลขาดทุนในอนาคตท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปรับโครงสรางหนี้

ของเงินใหสินเช่ือท่ีอยูระหวางการปรับโครงสรางหนี้ไดในขณะนี้  

   ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 ธนาคาร ฯและ บริษัทยอยมีเงินใหสินเช่ือคงเหลือ (เงินตนและ

ดอกเบ้ียคางรับ) ท่ีไดมีการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้แลวท้ังส้ินดังนี้ :- 

 จํานวนราย ลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี้ 

 ของลูกหนี้  จํานวนหนี้ จาํนวนหนีค้งคางสุทธิ  

 ทัง้หมด จํานวนราย คงคาง จากหลักประกัน 

   ลานบาท ลานบาท 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 493,768 292 2,770 789 

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด 

(มหาชน) 2,328 1 - - 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 6.4 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารฯมีเงินใหสินเช่ือแกบริษัทใหญ บริษัทยอย

และบริษัทท่ีเกี่ยวของกันในกลุมธนชาตดังนี้ :- 

ชื่อบริษัท ประเภทสินเชือ่ ระยะเวลาของสัญญา 4อัตราดอกเบี้ย จํานวนเงินคงคาง 

    30 กนัยายน 

2550 

31 ธันวาคม 

2549 

    ลานบาท ลานบาท 

 บริษัทใหญ     

บมจ. ทุนธนชาต  ตั๋วสัญญาใชเงิน เม่ือทวงถามแตไมเกิน 

พฤษภาคม 2551 

ตนทุนทางการเงินของ

ธนาคารฯบวกรอยละคงที่

ตอป 

15,500 39,600 

 บริษัทยอย     

บริษัท ธนชาตกรุป  

 ลีสซ่ิง  จํากัด 

ตั๋วสัญญาใชเงิน เม่ือทวงถามแตไมเกิน

พฤษภาคม 2551 

ตามตลาดเงินแตไมต่ํากวา

เงินฝากประจําประเภท 

หนึ่งปบวกรอยละคงที่ตอป 

3,720 2,000 

บริษัท ธนชาตลีสซ่ิง 

2000 จํากัด 

ตั๋วสัญญาใชเงิน เม่ือทวงถามแตไมเกิน

พฤษภาคม 2551 

ตามตลาดเงินแตไมต่ํากวา

เงินฝากประจําประเภท 

หนึ่งปบวกรอยละคงที่ตอป 

74 - 

 บริษัทที่เก่ียวของกัน     

บบส. เอน็ เอฟ เอส 

จํากัด 

ตั๋วสัญญาใชเงิน เม่ือทวงถามแตไมเกิน 

พฤษภาคม 2551 

ตนทุนทางการเงินของ

ธนาคารฯบวกรอยละคงที่

ตอป 

4,650 8,300 

รวม    23,944 49,900 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

6.5 เงินใหสินเชื่อจัดชั้นตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 

  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารฯและบริษัทยอยมีเงินใหสินเช่ือจัดช้ัน 

(รวมถึงเงินใหกูยืมแกสถาบันการเงินซ่ึงแสดงรวมในรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน)  และ 

เงินสํารองท่ีเกี่ยวของตามเกณฑในประกาศของ ธปท. ดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 กันยายน 2550 

 

มูลหนี้/มูลคา

ตามบญัช ี

มูลหนี้หลังหัก 

หลักประกัน 

อัตราข้ันต่ําที่ใชใน

การตั้งคาเผื่อ (2) คาเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

   (รอยละ)  

เงินใหสนิเชือ่และดอกเบีย้คางรับ (รวม

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน)   (1) 

  

 

ลูกหนี้จัดชั้นปกติ 186,448 55,810 1 574 

ลูกหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 17,499 5,455 2 109 

ลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 1,103 740 100 740 

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย 1,463 822 100 822 

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ 2,261 1,492 100 1,492 

รวม 208,774 64,319  3,737 

สํารองเพิ่มเติมเผื่อหนี้ที่อาจเรียกเก็บไมได    311 

รวม    4,048 

(1) มูลหนี้/มูลคาตามบัญชีของลูกหนี้จัดชั้นปกติและลูกหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษไมรวมดอกเบี้ยคางรับ 

(2) มูลหนี้หลังหักหลักประกันของลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ หมายถึง มูลหนี้หลังหักมูลคาปจจุบันของ

กระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลหนี้/มูลคาตามบัญชี 

มูลหนี้หลังหัก 

หลักประกัน 

อัตราข้ันต่ํา

ที่ใชในการ

ตั้งคาเผื่อ (2) คาเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 

30 

กันยายน 

2550 

31  

ธันวาคม

2549 

30 

กันยายน 

2550 

31  

ธันวาคม

2549 

(รอยละ) 30 

กันยายน 

2550 

31  

ธันวาคม

2549 

เงินใหสนิเชือ่และดอกเบีย้คางรับ 

(รวมรายการระหวางธนาคารและ

ตลาดเงิน)   (1)  

   

  

ลูกหนี้จัดชั้นปกติ 190,241 186,661 59,604 76,274 1 596 763 

ลูกหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 17,499 10,238 5,455 2,958 2 109 59 

ลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 1,103 864 740 518 100 740 518 

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย 1,463 1,167 822 596 100 822 596 

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ 2,261 1,756 1,492 990 100 1,492 990 

รวม 212,567 200,686 68,113 81,336  3,759 2,926 

สํารองเพิ่มเติมเผื่อหนี้ที่อาจเรียกเก็บไมได      311 136 

รวม      4,070 3,062 

(1) มูลหนี้/มูลคาตามบัญชีของลูกหนี้จัดชั้นปกติและลูกหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษไมรวมดอกเบี้ยคางรับ 

(2) มูลหนี้หลังหักหลักประกันของลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ หมายถึง มูลหนี้หลังหักมูลคาปจจุบันของ

กระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน 

  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารฯไดตั้งสํารองตามหลักเกณฑของ 

ธปท.ท่ีออกไวเม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2549 ซ่ึงกําหนดใหกันสํารองสําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพในอัตรา

รอยละ 100 สําหรับสวนตางระหวางยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะ

ไดรับจากลูกหนี้หรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน ยกเวน

ลูกหนีต้ามสัญญาเชาซ้ือและเชาการเงินดอยคุณภาพซ่ึงกันสํารองในอัตรารอยละ 100 โดยไมหักมูลคา

หลักประกัน 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

6.6 เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ท่ีมีปญหา 

  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 สวนหนึ่งของเงินใหสินเช่ือ ท่ีไดจัดช้ันตาม

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6.5 ไดรวมลูกหนี้ท่ีมีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ดังนี้ :- 

    คาเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 จํานวนรายลูกหนี้ มูลหนี้ มูลคาหลักประกัน ที่บันทึกในบัญชีแลว 

 30 

กันยายน 

2550 

31 

ธันวาคม

2549 

30 

กันยายน 

2550 

31 

ธันวาคม

2549 

30 

กันยายน 

2550 

31 

ธันวาคม

2549 

30 

กันยายน 

2550 

31 

ธันวาคม

2549 

   ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

1.  บริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียนใน 14 16 908 1,147 1,532 1,238 270 289 

     ตลาดหลักทรัพย แตมีผลการดําเนินงาน         

  และฐานะการเงินเชนเดียวกับบริษัท         

 จดทะเบียนที่เขาขายถูกเพิกถอนจาก         

 การเปนหลักทรัพยจดทะเบียนของ         

 ตลาดหลักทรัพย         

2. บริษัทที่มีปญหาในการชําระหนี้หรือ 247 87 1,047 937 840 1,149 400 326 

 ผิดนัดชําระหนี้         

6.7 ลูกหนีธ้รุกิจหลักทรัพยจัดชัน้ตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ                 

