
 

 

 

 

 

 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
รายงาน และ งบการเงิน

31 ธันวาคม 2550 และ 2549  
   

 



 

 
 
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ในสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของธนาคารธนชาต จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 และ
สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซ่ึงผูบริหารของกิจการ
เปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการ
แสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา  

 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตอง       
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงิน
และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการ
เกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความ        
เหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวให            
ขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

 ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน
ของแตละปของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป

 

 รัตนา  จาละ 
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ : 27 กุมภาพันธ 2551 

  

 



ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ  2550  2550 2549

               สินทรัพย

เงินสด 3,274,606,674         3,274,344,083         2,465,680,903         

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 5

  ในประเทศ

     มีดอกเบี้ย 1,181,556,876         2,729,634                500                          

     ไมมีดอกเบี้ย 3,094,203,371         2,884,499,724         2,356,177,847         

  ตางประเทศ

     มีดอกเบี้ย 35,600,519,727       35,600,519,727       21,420,641,997       

     ไมมีดอกเบี้ย 181,005,967            181,005,967            104,083,340            

        รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ 40,057,285,941       38,668,755,052       23,880,903,684       

หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 6 2,500,000,000         2,500,000,000         6,300,000,000         

เงินลงทุน

     เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ 7 4,185,576,423         1,088,424,357         2,460,534,046         

     เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 7 17,861,124,482       14,584,641,555       19,433,837,723       

     เงินลงทุนในบริษัทยอย 8 -                          4,294,857,378         -                          

     เงินลงทุนในบริษัทรวม 9 1,125,124,314         -                          -                          

        รวมเงินลงทุน - สุทธิ 23,171,825,219       19,967,923,290       21,894,371,769       

ลูกหนี้สํานักหักบัญชี 243,570,360            -                          -                          

เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 10

     เงินใหสินเชื่อ 226,642,955,365     224,940,273,409     200,651,530,512     

     ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 2,133,511,254         -                          -                          

        รวมเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 228,776,466,619     224,940,273,409     200,651,530,512     

     ดอกเบี้ยคางรับ 209,110,912            209,114,136            233,866,673            

     รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 228,985,577,531     225,149,387,545     200,885,397,185     

     หัก :  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 11 (5,037,359,876)       (4,522,130,101)       (3,061,436,791)       

              คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ 12 (10,156,754)            (10,156,754)            (71,237,127)            

     รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ-สุทธิ 223,938,060,901     220,617,100,690     197,752,723,267     

ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ 15 1,423,852,044         1,406,075,231         1,028,609,836         

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 16 2,086,877,878         1,782,616,102         1,198,302,080         

สินทรัพยไมมีตัวตน - ซอฟทแวร - สุทธิ 17 212,564,385            176,394,091            24,574,680              

ภาษีมูลคาเพ่ิมรอขอคืน 1,095,085,586         1,060,238,117         1,470,695,348         

สินทรัพยอื่น - สุทธิ 18 2,783,014,057         1,644,093,471         1,419,799,604         

รวมสินทรัพย 300,786,743,045     291,097,540,127     257,435,661,171     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ



ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ  2550  2550 2549

          หนี้สินและสวนของผูถือหุน

เงินฝาก 19

   เงินฝากที่เปนเงินบาท 190,491,698,747     190,917,800,679     198,981,230,988     

   เงินฝากที่เปนเงินตราตางประเทศ 628,475,240            628,475,240            75,568                     

      รวมเงินฝาก 191,120,173,987     191,546,275,919     198,981,306,556     

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 20

  ในประเทศ

      มีดอกเบี้ย 4,173,197,476         4,204,743,140         4,340,513,507         

      ไมมีดอกเบี้ย 588,938,459            654,018,161            248,353,653            

  ตางประเทศ

      ไมมีดอกเบี้ย 6,679,965                6,679,965                -                          

        รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 4,768,815,900         4,865,441,266         4,588,867,160         

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 1,243,919,399         -                          -                          

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 1,329,027,334         1,329,027,334         1,461,622,782         