ตลาดหลักทรัพย  

  ณ วันท่ี 30 กันยายน  2550 บริษัทยอยท่ีประกอบธุรกิจหลักทรัพยจําแนกลูกหนี้ธุรกิจ

หลักทรัพยและดอกเบ้ียคางรับ และคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ไดดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 ลูกหนี้และ คาเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ คาเผือ่หนีส้งสัย 

 ดอกเบี้ยคางรับ ที่ตองตั้งตามเกณฑ กลต. จะสูญในบัญชี 

มูลหนี้จัดชั้นสงสัย 300 300 300 

มูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 7 - - 

รวม       307 300 300 

สํารองทั่วไป   6 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไวตามบัญชี   306 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 6.8 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือ/สัญญาเชาการเงินของบริษัทยอยแยกตามอายุคงคาง 

   ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 เงินใหสินเช่ือในงบการเงินรวมไดรวมถึง ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือ

และสัญญาเชาการเงินของบริษัทยอย 3 แหง ซ่ึงดําเนินธุรกิจเชาซ้ือและใหเชาตามสัญญาเชาระยะยาว

ซ่ึงลูกหนี้ดังกลาวสามารถ แยกตามอายุลูกหนี้ท่ีคางชําระโดยนับจากวันท่ีท่ีครบกําหนดชําระตาม

สัญญาไดดังนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 

 30 กนัยายน 2550 

ไมคางชําระหรือเกินกําหนดชําระนอยกวา 90 วัน  4,925 
เกินกําหนดชําระ 91 - 365 วัน 78 
มากกวา 1 ป 16 
ลูกหนี้ระหวางดําเนินคดี 42 

รวม 5,061 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไวตามบัญชี 178 

7. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 

  กลาวถึง ต่ํากวา  สงสัย สํารอง  
 ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม 

ยอดตนงวด 763 59 518 596 990 136 3,062 
คาเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของบริษทัยอย 

ณ วันซ้ือ 27 9 43 18 356 - 453 
จํานวนที่ตั้งเพิ่ม(ลด)ในระหวางงวด (194) 53 237 228 1,268 125 1,717 
โอนกลับรายการคาเผื่อการปรับมูลคา

จากการปรับโครงสรางหนี้ - - - - - 50 50 
หนี้สูญรับคืน - - - - 2 - 2 

หนี้สูญตัดบัญชี - - - - (761) - (761) 

ยอดปลายงวด 596 121 798 842 1,855 311 4,523 

(หนวย : ลานบาท) 
         งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 

  กลาวถึง ต่ํากวา  สงสัย สํารอง  
 ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม 

ยอดตนงวด 763 59 518 596 990 136 3,062 
จํานวนที่ตั้งเพิ่ม(ลด)ในระหวางงวด (176) 50 222 226 1,261 125 1,708 
โอนกลับรายการคาเผื่อการปรับมูลคา

จากการปรับโครงสรางหนี้ - - - - - 50 50 
หนี้สูญรับคืน - - - - 2 - 2 

หนี้สูญตัดบัญชี - - - - (761) - (761) 

ยอดปลายงวด 587 109 740 822 1,492 311 4,061 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 

  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 

8. คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้  

(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สําหรับงวดเกาเดือน             

ส้ินสุดวันที่                          

30 กันยายน 2550 

สําหรับงวดเกาเดือน             

ส้ินสุดวันที่                      

30 กันยายน 2550 

สําหรับป           

ส้ินสุดวันที่                    

31 ธันวาคม 2549 

ยอดตนงวด 71 71 47 

บวก : จํานวนที่ตั้งเพิ่มในระหวางงวด - - 29 

หัก  :  จํานวนที่ตัดจําหนายในระหวางงวด (8) (8) (5) 

โอนไปคาเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ (50) (50) - 

ยอดปลายงวด 13 13 71 

9. หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 

  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ท่ีแสดงอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2550 

และ 2549 ประกอบดวย :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2550 2549 

หนีส้ญูและหนีส้งสัยจะสูญ 1,725 1,717 969 

ตัดจําหนายคาเผื่อปรับมูลคาจากการปรับ

โครงสรางหนีใ้นระหวางงวด (8) (8) (2) 

รวมหนีส้ญูและหนีส้งสัยจะสูญ  1,717 1,709 967 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

10. คุณภาพสินทรัพย  

  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 คุณภาพสินทรัพยของธนาคารฯจัดประเภทตาม

ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยมีดังนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 

เงินใหสินเช่ือและ

ดอกเบ้ียคางรับ 

(รวมรายการระหวาง  ทรัพยสิน   

 ธนาคารและตลาดเงนิ) เงนิลงทุน รอการขาย สินทรัพยอ่ืน รวม 

 

30 

กันยายน 

2550 

31 

ธันวาคม 

2549 

30 

กันยายน 

2550 

31 

ธันวาคม 

2549 

30 

กันยายน 

2550 

31 

ธันวาคม 

2549 

30 

กันยายน 

2550 

31 

ธันวาคม 

2549 

30 

กันยายน 

2550 

31 

ธันวาคม 

2549 

จัดช้ันปกติ 190,241 186,661 - - - - 65 42 190,306 186,703 

จัดช้ันกลาวถึงเปนพิเศษ 17,499 10,238 - - - - 60 27 17,559 10,265 

จัดช้ันตํ่ากวามาตรฐาน 1,103 864 - - - - 3 3 1,106 867 

จัดช้ันสงสัย 1,463 1,167 - - - - 6 5 1,469 1,172 

จัดช้ันสงสัยจะสูญ 2,261 1,756 116 178 105 33 25 8 2,507 1,975 

รวม 212,567 200,686 116 178 105 33 159 85 212,947 200,982 

11. ทรัพยสนิรอการขาย 

  (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2550 30 กนัยายน 2550 31 ธันวาคม 2549 

ราคาทุน 1,534 1,521 1,062 

หัก : คาเผื่อการดอยคา (106) (105) (33) 

ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ 1,428 1,416 1,029 

  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 ทรัพยสินรอการขายของธนาคารฯจํานวนประมาณ 4  ลานบาท (ราคาทุน) ไดมี

การทําสัญญาจะซ้ือจะขายกับลูกคา แตอยูระหวางการผอนชําระหรือการโอนกรรมสิทธิ ธนาคารฯจึงยังมิไดรับรู

กําไรจากการขายและทรัพยสินดังกลาวยังคงบันทึกเปนสวนหนึ่งของทรัพยสินรอการขายของธนาคารฯ  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

12. เงินกูยืม 

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

 (หนวย : ลานบาท) 

 อัตราดอกเบี้ยตอป      งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภทของการกูยืม (ณ วันที่ 30 กันยายน 2550) 

วันครบ

กําหนด 30 กันยายน 2550 30 กันยายน 2550 

31 ธันวาคม 

2549 

 เงินกูยืมระยะส้ัน     

ตั๋วแลกเงิน คงทีร่อยละ 2.5 – 5.0 ป 2550 - 2551 22,098 22,268 10,366 

ตั๋วสัญญาใชเงิน เงินฝากประจํา 3 เดือน  

บวกรอยละ 1.25  

ป 2550 5,000 5,000 5,000 

ตั๋วสัญญาใชเงิน เงินฝากประจํา 1 ป  

บวกรอยละ 1.75  

เมื่อทวงถาม 10 - - 

ตั๋วสัญญาใชเงิน คงทีร่อยละ 5.50 เมื่อทวงถาม 500 - - 

ตั๋วแลกเงิน ลอยตัวถัวเฉลี่ย MLR ของ

ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ  

4 แหง หักรอยละ 3.60 

ป 2551 1,000 1,000 - 

ตั๋วสัญญาใชเงิน คงทีร่อยละ 5.50 ป 2551 325 - - 

หุนกูไมดอยสิทธิ  

 ไมมีหลักประกัน  

 และไมแปลงสภาพ 

คงทีร่อยละ 5.00 ป 2550 - - 159 

   28,933 28,268 15,525 

 เงินกูยมืระยะยาว     

หุนกูดอยสิทธิ คงทีร่อยละ 9 ป 2551 1,943 1,943 1,943 

ตามแผนการจัดตั้ง

ธนาคารที่จํากัด

ขอบเขตธุรกิจ  

     

หุนกูดอยสิทธิเพื่อ

นับเปนงินกองทุน

ชั้นที่ 2  

คงทีร่อยละ 6.18 ป 2556 3,000 3,000 3,000 

ตั๋วแลกเงิน คงทีร่อยละ 4.25 - 4.80 ป 2552 - 2553 4,200 4,490 8,735 

ตั๋วแลกเงิน ลอยตัวถัวเฉลี่ย MLR ของ

ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ  

4 แหง หักรอยละ 3.55 

ป  2552 1,650 1,650 2,650 

ตั๋วแลกเงิน ลอยตัว THB-THBFIX-

REUTERS บวกรอยละ 

0.45 - 0.47 

ป 2553  750 750 750 

   11,543 11,833 17,078 

รวมเงินกูยมื   40,476 40,101 32,603 
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13. ทุนเรือนหุน/เงินปนผล 

  เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2550 ท่ีประชุมผูถือหุน สามัญประจําป ของธนาคารฯไดอนุมัติการลดทุนและ

เพิ่มทุนจดทะเบียนดังนี้ :- 

- อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของธนาคารฯจาก 15,000,000,000 บาท (1,500,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไว

หุนละ 10 บาท) เปน 14,583,560,920 บาท ( 1,458,356,092 หุน มูลคา ท่ีตราไวหุนละ 10 บาท) โดย

การลดหุนสามัญท่ียังไมไดออกจําหนายจํานวน 41,643,908 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท ซ่ึง

ธนาคารฯไดจดทะเบียนลดทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2550 

- อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 14,583,560,920 บาท ( 1,458,356,092 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 

บาท) เปน 21,346,192,920 บาท (2,134,619,292 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท) โดยการ ออกหุน

สามัญจํานวน 676,263,200 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท ซ่ึงธนาคารฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกลาว

กับกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2550 ซ่ึงหุนสามัญสวนหนึ่งจํานวน 276,263,200 หุน 

ไดเสนอขายใหแก ผูลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง  (ตามขอตกลงการซ้ือขายหุนสามัญของธนาคาร ฯกับ 

The Bank of Nova Scotia Asia Limited (“BNSAL”)) ในราคาหุนละ 16.37 บาท ซ่ึงธนาคารฯไดเรียก

ชําระเงินคาหุนและจดทะเบียนเรียกชําระแลวเม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม  2550 และอีกสวนหนึ่ง จํานวน 

400,000,000 หุน  จะเสนอขายแกผูถือหุนเดิม โดยใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณา วาจะ เสนอขาย

คราวเดียวหรือหลายคราว กําหนดราคาและ กําหนดจํานวนหุนท่ีจะเสนอขายแตละคร้ัง สัดสวนการ

ใชสิทธิหุนเดิม ตอหุนใหม กําหนดการจองซ้ือและชําระเงินคาหุน รวมท้ังเงื่อนไขอ่ืนท่ีจําเปนในการ

เสนอขายหุนเพิ่มทุน 

นอกจากนี้ ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของธนาคารฯไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน

จากผลการดําเนินงานสําหรับป 2549 ในอัตราหุนละ 0.15 บาท รวมเปนเงินปนผลท้ังส้ิน 219 ลานบาท  
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14. สวนเกินทุน(ต่ํากวาทุน)จากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงนิลงทุน 

(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2550 30 กันยายน 2550 31 ธันวาคม 2549 

สวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทนุ :-    

เงินลงทนุเผือ่ขาย    

ตราสารหนี ้ 21 25 2 

ตราสารทุน 62 34 8 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด  

 (โอนเปลี่ยนประเภทมาจากเงินลงทุนเผื่อขาย) 6 6 9 

สวนเกินทุนของบริษัทรวม - ตามวิธีสวนไดเสีย 10 - - 

รวม 99 65 19 

สวนต่าํกวาทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทนุ :-    

เงินลงทนุเผือ่ขาย    

ตราสารหนี้ (2) (2) (16) 

ตราสารทุน (1) (5) (87) 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด  

 (โอนเปลี่ยนประเภทมาจากเงินลงทุนเผื่อขาย) (368) (368) (430) 

รวม (371) (375) (533) 

สวนเกินทุน(ต่ํากวาทุน)จากการเปลี่ยนแปลงมูลคา 

 เงินลงทนุ - สุทธิ (272) (310) (514) 
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15. เงนิกองทุนท่ีตองดาํรงไวตามกฎหมาย 

  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 เงินกองทุนท่ีธนาคารฯตองดํารงไวตามกฎหมายตาม

มาตรา 4 ของพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 ประกอบดวย :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 30 กันยายน 2550 31 ธันวาคม 2549 

 เงินกองทุนชั้นที่ 1  

ทุนที่ออกและชําระแลว 17,346 14,584 

สวนเกินมูลคาหุน 2,101 341 

กาํไรสะสม 492 496 

สํารองตามกฎหมาย 78 67 

รวม 20,017 15,488 

 เงินกองทุนชั้นที่ 2  

หุนกูดอยสิทธิ 3,389 3,389 

เงินสํารองสําหรับลูกหนี้จัดชั้นปกติ 596 763 

สวนเกินทุนจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุน - สุทธิ 11 - 

รวม 3,996 4,152 

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 และ 2 24,013 19,640 

หัก : สวนต่ํากวาทุนจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุน - สุทธิ - (79) 

รวมเงินกองทุนทั้งส้ิน 24,013 19,561 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 อัตราสวนการดํารงเงินกองทุนของธนาคารฯคํานวณ

ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดย ธปท. มีดังนี้ :- 

 30 กันยายน 2550 31 ธันวาคม 2549 

 อัตราสวน อัตราข้ันต่ํา อัตราสวน อัตราข้ันต่ํา 

 เงินกองทนุ ตามขอกําหนด เงินกองทนุ ตามขอกําหนด 

 ของธนาคารฯ ของ ธปท. ของธนาคารฯ ของ ธปท. 

เงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเส่ียง (รอยละ) 12.87 8.50 11.13 8.50 

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเส่ียง (รอยละ) 10.73 4.25 8.81 4.25 
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16.  คาตอบแทนกรรมการ 

  คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนท่ีจายใหแกกรรมการของธนาคารฯ และบริษัทยอย (บริษัท

มหาชน) ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนท่ี

เกี่ยวของท่ีจายใหกับกรรมการซ่ึงดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของธนาคารฯและบริษัทยอยดวย 

  นอกจากนี้ เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของธนาคารฯไดมีมติใหจายเงินบําเหน็จ

แกคณะกรรมการของธนาคารฯจํานวนประมาณ 2.2 ลานบาท  

17. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

  ภาษีเงินไดนิติบุคคลคํานวณข้ึนจากกําไรสุทธิสําหรับงวดหลังจากบวกกลับและหักออกดวยคาใชจาย

และสํารองตาง  ๆ ท่ีไมอนุญาตใหถือเปนคาใชจายในการคํานวณภาษีและรายไดตาง ๆ ท่ีไดรับยกเวนไมตอง

นํามารวมคํานวณเปนรายไดในทางภาษี  

18. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

  ในระหวาง งวด  2550 และ 254 9 ธนาคารฯ และบริษัทยอย มีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับ บุคคลหรือ

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไข ทางการคา และเกณฑ ตามท่ีตกลงรวมกัน

ระหวางธนาคารฯและบริษัทเหลานั้น ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายกําหนดราคา 

 2550 2550 (สําหรับงวด 2550) 2549 

 รายการท่ีเกิดข้ึนในระหวางงวด    

บริษัทใหญ :-     

มูลคาขายเงินลงทุนในบริษัทรวม 

 (กําไร 7 ลานบาท) 

346 - - ราคาตลาด 

รายไดดอกเบี้ยรับ 223 221 844 ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 5.02 ตอป 

รายไดคาบริการงานสนับสนุน 44 44 42 อัตราที่ตกลงในสัญญาบริการซ่ึงอางอิง

จากตนทุน 

รายไดอื่น 7 - -  

ดอกเบี้ยจาย – เงินฝาก 4 4 - ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2 - 2.2 ตอป 

ดอกเบี้ยจาย – เงินกูยืม 67 47 - ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3.5 - 5.5 และ

6.18 ตอป 

คาเชาจาย 34 28 13 อัตราที่ตกลงในสัญญาเชา  

คาใชจายอื่น 3 3 26  

ซ้ือสินทรัพยถาวร - - 48  
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 (หนวย : ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายกําหนดราคา 

 2550 2550 (สําหรับงวด 2550) 2549 

บริษัทยอย 1)   :-    

มูลคาซ้ือเงินลงทุนในตราสารหนี้ - - 1,964  

มูลคาขายเงินลงทุนในตราสารหนี้  - 420 198 ราคาตลาด 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลรับ - 28 26 ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 4.125 ตอป 

รายไดคาบริการงานสนับสนุน - 36 2 อัตราที่ตกลงในสัญญาบริการซ่ึงอางอิง 

 จากตนทุน 

รายไดอื่น - 45 6  

ดอกเบี้ยจาย - เงินฝาก - 3 2 ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2 - 5.125 ตอป 

ดอกเบี้ยจาย - เงินกูยืม - 8 3 ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 4.75 - 4.875 ตอป 

คาเชาจาย - 3 - อัตราที่ตกลงในสัญญาเชา  

คาใชจายอื่น - 62 31  

บริษัทรวม 1)  :-    

รายไดดอกเบี้ย 2 2 - ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3 - 4.3 ตอป 

รายไดอื่น 4 - -  

ดอกเบี้ยจาย - เงินฝาก 1 1 - ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2.15 ตอป 

คาเชาจาย 4 4 - อัตราที่ตกลงในสัญญาเชา 

บริษัทที่เก่ียวของกัน :-     

มูลคาขายเงินใหสนิเชือ่ - - 351  

มูลคาเงินใหสินเชื่อที่รับโอน 824 824 - อางอิงราคาตามบัญชี 

มูลคาเงินฝากที่รับโอน 53 53 - อางอิงราคาตามบัญชี 

ซ้ือสินทรัพยถาวร 4 4 - อางอิงราคาตามบัญชี 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลรับ 106 102 193 ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 0.5 และ 3.15 - 8.5 

ตอป 

รายไดคาบริการงานสนับสนุน 3 3 2 อัตราที่ตกลงในสัญญาบริการซ่ึงอางอิง 

 จากตนทุน 

รายไดอื่น 27 - -  

ดอกเบี้ยจาย - เงินฝาก 7 7 16 ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2 - 5.25 ตอป 

ดอกเบี้ยจาย - เงินกูยืม 3 3 3 ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3 - 5  และ 9 

 ตอป 

คาเชาจาย 12 2 1 อัตราที่ตกลงในสัญญาเชา 

คาใชจายอื่น 10 8 6  

1) เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบจึงจัดกลุมการแสดงรายการกับบริษัทยอยและบริษัทรวมเสมือนเปนบริษัทยอยและบริษัทรวมต้ังแตตนป 2549  
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(หนวย : ลานบาท) 

 สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายกําหนดราคา 

 2550 2550 (สําหรับงวด 2550) 2549 

 รายการท่ีเกิดข้ึนในระหวางงวด    

บริษัทใหญ :-     

มูลคาขายเงินลงทุนในบริษัทรวม 

 (กําไร 7 ลานบาท) 

346 - - ราคาตลาด 

รายไดดอกเบี้ยรับ 1,116 1,114 2,806 ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 4.125 - 6.2 ตอป 

รายไดคาบริการงานสนับสนุน 128 128 125 อัตราที่ตกลงในสัญญาบริการซ่ึงอางอิง 

 จากตนทุน 

รายไดอื่น 7 - -  

ดอกเบี้ยจาย - เงินฝาก 9 9 - ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2 - 4 ตอป 

ดอกเบี้ยจาย - เงินกูยืม 159 139 - ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3.5 - 5.5 และ  

 6.18 ตอป 

คาเชาจาย 91 85 36 อัตราที่ตกลงในสัญญาเชา  

คาใชจายอื่น 49 49 63  

เงินปนผลจาย 217 217 362 ตามที่ประกาศจาย 

มูลคารับโอนเงินใหสินเชื่อ - - 888  

ซ้ือสินทรัพยถาวร 223 223 213 ตามมูลคาที่ตกลงกันตามสัญญาโดยอางอิง

จากราคาประเมินและราคาตามบัญชี 

บริษัทยอย 1)   :-    

มูลคาซ้ือเงินลงทุนในตราสารหนี้ 1,552 1,552 4,214 ราคาตลาด 

มูลคาขายเงินลงทุนในตราสารหนี้  7,345 7,765 2,192 ราคาตลาด 

ขายสินทรัพยถาวร 1 1 - ตามมูลคาที่ตกลงกันโดยอางอิงจากราคา

ประเมิน 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลรับ 38 66 58 ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 4.125 ตอป 

รายไดคาบริการงานสนับสนุน 66 102 7 อัตราที่ตกลงในสัญญาบริการซ่ึงอางอิง 

 จากตนทุน 

รายไดอื่น 58 103 9  

ดอกเบี้ยจาย – เงินฝาก 13 16 14 ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2 - 5.125 ตอป 

ดอกเบี้ยจาย - เงินกูยืม 15 23 10 ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 4.75 - 4.875 ตอป 

คาเชาจาย 1 4 - อัตราที่ตกลงในสัญญาเชา  

คาใชจายอื่น 96 166 94  

1) เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบจึงจัดกลุมการแสดงรายการกับบริษัทยอยและบริษัทรวมเสมือนเปนบริษัทยอยและบริษัทรวมต้ังแตตนป 2549  
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(หนวย : ลานบาท) 

 สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายกําหนดราคา 

 2550 2550 (สําหรับงวด 2550) 2549 

บริษัทรวม 1)   :-    

รายไดดอกเบี้ย 2 2 - ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3 - 4.3 ตอป 

รายไดอื่น 4 - -  

ดอกเบี้ยจาย - เงินฝาก 1 1 - ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2.15 ตอป 

คาเชาจาย 4 4 - อัตราที่ตกลงในสัญญาเชา 

บริษัทที่เก่ียวของกัน :-     

มูลคาขายเงินใหสนิเชือ่ - - 773  

มูลคาเงินใหสินเชื่อที่รับโอน 824 824 - อางอิงราคาตามบัญชี 

มูลคาเงินฝากที่รับโอน 53 53 - อางอิงราคาตามบัญชี 

ซ้ือสินทรัพยถาวร 197 197 - ตามมูลคาที่ตกลงกันตามสัญญาโดย

อางอิงจากราคาประเมินและราคาตาม

บัญชี 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลรับ 377 373 575 ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 0.5 และ  