เงินกูยืม 21

     เงินกูยืมระยะสั้น 59,082,967,154       58,547,967,154       15,524,806,406       

     เงินกูยืมระยะยาว 9,600,000,000         9,890,000,000         17,078,520,000       

        รวมเงินกูยืม 68,682,967,154       68,437,967,154       32,603,326,406       

ดอกเบี้ยคางจาย 1,429,147,279         1,439,220,424         1,777,324,846         

เงินสํารองประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได 1,207,394,714         -                          -                          

เงนิสํารองประกันชีวิต 5,593,424,455         -                          -                          

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 227,122,846            -                          54,134,832              

คาใชจายคางจาย 1,040,521,834         555,246,738            338,691,057            

หนี้สินอื่น 22 3,164,003,761         2,229,213,231         2,431,860,905         

รวมหนี้สิน 279,806,518,663     270,402,392,066     242,237,134,544     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ



ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ  2550  2550 2549

สวนของผูถือหุน

     ทุนเรือนหุน 23

        ทุนจดทะเบียน

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

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

        ทุนที่ออกและชําระแลว

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

                (2549 : หุนสามัญ 1,458,356,092  หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) 17,346,192,920       17,346,192,920       14,583,560,920       

     สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 2,100,694,232         2,100,694,232         340,897,648            

     สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 24 100,168,306            70,775,754              18,776,937              

     สวนตํ่ากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 24 (397,022,334)          (382,732,553)          (533,077,393)          

     สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 2.2 (123,378,934)          -                          -                          

     กําไรสะสม

        จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 25 127,432,979            127,432,979            77,902,848              

        ยังไมไดจัดสรร 1,769,082,216         1,432,784,729         710,465,667            

สวนของผูถือหุนของธนาคารฯ 20,923,169,385       20,695,148,061       15,198,526,627       

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 57,054,997              -                          -                          

รวมสวนของผูถือหุน 20,980,224,382       20,695,148,061       15,198,526,627       

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 300,786,743,045     291,097,540,127     257,435,661,171     

-                          -                          -                          

รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพันทั้งสิ้น 36.1

การรับอาวัลต๋ัวเงิน 23,887,500              23,887,500              53,669,300              

ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไมครบกําหนด 25,150,252              25,150,252              18,911,350              

เล็ตเตอรออฟเครดิต 399,286,956            399,286,956            94,146,696              

ภาระผูกพันอื่น 74,645,655,880       74,617,605,880       53,567,232,272       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ



งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2550 2550 2549

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล

     เงินใหสินเชื่อ 4,475,775,639         4,527,986,319         6,691,431,982         

     รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,221,581,467         1,182,708,658         2,121,190,008         

     การใหเชาซื้อและเชาการเงิน 10,649,049,648       10,370,457,937       5,836,166,884         

     เงินลงทุน 1,142,001,291         1,042,335,490         871,086,733            

        รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 17,488,408,045       17,123,488,404       15,519,875,607       

คาใชจายดอกเบี้ย

     เงินฝาก 7,262,101,102         7,267,975,526         8,216,135,450         

     รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 171,570,374            172,935,290            110,781,055            

     เงินกูยืมระยะสั้น 1,259,698,452         1,235,479,377         151,653,979            

     เงินกูยืมระยะยาว 702,854,254            709,722,748            1,031,577,385         

        รวมคาใชจายดอกเบี้ย 9,396,224,182         9,386,112,941         9,510,147,869         

     รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 8,092,183,863         7,737,375,463         6,009,727,738         

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 13 (2,692,162,099)       (2,605,588,978)       (1,220,038,354)       

ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (334,730)                 (334,730)                 (33,572,117)            

     รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและ

        หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ 5,399,687,034         5,131,451,755         4,756,117,267         

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย

     คานายหนาคาหลักทรัพย 440,710,392            -                          -                          

     กําไรจากเงินลงทุน 27 82,694,749              71,007,509              124,873,175            

     สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 79,185,366              -                          -                          

     คาธรรมเนียมและบริการ

        การรับรอง รับอาวัล และค้ําประกัน 21,780,855              21,780,855              16,576,429              

        สวนลดคาเบี้ยประกันภัยรับ 731,709,084            760,018,855            664,852,594            

        อื่น ๆ 850,858,467            581,007,416            231,033,049            

     กําไรจากการปริวรรตและสัญญาอนุพันธทางการเงิน 50,306,537              50,308,740              39,246,412              

     รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 3,364,686,019         -                          -                          

     รายไดคาบริการงานสนับสนุน 251,698,582            320,529,064            183,393,190            

     รายไดอื่น 236,868,035            200,071,925            58,426,465              

        รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 6,110,498,086         2,004,724,364         1,318,401,314         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ



งบกําไรขาดทุน (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2550 2550 2549

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย

     คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 28 2,335,315,342         1,825,395,763         1,279,550,795         

     คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ 945,455,955            802,562,619            489,221,726            

     คาภาษีอากร 4.2 315,283,402            310,511,458            488,576,927            

     คาธรรมเนียมและบริการ 162,375,521            44,928,819              42,735,520              

     คาตอบแทนกรรมการ 29 9,959,534                7,869,534                9,718,890                

     ขาดทุน (กําไร) จากการขายทรัพยสินรอการขาย

        และทรัพยสินอื่น 30 66,224,791              63,719,090              (36,535,974)            

     เงินนําสงเขากองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนา

        ระบบสถาบันการเงิน 814,591,364            814,591,364            718,352,585            

     คานายหนาเชาซื้อ 4.2 -                          -                          1,445,856,826         

     คาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 2,859,280,528         -                          -                          

     คาใชจายอื่น 2,395,617,280         2,235,042,955         1,306,977,816         

        รวมคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 9,904,103,717         6,104,621,602         5,744,455,111         

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลและสวนของผูถือหุนสวนนอย 1,606,081,403         1,031,554,517         330,063,470            

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 31 (259,499,625)          (40,951,911)            (104,983,954)          

กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 1,346,581,778         990,602,606            225,079,516            

กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย (19,681,685)            -                          -                          

กําไรสุทธิสําหรับป 1,326,900,093         990,602,606            225,079,516            

กําไรตอหุน 32

     กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 0.84 0.63 0.15

     จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 1,583,999,082         1,583,999,082         1,458,356,092         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

(หนวย : บาท)

สวนเกินทุน สวนต่ํากวาทุน สวนเกินทุน

จากการ จากการ จากการรวมธุรกิจ

ทุนที่ออก สวนเกินมูลคา เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง ภายใตการควบคุม สวนของผูถือหุน

และชําระแลว หุนสามัญ มูลคาเงินลงทุน มูลคาเงินลงทุน เดียวกัน สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร สวนนอย รวม

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

เพิ่มทุนระหวางป 2,762,632,000     1,759,796,584     -                       -                       -                       -                       -                       -                       4,522,428,584     

สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง

   มูลคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้น -                       -                       81,391,369          -                       -                       -                       -                       -                       81,391,369          

สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลง

   มูลคาเงินลงทุนลดลง -                       -                       -                       136,055,059        -                       -                       -                       -                       136,055,059        

สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต

   การควบคุมเดียวกัน -                       -                       -                       -                       (123,378,934)       -                       -                       -                       (123,378,934)       

สวนของผูถือหุนสวนนอยของ

   บริษัทยอยเพิ่มขึ้น -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       37,373,312          37,373,312          

กําไรสุทธิสําหรับป -                       -                       -                       -                       -                       -                       1,326,900,093     19,681,685          1,346,581,778     

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 23) -                       -                       -                       -                       -                       -                       (218,753,413)       -                       (218,753,413)       

จัดสรรเงิน - สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25) -                       -                       -                       -                       -                       49,530,131          (49,530,131)         -                       -                       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 17,346,192,920   2,100,694,232     100,168,306        (397,022,334)       (123,378,934)       127,432,979        1,769,082,216     57,054,997          20,980,224,382   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

งบการเงินรวม

กําไรสะสม

จัดสรรแลว -



ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

(หนวย : บาท)

สวนเกินทุน สวนต่ํากวาทุน

จากการ จากการ

ทุนที่ออก สวนเกินมูลคา เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง

และชําระแลว หุนสามัญ มูลคาเงินลงทุน มูลคาเงินลงทุน สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