 3.15 - 8.5 ตอป เงินปนผลรับตามที่

ประกาศจาย 

รายไดคาบริการงานสนับสนุน 10 10 5 อัตราที่ตกลงในสัญญาบริการ           

 ซ่ึงอางอิงจากตนทุน 

รายไดอื่น 35 8 -  

ดอกเบี้ยจาย - เงินฝาก 34 34 33 ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2 - 5.25 ตอป 

ดอกเบี้ยจาย - เงินกูยืม 8 8 8 ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3 - 5 และ 9 

 ตอป 

คาเชาจาย 27 17 6 อัตราที่ตกลงในสัญญาเชา  

คาใชจายอื่น 21 19 15  

1) เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบจึงจัดกลุมการแสดงรายการกับบริษัทยอยและบริษัทรวมเสมือนเปนบริษัทยอยและบริษัทรวมต้ังแตตนป 2549  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ยอดคงคางของรายการระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญท่ีเกิดข้ึนในระหวาง งวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 

กันยายน 2550 และ 2549 สามารถแสดงดวยยอดถัวเฉล่ียจากยอดคงคาง ณ วันส้ินเดือน ซ่ึงมีรายละเอียด

ดังนี้ :- 

        (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2550 2549 

บรษิทัใหญ   :-   

เงินใหสนิเชือ่ 28,440 28,430 57,730 

เงินฝาก 658 658 275 

เงินกูยืม 4,342 3,000 - 

บริษัทยอย 1)   :-   

เงินใหสนิเชือ่ 1,369 1,874 1,118 

เงินฝาก 529 537 218 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) 277 285 463 

เงินกูยืม 650 626 290 

บริษัทรวม 1)  :-   

เงินลงทุนในตราสารหนี้ 59 59 - 

เงินใหสนิเชือ่ 761 - 3 

เงินฝาก 17 17 34 

บริษัทที่เก่ียวของกัน   :-   

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย) 351 25 11 

เงินใหสนิเชือ่ 8,323 8,146 11,385 

เงินฝาก 1,410 1,410 1,295 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) 36 36 24 

เงินกูยืม 118 118 112 

1) เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบจึงจัดกลุมการแสดงรายการกับบริษัทยอยและบริษัทรวมเสมือนเปนบริษัทยอยและบริษัทรวมต้ังแตตนป 2549  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ยอดคงคางของรายการระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญมีรายละเอียดดังนี้ :- 
(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
 30 กันยายน 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 - 94 15,511 2 18 2,228 - 3,835 63 14 - - 
บริษัทรวม             
บมจ. เอ็มบีเค - 272 785 2 6 20 - - 1 - 23 30 
บริษัททีเกียวของกัน             
บบส. เอ็น เอฟ เอส - - 4,805 - 1 83 - - - - - - 
ธนาคารไทยพาณิชย 435 171 - 4 - - - - - - - 9,440 
บริษัทที่เก่ียวของกัน
หลายแหง 47 786 1,295 13 22 994 69 123 12 24 46 60 

 482 1,323 22,396 21 47 3,325 69 3,958 76 38 69 9,530 

(หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 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 - - 15,500 - 15 2,228 - 3,000 63 11 - - 
บริษัทยอย             
บจ. ธนชาตกรุป  
 ลีสซิ่ง - - 3,720 12 1 13 - - - - - - 
บจ. ธนชาต ลิสซิ่ง 2000 - - 74 - - 153 - - 3 - - - 
บมจ. หลักทรัพย  
 ธนชาต - - - - 26 - 156 - - - - - 
บจ. ธนชาตประกันภัย - - - - 14 161 - - 1 - - - 
บจ. ธนชาตประกันชีวิต - - - - 16 - 58 460 8 100 - - 
บจ. เนชั่นแนล ลีซซิ่ง - - - - - 12 - - - 50 - - 
บจ. ธนชาต โบรกเกอร - - - - - 169 - - 2 - - - 
บจ. ธนชาตกฎหมาย
และประเมินราคา - - - - - 14 - - - - - - 

บจ. ธนชาต เทรนนิ่ง 
แอนด ดีเวลลอปเมนท - - - - - 10 - - - 5 - - 

บริษัทยอยอื่น - - - - 9 5 6 - - 4 - - 
บริษัทรวม             
บมจ. เอ็มบีเค - 272 - 2 6 20 - - 1 - 23 30 
บริษัททีเกียวของกัน             
บบส. เอ็น เอฟ เอส - - 4,650 - - 83 - - - - - - 
ธนาคารไทยพาณิชย 9 171 - 4 - - - - - - - 9,440 
บริษัทที่เก่ียวของกัน
หลายแหง 38 501 1,280 12 3 994 69 123 12 4 46 60 

 47 944 25,224 30 90 3,862 289 3,583 90 174 69 9,530 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (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 - - 
บริษัททีเกียวของกัน             
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 กันยายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารฯมีเงินใหสินเช่ือแกบริษัทใหญ บริษัทยอย

และบริษัทท่ีเกี่ยวของกันท่ีมีสาระสําคัญในกลุมธนชาตจึงไดแสดงไวในหมายเหตุ 6.4 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 ธนาคารฯและบริษัทยอยมีเงินลงทุนในหุนสามัญในกิจการท่ีเกี่ยวของกัน โดย

การมีผูบริหารของธนาคารฯเปนผูถือหุนและ/หรือมีกรรมการรวมกันรวมจํานวนประมาณ 223 ลานบาท (งบการเงิน

เฉพาะกิจการ :  64  ลานบาท) (31 ธันวาคม 2549 : 144 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคาร ฯและบริษัทยอยมีรายการท่ีเกี่ยวของกัน

กับพนักงาน ระดบั ผูอํานวยการฝายข้ึนไปของธนาคารฯและบริษัทในกลุมธนชาตโดยรวมถึงบุคคล            

ท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวท่ีมียอดคงคางดังตอไปนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2550 30 กันยายน 2550 31 ธันวาคม 2549 

เงินใหสนิเชือ่ 47 47 48 

เงินรับฝาก 469 469 572 

 คาตอบแทนผูบริหารท่ีสําคัญ  

  ในระหวางงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2550 ธนาคารฯและบริษัทยอยไดจายเงินเดือน คาเบ้ียประชุม 

และบําเหน็จใหแกผูบริหารสําคัญรวมถึงกรรมการของธนาคารฯและบริษัทยอยเปนจํานวน 66 ลานบาท     

(งบการเงินเฉพาะกิจการ : 32  ลานบาท) 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

19. การเสนอขอมูลทางการเงนิจําแนกตามสวนงาน 

  ขอมูลทางการเงินในงบการเงินรวมจําแนกตามสวนงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 และสําหรับงวดสามเดือน

และเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2550 เปนดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 

 ธุรกิจธนาคาร 

ธุรกิจ

หลักทรัพย ธุรกิจอื่น รายการตัดบัญชี งบการเงินรวม 

รายไดดอกเบีย้และเงินปนผลสุทธิหลงัหัก          

หนีส้ญูและหนีส้งสัยจะสูญและขาดทนุ            

จากการปรับโครงสรางหนี้ 1,428 18 102 21 1,569 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวน

ไดเสีย - - - 50 50 

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 506 523 1,519 (318) 2,230 

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย (1,611) (240) (1,493) 156 (3,188) 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 100 (91) (31) - (22) 

กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย - - - (11) (11) 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 423 210 97 (102) 628 

 (หนวย : ลานบาท) 

 สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 

 ธุรกิจธนาคาร 

ธุรกิจ

หลักทรัพย ธุรกิจอื่น รายการตัดบัญชี งบการเงินรวม 

รายไดดอกเบีย้และเงินปนผลสุทธิหลงัหัก 

 หนีส้ญูและหนีส้งสัยจะสูญและขาดทนุ  

 จากการปรับโครงสรางหนี้ 3,750 18 102 21 3,891 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธี 

 สวนไดเสีย  - - - 50 50 

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 1,423 523 1,527 (326) 3,147 

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย (4,373) (240) (1,494) 163 (5,944) 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (84) (91) (33) - (208) 

กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย - - - (11) (11) 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 716 210 102 (103) 925 
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(หนวย : ลานบาท) 

 ณ วันที ่30 กันยายน 2550 

 ธุรกิจธนาคาร 

ธุรกิจ

หลักทรัพย ธุรกิจอื่น รายการตัดบัญชี งบการเงินรวม 

เงินลงทนุ - สุทธิ 29,405 808 5,948 (4,741) 31,420 

เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ  

 (รวมรายการระหวางธนาคารและ  

 ตลาดเงิน) 238,061 4,098 7,131 (5,026) 244,264 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 1,589 138 150 - 1,877 

สินทรัพยอื่น 6,863 803 851 (162) 8,355 

สินทรัพยรวม 275,918 5,847 14,080 (9,929) 285,916 

  ธนาคารฯดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียวคือธนาคารพาณิชยและดําเนินงานทางภูมิศาสตรเดียว

คือในประเทศไทย ดังนั้น จึงไมไดแยกแสดงรายได กําไร และสินทรัพยตามหนวยงานในงบการเงินสําหรับ

งวด 2549  

20. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหนา  

  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายหนาท่ีมี

สาระสําคัญมีดังนี้ :- 

20.1  

(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 กันยายน 2550 

  เงินตรา  
 เงินบาท ตางประเทศ รวม 

การรับอาวัลตั๋วเงิน 43 - 43 
ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไมครบกําหนด - 40 40 
เล็ตเตอรออฟเครดิต 20 326 346 
ภาระผูกพันอื่น :-    
   สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนทันท ี
 และลวงหนา 

   

 - สัญญาซ้ือ - 942 942 
      - สัญญาขาย - 37,045 37,045 
   สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย    
 - สัญญาขาย - 1,371 1,371 
   สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 29,930 - 29,930 
   วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคา 
 ยังไมได เบกิใช 

2,399 - 2,399 

   อื่น ๆ 1,963 581 2,544 

รวม 34,355 40,305 74,660 
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 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2550 31 ธันวาคม 2549 

  เงินตรา   เงินตรา  

 เงินบาท ตางประเทศ รวม เงินบาท ตางประเทศ รวม 

การรับอาวัลตั๋วเงิน 43 - 43 54 - 54 

ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขา 

 ที่ยังไมครบกําหนด - 40 40 - 19 19 

เล็ตเตอรออฟเครดิต 20 326 346 2 92 94 

ภาระผูกพันอื่น :-       

   สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนทันที 

 และลวงหนา 

      

 - สัญญาซ้ือ - 942 942 - 82 82 

      - สัญญาขาย - 37,045 37,045 - 21,929 21,929 

   สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย 

      

 - สัญญาขาย - 1,371 1,371 - 1,868 1,868 

   สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 29,930 - 29,930 26,650 - 26,650 

   วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคา 

 ยังไมได เบกิใช 

2,399 - 2,399 1,664 - 1,664 

   อื่น ๆ 1,938 581 2,519 1,371 3 1,374 

รวม 34,330 40,305 74,635 29,741 23,993 53,734 
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 20.2 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 

กันยายน 2550 ธนาคารฯไดมีการประมาณการสวนแบงผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการบริหาร

สินทรัพยดอยคุณภาพดังกลาวแลวเปนจํานวนเงินประมาณ 89 ลานบาท ซ่ึงไดแสดงไวเปนสวนหนึ่ง

ของคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้ (31 ธันวาคม 2549 : ประมาณการผล

ขาดทุนจํานวน 55 ลานบาท) 

 20.3 ธนาคารฯไดมีการทําสัญญาขายสินเช่ือ/โอนสิทธิเรียกรองสินเช่ือท่ีอยูอาศัยกับบรรษัทตลาดรอง    

สินเช่ือท่ีอยูอาศัย ซ่ึงธนาคารฯมีภาระท่ีจะตองจายคาชดใชความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากจํานวนสินเช่ือ

อันเกิดจากการไมไดรับชําระหนี้จํานวนสูงสุดไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาสินเช่ือท่ีขาย ซ่ึง ณ วันท่ี 

30 กันยายน 2550 ธนาคารฯมีภาระสูงสุดไมเกิน 3 ลานบาท 

 20.4 ธนาคารฯมีภาระท่ีจะตองนําสงเงินเขากองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในอัตรา

รอยละ 0.2 ของยอดเงินฝากบวกดอกเบ้ียคางจายท่ีมีอยู ณ วันส้ินรอบระยะเวลา หกเดือนกอนหนา

งวดท่ีจะตองนําสงเงินกองทุนทุกวันท่ี 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคมของทุกป 
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20.5 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 ธนาคารฯและบริษัทยอยมีภาระท่ีตองจายคาบริการท่ีเกี่ยวของกับทรัพยสิน 

รอการขาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และคาบริการอ่ื น ๆ พรอมท้ังคาเชาและคาบริการอาคาร

สํานักงานฯตามสัญญาเชาและบริการระยะยาวดังนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ป กิจการอื่น บริษัทใหญ กิจการอื่น บริษัทใหญ บริษัทยอย 

2550 91 35 77 27 10 

2551 435 84 226 71 4 

2552 เปนตนไป 504 39 479 36 2 

 นอกจากนี้ ธนาคารฯยังมีภาระท่ีตองจายคาบริการงานธุรการตาง ๆ ใหกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกันแหงหนึ่ง

ตามอัตราตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริงบวกสวนเพิ่มตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา 

20.6 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระผูกพันตามสัญญาการใหความสนับสนุนและ

บริการเผยแพรงานวิจัยกับบริษัทในตางประเทศแหงหนึ่ง ซ่ึงจะตองจายคาธรรมเนียมเปนรายไตรมาส

ตามอัตราท่ีตกลงกันในสัญญา และสัญญาดังกลาวจะครบกําหนดในวันท่ี 30 กันยายน 2551 

20.7 ภายใตเงื่อนไขในสัญญาการเขาซ้ือหุนของธนาคารฯท่ีทําระหวางบริษัทใหญ ธนาคารฯและ BNSAL 

บริษัทใหญ และธนาคารฯจะตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกิจการ การดําเนินธุรกิจ การปฏิบัติการ และ

การปฏิบัติตามกฎหมายของธนาคารฯ และบริษัทยอยของธนาคารฯ และรับรองความถูกตองของ

ขอมูลท่ีเปดเผย เพื่อประโยชนในการพิจารณาเขาซ้ือหุนธนาคาร ฯของ BNSAL และหากมีกรณีท่ีทํา

ใหธนาคาร ฯ หรือบริษัทยอยตองจายคาเสียหาย ชดเชย หรือคาปรับใด  ๆ แกบุคคลอ่ืนอันเกิดจาก

เหตุการณหรือขอมูลท่ีบริษัท ใหญ  และธนาคาร ฯมิไดเปดเผยแก BNSAL กอนเขาทําการซ้ือหุน

ธนาคารฯ ถือวามีความเสียหายเกิดข้ึนแกเงินลงทุนธนาคาร ฯ ท่ีบริษัทใหญและธนาคาร ฯตองรวม

ชดใชความเสียหายแก BNSAL ตามเกณฑท่ีกําหนด ไวในสัญญา  แตท้ังนี้ไมเกินอายุความตามท่ี

กําหนดโดยกฏหมายไทยสําหรับการเรียกรองใหชดใชคาเสียหายในแตละกรณี  

 นอกจากนี้ ตามสัญญา ผูถือหุนท่ีบริษัทใหญทํากับ BNSAL ไดมีขอตกลงรวมกันตามสัญญาซ่ึงบริษัท

ใหญ ธนาคารฯ บริษัทยอยของธนาคารฯ และ BNSAL มีสิทธิและหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ี

กําหนดในสัญญา โดยไมมีกําหนดระยะเวลาส้ินสุดของภาระดังกลาว อยางไรก็ตาม ฝายจัดการของ

ธนาคารฯและบริษัทใหญเช่ือวาธนาคารฯ บริษัทยอยของธนาคารฯ และบริษัทใหญไดดําเนินธุรกิจ

โดยมีการกํากับดูแลและปฏิบัติอยางเพียงพอ จึงคาดวาจะไมมีผลเสียหายท่ีจะกระทบฐานะการเงิน

ของบริษัทใหญและธนาคารฯอยางเปนนัยสําคัญ 
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21. คดีฟองรอง 

  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 ธนาคารฯและบริษัทยอยมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟองรองเรียก

คาเสียหายเปนจํานวนรวมประมาณ  499 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ  : 475 ลานบาท) อยางไรก็ตาม 

ฝายจัดการของธนาคารฯ และบริษัทยอย เช่ือม่ันวาจะไมมีความเสียหายเกิดข้ึนจึง ไมไดบันทึกเปนหนี้สิน ณ 

ปจจุบัน  

22. เคร่ืองมือทางการเงนิ  

  เคร่ืองมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ ท่ีทําใหสินทรัพยทางการเงินของกิจการหนึ่งและหนี้สิน

ทางการเงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มข้ึน 

 22.1 ความเส่ียง จากการใหสินเชื่อ 

  ความเส่ียง จากการใหสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีธนาคารฯและบริษัทยอยอาจไดรับความเสียหายอัน

สืบเนื่องมาจากการท่ีคูสัญญาของธนาคารฯ และบริษัทยอย จะไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ี

ระบุไวในเคร่ืองมือทางการเงินได มูลคาสูงสุดของความเส่ียง คือ มูลคาตามบัญชีของเคร่ืองมือทาง

การเงินหักดวยสํารองเผ่ือขาดทุนตามท่ีแสดงไวในงบดุล และความเส่ียงของรายการนอกงบดุลจาก

การอาวัล  คํ้าประกันการกูยืมและคํ้าประกันอ่ืน ๆ  
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 22.2 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด   

22.2.1 ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย  

  สินทรัพย/หนี้สินทางการเงินจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 

มีดังนี ้:- 

 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

มีอัตรา

ดอกเบี้ย    

มีอัตรา

ดอกเบี้ย    

 ปรับข้ึนลง มีอัตรา   ปรับข้ึนลง มีอัตรา   

รายการ 

ตามอัตรา

ตลาด 

ดอกเบี้ย

คงที ่

ไมมี

ดอกเบี้ย รวม 

ตามอัตรา

ตลาด 

ดอกเบี้ย

คงที ่

ไมมี

ดอกเบี้ย รวม 

สินทรพัยทางการเงิน           

เงินสด - - 2,537 2,537 - - 2,536 2,536 

รายการระหวางธนาคาร 

 และตลาดเงิน  532 28,247 3,353 32,132 - 27,127 3,058 30,185 

เงินลงทนุ - 28,646 2,781 31,427 - 24,252 5,210 29,462 

ลูกหนี้สํานักหักบัญชี - - 696 696 - - - - 

เงินใหสนิเชือ่ 27,741  (1) 185,075 3,607 216,423 30,515 180,013 1,137 211,665 

 หนีส้นิทางการเงิน        

เงินฝาก 56,450 147,207 626 204,283 56,599 147,533 639 204,771 

รายการระหวางธนาคาร 

 และตลาดเงิน  1,281 2,921 529 4,731 1,332 2,922 676 4,930 

เจาหนี้สํานักหักบัญชี - - 534 534 - - - - 

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย - - 2,701 2,701 - - - - 

หนี้สินจายคืนเม่ือทวงถาม - - 1,132 1,132 - - 1,132 1,132 

เงินกูยืม 5,835 34,624 17 40,476 5,000 35,084 17 40,101 

(1)  ยอดคงเหลือของเงินใหสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยปรับข้ึนลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ไดรวมเงินให

สินเชื่อที่หยุดรับรูรายไดตามเกณฑคงคาง  
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  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี มีวันท่ีมีการกําหนดอัตราใหมหรือวันครบกําหนด 

(แลวแตวันใดจะถึงกอน) นับจากวันท่ีในงบดุลดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด  อัตราดอกเบี้ย 

 8เม่ือ 0 - 3 3 - 12    ถัวเฉลี่ย 

9รายการ 10ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ป เกิน 5 ป รวม ถวงน้ําหนัก 

       รอยละ 

 สินทรพัยทางการเงิน       

รายการระหวางธนาคารและ

ตลาดเงิน - 23,525 4,722 - - 28,247 4.51 – 5.58 

เงินลงทนุ - 10,838 3,328 9,035 5,445 28,646 3.95 – 4.48 

เงินใหสนิเชือ่ 914 22,590 4,011 127,459 30,101 185,075 7.58  

0หนีส้นิทางการเงิน        

เงินฝาก 8 96,805 42,842 7,552 - 147,207 3.56 

รายการระหวางธนาคารและ

ตลาดเงิน - 1,637 245 1,039 - 2,921 4.33 

เงินกูยืม - 7,634 19,297 4,693 3,000 34,624 4.56 

(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด  อัตราดอกเบี้ย 

 11เม่ือ 0 - 3 3 - 12    ถัวเฉลี่ย 

12รายการ 13ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ป เกิน 5 ป รวม ถวงน้ําหนัก 

       รอยละ 

สินทรพัยทางการเงิน        

รายการระหวางธนาคารและ

ตลาดเงิน 

- 23,031 4,096 - - 27,127 5.38 

เงินลงทนุ - 9,741 1,950 7,932 4,629 24,252 4.48 

เงินใหสนิเชือ่ 863 22,544 3,795 123,276 29,535 180,013 7.58 

1หนีส้นิทางการเงิน        

เงินฝาก 8 97,111 42,863 7,551 - 147,533 3.56 

รายการระหวางธนาคารและ

ตลาดเงิน 

- 1,637 246 1,039 - 2,922 4.33 

เงินกูยืม - 7,634 19,467 4,983 3,000 35,084 4.56 
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นอกจากนี้ ธนาคารฯ และบริษัทยอย มีสินทรัพย /หนี้สินทางการเงินท่ีกอใหเกิดรายไดและ

คาใชจาย  ยอดคงเหลือถัวเฉล่ียท่ีคํานวณโดยถัวเฉล่ียจากยอดคงเหลือ ในระหวางงวดของสินทรัพย

และหนี้สิน ทางการเงินและอัตราเฉล่ียของดอกเบ้ียและเงินปนผลสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 

กันยายน 2550 เปนดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอด

คงเหลอื 

ดอกเบี้ย

และ อัตราเฉลี่ย 

ยอด

คงเหลอื 

ดอกเบี้ย

และ อัตราเฉลี่ย 

 ถัวเฉลี่ย เงินปนผล (รอยละ) ถัวเฉลี่ย เงินปนผล (รอยละ) 

2สินทรพัยทางการเงินท่ีกอใหเกิดรายได       

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 18,291 562 4.41 16,082 541 4.48 

หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน 14,998 439 3.91 14,998 439 3.91 

เงินลงทนุ 25,839 905 5.07 25,866 866 4.47 

เงินใหสนิเชือ่/การใหเชาซ้ือและสัญญา

เชาการเงิน 206,827 11,171 7.36 204,722 11,072 7.21 

3หนี้สินทางการเงินที่กอใหเกิดคาใชจาย       

เงินฝาก 203,918 5,854 3.83 204,410 5,857 3.82 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  4,529 125 3.68 4,367 125 3.80 

เงินกูยืม 42,453 1,489 4.80 41,431 1,477 4.75 
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22.2.2 ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน  

ฐานะเงินตราตางประเทศของธนาคารฯและบริษัทยอย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 มีดังนี ้

:- 

  (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลอืของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

ดอลลาร

สหรัฐฯ ยูโร เยน อื่น ๆ 

ฐานะเงินตราตางประเทศในงบดุล     

เงินสด 134 96 17 54 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 27,180 39 25 82 

เงินลงทนุ 10,079 - - - 

เงินใหสนิเชือ่  963 9 - - 

สินทรัพยอื่น - ดอกเบี้ยคางรับ 20 - - - 

รวมสินทรัพย 38,376 144 42 136 

หนี้สิน - เงินฝาก 707 - - - 

สุทธิ 37,669 144 42 136 

ฐานะเงินตราตางประเทศนอกงบดุล     

ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาที่ยัง 

 ไมครบกําหนด 33 7 - - 

เล็ตเตอรออฟเครดิต 319 2 1 4 

สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนทันทีและลวงหนา      

     -  สัญญาซ้ือ 811 34 - 97 

     -  สัญญาขาย 36,466 247 58 274 

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตรา

ดอกเบี้ย - สัญญาขาย 1,371 - - - 

อื่น ๆ 378 - - 203 

22.2.3 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน  

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของราคาของตราสารทุนหรือหุนทุน  ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดความผันผวนตอ

รายไดหรือมูลคาของสินทรัพยทางการเงิน  
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22.3 ความเส่ียงดานสภาพคลอง  

   วันท่ีท่ีครบกําหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนับจากวันท่ีในงบดุล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 มี

ดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เมื่อ นอยกวา มากกวา ไมมี  เมื่อ นอยกวา มากกวา ไมมี  

รายการ ทวงถาม 1 ป 1 ป กําหนด รวม ทวงถาม 1 ป 1 ป กําหนด รวม 

สินทรัพยทางการเงิน            

เงินสด 2,537 - - - 2,537 2,536 - - - 2,536 

รายการระหวางธนาคาร

และตลาดเงิน  

3,776 28,356 - - 32,132 3,058 27,127 - - 30,185 

เงินลงทุน - 12,964 15,711 2,752 31,427 - 10,489 13,792 5,181 29,462 

ลูกหนี้สํานักหักบัญชี - 696 - - 696 - - - - - 

เงินใหสินเชื่อ 27,025 (1) 10,347 179,051 - 216,423 29,748 7,616 174,301 - 211,665 

หนี้สินทางการเงิน            

เงินฝาก 55,127 140,622 8,534 - 204,283 55,288 140,949 8,534 - 204,771 

รายการระหวางธนาคาร

และตลาดเงิน  

1,810 1,832 1,089 - 4,731 2,008 1,833 1,089 - 4,930 

เจาหนี้สํานักหักบัญชี - 534 - - 534 - - - - - 

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย - 2,701 - - 2,701 - - - - - 

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 1,132 - - - 1,132 1,132 - - - 1,132 

เงินกูยืม 3,527 25,406 11,543 - 40,476 3,017 25,251 11,833 - 40,101 

รายการนอกงบดุล            

การรับอาวัลต๋ัวเงิน - 43 - - 43 - 43 - - 43 

ภาระตามต๋ัวแลกเงินคา

สินคาเขาที่ยังไมครบ

กําหนด - 40 - - 40 - 40 - - 40 

เล็ตเตอรออฟเครดิต 2 344 - - 346 2 344 - - 346 

ภาระผูกพันอื่น 2,607 44,675 25,776 1,173 74,231 2,607 44,675 25,751 1,173 74,206 

(1)  ยอดคงเหลือของเงินใหสินเชื่อเมื่อทวงถามรวมเงินใหสินเชื่อที่หยุดรับรูรายได 
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 22.4  มูลคายุติธรรม  

  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 ราคาตามบัญชีของเคร่ืองมือทางการเงินของธนาคารฯและบริษัทยอย

ไมแตกตางไปจากมูลคายุติธรรมอยางเปนสาระสําคัญ ยกเวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบ

กําหนดซ่ึงมีมูลคายุติธรรมสูงกวามูลคาตามบัญชี 58 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ :  217 ลาน

บาท) และเงินลงทุนในบริษัทรวมมีมูลคายุติธรรมสูงกวามูลคาตามบัญชี 205 ลานบาท 

22.5 ตราสารอนุพันธ 

   ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 ธนาคารฯและบริษัทยอยมีตราสารอนุพันธซ่ึงจําแนกตามระยะเวลา

ครบกําหนดของสัญญาดังนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไมเกิน 1 ป มากกวา 1 ป รวม 

สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนทันทีและลวงหนา    

- สัญญาซ้ือ 942 - 942 

- สัญญาขาย 37,045 - 37,045 

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย    

- สัญญาขาย 685 686 1,371 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย    

- จายอัตราดอกเบี้ยคงที่ 850 10,020 10,870 

- จายอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 1,645 2,450 4,095 

- รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1,645 2,450 4,095 

- รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 850 10,020 10,870 

23. การ จัดประเภทรายการบัญชี 

  นอกจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 1. 6 ธนาคารฯไดจัดประเภท

รายการบัญชีในงบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 

กันยายน 2549 ข้ึนใหม เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีของงวดปจจุบัน ซ่ึงไมมีผลกระทบตอ

กําไรสุทธิและสวนของผูถือหุนตามท่ีไดรายงานไปแลว 
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24. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงนิ 

         เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2550 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของธนาคารฯคร้ังท่ี 1/2550 ไดมีมติใหมีการเพิกถอน

หุนสามัญของธนาคารฯ ออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และในวันท่ี 9 ตุลาคม 2550 

ตลาดหลักทรัพยฯไดอนุมัติการเพิกถอนหุนสามัญของธนาคารฯดังกลาว และในวันท่ี 15 ตุลาคม 2550 บริษัท

ใหญไดยื่นคําเสนอซ้ือหุนสามัญท้ังหมดจากผูถือหุนรายอ่ืนของธนาคารฯในราคาหุนละ 16.37 บาท โดยมี

ระยะเวลารับซ้ือ 45 วันทําการ ตั้งแตวันท่ี 16 ตุลาคม 2550 จนถึงวันท่ี 20 ธันวาคม 2550 

25. การอนมุตังิบการเงนิระหวางกาล 

  งบการเงิน ระหวางกาลนีไ้ดรับอนุมัตใิหออกโดยคณะกรรมการธนาคารฯเม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2550 


	TBANKT1
	TBANKT2
	BS-PL
	CE-conso
	CE-Separate
	CF

	TBANKT3
	หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
	หนี้สินทางการเงิน
	อัตราดอกเบี้ย
	 (หน่วย : ล้านบาท)
	งบการเงินรวม
	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ปี
	กิจการอื่น
	เมื่อ
	รายการ
	ทวงถาม


	สินทรัพย์  - เงินให้สินเชื่อ
	หนี้สินทางการเงิน
	เมื่อ
	รายการ
	ทวงถาม

	สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้
	- อุปกรณ์สำนักงาน
	หนี้สิน - เงินฝาก
	ชื่อบริษัท

	9. หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ