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

สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนลดลง -                       -                       (73,122,296)         -                       -                       -                       (73,122,296)         

สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนลดลง -                       -                       -                       110,837,315        -                       -                       110,837,315        

กําไรสุทธิสําหรับป -                       -                       -                       -                       -                       225,079,516        225,079,516        

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

จัดสรรเงิน - สํารองตามกฎหมาย -                       -                       -                       -                       11,253,975          (11,253,975)         -                       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 14,583,560,920   340,897,648        18,776,937          (533,077,393)       77,902,848          710,465,667        15,198,526,627   

เพิ่มทุนระหวางป 2,762,632,000     1,759,796,584     -                       -                       -                       -                       4,522,428,584     

สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้น -                       -                       51,998,817          -                       -                       -                       51,998,817          

สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนลดลง -                       -                       -                       150,344,840        -                       -                       150,344,840        

กําไรสุทธิสําหรับป -                       -                       -                       -                       -                       990,602,606        990,602,606        

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 23) -                       -                       -                       -                       -                       (218,753,413)       (218,753,413)       

จัดสรรเงิน - สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25) -                       -                       -                       -                       49,530,131          (49,530,131)         -                       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 17,346,192,920   2,100,694,232     70,775,754          (382,732,553)       127,432,979        1,432,784,729     20,695,148,061   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

กําไรสะสม

จัดสรรแลว -

งบการเงินเฉพาะกิจการ



ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม

2550 2550 2549

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

     กําไรสุทธิ 1,326,900,093        990,602,606           225,079,516           

     รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)

        จากกิจกรรมดําเนินงาน :-

           กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย 19,681,685             -                         -                         

           สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (79,185,366)           -                         -                         

           คาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย 350,123,550           305,132,581           182,347,621           

           หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ 2,692,496,829        2,605,923,708        1,253,610,471        

           ตัดจําหนายสวนตํ่ามูลคาตราสารหนี้ (250,504,617)         (242,109,142)         (36,442,713)           

           ตัดจําหนายสวนลดจายเงินกูยืม 28,028,979             28,028,979             28,810,694             

           คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนเพ่ิมข้ึน  35,676,107             35,676,107             7,952,863               

           คาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขายเพิ่มข้ึน (ลดลง) 58,461,179             57,333,108             (1,439,168)             

           ดอกเบี้ยรับและรายไดอื่น ๆ จากการโอนสินทรัพยชําระหนี้ (1,285,960)             (1,285,960)             (1,045,403)             

           ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยอื่น -                         -                         8,640,867               

           ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายอุปกรณ 16,938,200             13,963,520             (725,596)                

           ขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ 93,176,944             93,176,944             133,057,670           

           กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม (6,913,845)             -                         -                         

           เงินสํารองการประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได/เงินสํารองประกันชีวิตเพ่ิมข้ึน 1,655,114,056        -                         -                         

           คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยอื่นเพ่ิมข้ึน 33,194,003             29,982,394             8,272,019               

           กําไรจากการซื้อคืนหุนกูดอยสิทธิกอนกําหนด -                         -                         (7,485,243)             

           รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 44,804,438             55,501,454             (272,283,108)         

           รายไดคางรับอื่น (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (183,430,261)         (3,066,190)             6,801,105               

           คาธรรมเนียมและรายไดคาเชารับลวงหนาลดลง (21,526,095)           (21,526,095)           (16,278,551)           

           รายไดรอตัดบัญชีตัดจาย (146,795,668)         (146,795,668)         (82,723,957)           

           ดอกเบี้ยคางจายเพิ่มข้ึน (ลดลง) (353,537,396)         (338,104,422)         622,303,003           

           คาใชจายคางจายเพิ่มข้ึน 472,318,316           216,555,681           178,622,208           

     กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน

        สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 5,783,735,171        3,678,989,605        2,237,074,298        

     สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

        รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (13,076,286,867)    (14,841,984,559)    (20,283,637,890)    

        หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 3,800,000,000        3,800,000,000        6,200,000,000        

        ลูกหนี้สํานักหักบัญชี (14,315,037)           -                         -                         

        เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ (27,295,863,657)    (29,609,287,400)    (43,629,105,300)    

        ทรัพยสินรอการขาย 3,787,365,913        3,718,764,703        1,425,713,603        

        สินทรัพยอื่น (98,968,769)           1,827,668               326,543,456           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

งบการเงินเฉพาะกิจการ



ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม

2550 2550 2549

     หนี้สินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

        เงินฝาก (7,861,132,569)      (7,435,030,637)      49,966,381,231      

        รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (1,295,051,260)      276,574,106           1,941,051,441        

        เจาหนี้สํานักหักบัญชี (287,742,048)         -                         -                         

        เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 158,398,723           -                         -                         

        หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม (132,595,448)         (132,595,448)         464,467,493           

        หนี้สินอื่น (223,537,277)         (194,942,736)         1,132,072,396        

           เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (36,755,993,125)    (40,737,684,698)    (219,439,272)         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

     เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือการลงทุน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 3,910,287,328        6,484,702,549        (4,632,336,577)      

     เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย (4,236,048,859)      (4,241,357,378)      -                         

     เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม 345,970,220           -                         -                         

     เงินสดจายซื้ออุปกรณ (888,090,803)         (816,439,730)         (713,009,830)         

     เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 10,014,070             9,155,497               5,133,820               

        เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (857,868,044)         1,436,060,938        (5,340,212,587)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

     เงินสดรับจากการออกหุนสามัญเพ่ิมทุน 4,522,428,584        4,522,428,584        -                         

     เงินสดรับจากการกูยืม 46,416,811,769      46,545,811,769      7,687,075,385        

     เงินสดจายคืนเงินกูยืม (12,297,700,000)    (10,739,200,000)    (97,514,757)           

     จายเงินปนผล (218,753,413)         (218,753,413)         (364,589,023)         

        เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 38,422,786,940      40,110,286,940      7,224,971,605        

เงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 808,925,771           808,663,180           1,665,319,746        

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

เงินสด ณ วันปลายป 3,274,606,674        3,274,344,083        2,465,680,903        

-                         -                         -                         

ขอมูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด :-

     เงินสดจายระหวางปสําหรับ

        ดอกเบี้ยจาย 9,653,796,384        9,696,188,385        8,859,034,171        

        ภาษีเงินได 251,805,813           50,761,412             53,776,868             

     รายการที่มิใชเงินสด

        รับโอนทรัพยสินรอการขายจากลูกหนี้เพ่ือชําระหนี้ 4,221,349,520        4,148,546,450        1,671,594,315        

        เจาหนี้จากการซื้อทรัพยสินถาวร 78,486,737             63,931,354             157,010,420           

        หนี้สูญตัดบัญชี 1,207,874,410        1,207,874,410        -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

งบการเงินเฉพาะกิจการ



 

 -  1  - 

 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
           หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

                สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  

1. ขอมูลท่ัวไป 

 1.1  ขอมูลธนาคารฯ 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมาย
ไทยและเริ่มประกอบกิจการธนาคารพาณิชยตั้งแตวันที่ 22 เมษายน 2545 โดยธนาคารฯมีที่อยูที่จด
ทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 900 อาคารตนสนทาวเวอร ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
และมีบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทมหาชนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเปน
บริษัทใหญ (ซ่ึงตอไปเรียกวา “บริษัทใหญ”) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทใหญถือหุนในธนาคารฯ
ในอัตรารอยละ 74.92 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว (2549 : ถือหุนในอัตรารอยละ 99.36) และธนาคาร
ฯมีสาขาจํานวน 166 สาขา 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของธนาคารฯไดมีมติใหมีการเพิกถอนหุน
สามัญของธนาคารฯออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และในวันที่ 9 
ตุลาคม 2550 ตลาดหลักทรัพยฯไดอนุมัติการเพิกถอนหุนสามัญของธนาคารฯดังกลาว และเมื่อวันที่ 
15 มกราคม 2551 ธนาคารฯไดจดทะเบียนออกจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว 

 1.2  การปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน 

ก) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2550 ธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) ไดอนุญาตใหธนาคารฯและ
บริษัทใหญเปลี่ยนแปลงโครงสรางกลุมธุรกิจการเงินตามหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม
โดยใหธนาคารฯซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยของบริษัทใหญจํานวน 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 ซ่ึงเปนไปตามมติที่ที่ประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัท
ใหญและของธนาคารฯไดอนุมัติไวเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 โดยในวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 
ธนาคารฯไดทํารายการซื้อบริษัทยอยทั้ง 8 แหง ดังกลาวจากบริษัทใหญคิดเปนจํานวนเงินรวม 
4,158 ลานบาท โดยราคาซื้อขายอางอิงจากมูลคาสุทธิตามบัญชี (Book Value) ณ วันสิ้นเดือน
มิถุนายน 2550 ของบริษัทยอย 
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  นอกจากนี้ ธปท.ไดอนุญาตใหบริษัทใหญเปนผูถือหุนในบริษัทในกลุมธุรกิจทาง
การเงิน 3 บริษัท ประกอบดวยธนาคารฯ และบริษัทบริหารสินทรัพยจํานวน 2 บริษัท และ
สําหรับบริษัทนอกกลุมธุรกิจทางการเงินที่ประกอบธุรกิจทางการเงินอนุญาตใหบริษัทใหญถือ
ตอไปได 1 บริษัท โดยถือปฎิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตเดิมและไมตองนําเงินลงทุนในบริษัท
ดังกลาวหักออกจากเงินกองทุนของกลุมธุรกิจทางการเงิน และสําหรับบริษัทนอกกลุมธุรกิจทาง
การเงินจํานวน 4 บริษัทที่ไมไดประกอบธุรกิจการเงิน ไดแก บริษัท เอ็มบีเค จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน) บริษัท เพื่อนพบแพทย จํากัด และ 
Saturn Inc.  รวมถึงหุนของบริษัทที่ไดรับจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้อีก 1 บริษัท คือ 
บริษัท เอช ที อาร จํากัด บริษัทในกลุมธนชาตจะตองลดสัดสวนการถือหุนลงใหเหลือไมเกิน
รอยละ 10 ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2552 สวนบริษัทที่ไดจากการปรับโครงสรางหนี้อีก 2 
บริษัท คือ บริษัท พรอสเพอรริตี้ อินดัสเตรียล เอสเตท จํากัด และบริษัท วี.เอ็ม.ซี.เซฟตี้กลาส 
(ประเทศไทย) จํากัด ใหถือปฏิบัติตามการอนุญาตและเงื่อนไขเดิม คือใหลดสัดสวนใหไมเกิน
รอยละ 10 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซ่ึงไดดําเนินการเรียบรอยแลว ทั้งนี้ในการคํานวณ
เงินกองทุนตามเกณฑกํากับแบบรวมกลุม (Consolidated Supervision) บริษัทใหญตอง
คํานวณเงินกองทุนแบบ Full Consolidation โดยตองนําเงินลงทุนในสวนที่บริษัทใหญถือหุน
ทั้งทางตรงและทางออมในกลุมธุรกิจทางการเงินที่ถือหุนนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนหุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เงินลงทุนในบริษัทที่ไมไดรับอนุญาตใหถือหุนเกินรอยละ 10 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด และเงินลงทุนในบริษัทประกันภัยและบริษัทประกัน
ชีวิตมาหักออกจากเงินกองทุนของกลุมธุรกิจทางการเงินทั้งจํานวน และธนาคารฯตองจัดทํา
งบการเงินแบบ Solo Consolidation โดยใชขอมูลงบการเงินรวมระหวางธนาคารฯและบริษัท 
ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากัด ทั้งนี้ตองนําเงินลงทุนในสวนที่ธนาคารฯถือหุนทั้งทางตรงและ
ทางออมมาหักเชนเดียวกับกรณีของบริษัทใหญ 

ข)  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2550 ธปท. ไดแจงการผอนผันของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ผอนผันให The Bank of Nova Scotia Asia Limited (“BNSAL”) เปนผูถือหุนในอัตราไมเกิน
รอยละ 24.99 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของธนาคารฯ และผอนผันใหธนาคาร
ฯมีผูถือหุนที่มิใชสัญชาติไทยไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด และ
ใหมีกรรมการที่มิใชสัญชาติไทยเกินกวา 1 ใน 4 แตไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด และไมเกินสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนที่มิใชสัญชาติไทย  
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และในวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 ธนาคารฯไดเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก BNSAL 
จํานวน 276,263,200 หุน ในราคาหุนละ 16.37 บาท และ BNSAL ไดซ้ือหุนสามัญของ
ธนาคารฯจากบริษัทใหญอีกจํานวน 157,130,216 หุน ในราคาหุนละ 16.37 บาท ทําให 
BNSAL มีสัดสวนการถือหุนในธนาคารฯรวมจํานวน 433,393,416 หุน คิดเปนรอยละ 24.98 
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของธนาคารฯ และบริษัทใหญมีสัดสวนการถือหุน
ในธนาคารฯจํานวน 1,291,912,593 หุน คิดเปนรอยละ 74.48  

ซ่ึงภายใตสัญญา Shareholders Agreement ระหวางบริษัทใหญ และ BNSAL ที่ทําไวเมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2550 BNSAL ไดแสดงความประสงคที่จะซื้อหุนสามัญของธนาคารฯใน
ลักษณะเปนผูรวมทุนและบริหารจัดการในสัดสวนไมเกินรอยละ 49 ของทุนที่ออกและเรียก
ชําระแลวของธนาคารฯ โดย BNSAL จะซื้อหุนในสวนที่เพิ่มทั้งหมดจากบริษัทใหญ โดยมีการ
กําหนดเงื่อนไขในการซื้อไวเปน 2 ชวง ทั้งนี้การซื้อหุนสามัญของธนาคารฯสวนเพิ่มดังกลาว
ขึ้นอยูกับการอนุญาตจากทางการ 

นอกจากนี้ บริษัทใหญ ธนาคารฯและ BNSAL ยังมีขอตกลงรวมกันตามสัญญา ซ่ึงแตละ
บริษัทมีสิทธิและหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา อาทิเชน ขอกําหนด
ในการจายเงินปนผล การขายหุนของธนาคารฯ การออกหลักทรัพยเพิ่มเติมหรือหลักทรัพย
แปลงสภาพของธนาคารฯ การใหสิทธิที่จะซื้อหุนกอนการจําหนายหุน หนาที่ที่จะซื้อหุน 
สิทธิที่จะซื้อหุน การแตงตั้งกรรมการของธนาคารฯและกรรมการของบริษัทยอย การสง
ผูเชี่ยวชาญมาปฏิบัติงานในธนาคารฯ  

ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขในสัญญาที่ทําระหวางบริษัทใหญ ธนาคารฯและ BNSAL ดังกลาว 
บริษัทใหญ และธนาคารฯจะตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกิจการ การดําเนินธุรกิจ การปฏิบัติการ 
และการปฏิบัติตามกฎหมายของธนาคารฯ และบริษัทยอยของธนาคารฯ และรับรองความ
ถูกตองของขอมูลที่เปดเผย เพื่อประโยชนในการพิจารณาเขาซื้อหุนธนาคารฯ ของ BNSAL 
และหากมีกรณีที่ทําใหธนาคารฯ หรือบริษัทยอยตองจายคาเสียหาย ชดเชย หรือคาปรับใด ๆ 
แกบุคคลอื่น อันเกิดจากเหตุการณหรือขอมูลที่บริษัทใหญ และธนาคารฯ มิไดเปดเผยแก 
BNSAL กอนเขาทําการซื้อหุนธนาคารฯ บริษัทใหญและธนาคารฯจะตองรวมชดใชความ
เสียหายแก BNSAL ตามเกณฑและระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา 
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ตอมาเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551 BNSAL ไดโอนหุนธนาคารฯที่ถืออยูทั้งหมดใหแก 
The Bank of Nova Scotia (“BNS”) ซ่ึงเปนบริษัทแมของกลุมโนวาสโกเทีย โดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังโดยให BNS เปนผูถือหุนในธนาคารฯในสัดสวน
ไมเกินรอยละ 24.99 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เปนผลให BNS เปนผูถือหุนของธนาคารฯ
แทน BNSAL โดยยังคงไวซ่ึงขอตกลงการรวมธุรกิจตามสัญญาเดิมที่ทําไวกับ BNSAL ทุก
ประการ 

ค) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 ธนาคารฯไดรับโอนสินทรัพยและหนี้สินจาก The Bank of Nova 
Scotia - Bangkok Branch ซ่ึงเปนการดําเนินการตามนโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบ (One 
Presence) ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินที่เมื่อ BNSAL เขาเปนผูถือหุนธนาคารฯแลว 
The Bank of Nova Scotia - Bangkok Branch จะตองคืนใบอนุญาตการประกอบการสาขา
กรุงเทพฯใหแกกระทรวงการคลัง โดยธนาคารฯไดรับโอนสินทรัพยและหนี้สิน (ในราคาตาม
บัญชี) รวมทั้งภาระผูกพันตามสัญญาทั้งที่เปนเงินบาทและเงินตราตางประเทศซึ่งสามารถสรุป
ยอดเปนเงินบาทไดดังนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 
รายการ จํานวนเงิน 

สินทรัพย  - เงินใหสินเชื่อ 824 
 - อุปกรณสํานักงาน 4 
หนี้สิน - เงินฝาก 53 
จํานวนเงินที่จายซ้ือสุทธิ 775 

  
ภาระการค้ําประกันและเล็ตเตอรออฟเครดิต                            1,754 
ภาระผูกพันอื่น - สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา 10 

ง) ในระหวางป 2550 บริษัทใหญไดโอนพนักงานของบริษัทใหญจํานวน 547 คนที่ปฏิบัติหนาที่ใน
การสนับสนุนการดําเนินงานของธนาคารฯและบริษัทลูกในกลุมมาเปนพนักงานของธนาคารฯ 
โดยพนักงานที่รับโอนมาจะไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการทุกอยางตอเนื่องเหมือนเดิมทุก
ประการ และบริษัทใหญไดโอนทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของพนักงาน และ
รวมถึงการโอนทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงรวมถึงกรรมสิทธิ์ หนาที่ และผลประโยชนใด ๆใน
ทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับกิจการของธนาคารฯ 
และของบริษัทยอยเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 221 ลานบาท 
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จ) ธนาคารฯอยูระหวางการขออนุญาตปรับโครงสรางกลุมธุรกิจทางการเงิน โดยการขอซื้อหุน
ของบริษัท ธนชาตลีสซิ่ง 2000 จํากัด จากบริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากัด และใหบริษัท      
ธนชาตลีสซ่ิง 2000 จํากัด เปนบริษัทลูกในกลุม Solo Consolidation 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
และอางอิงตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย ธปท. และการแสดงรายการในงบการเงินไดทําขึ้นเพื่อให
เปนไปตามขอกําหนดของประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เร่ืองแบบงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
ของธนาคารพาณิชยลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2544 

  งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นใน
นโยบายการบัญชี  

2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

  งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของธนาคารฯ และบริษัทยอยดังตอไปนี้ ซ่ึงธนาคารฯ
ไดเร่ิมลงทุนในระหวางปปจจุบัน ดังนั้น งบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จึงไดรวมงบดุลของ
บริษัทยอยดังกลาว และงบกําไรขาดทุนรวมไดรวมผลการดําเนินงานของบริษัทยอยตั้งแตวันที่เร่ิม
ลงทุนเปนตนไป (คือวันที่ 1 กรกฎาคม 2550 เนื่องจากภายใตสัญญาซื้อขายหุนระหวางธนาคารฯกับ
บริษัทใหญที่ทําไวเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 บริษัทใหญไดโอนสิทธิประโยชนในบริษัทยอย
ทั้งหมดใหแกธนาคารฯตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2550) 

 2550 2549 

ถือหุนโดยตรง 
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 100.00 - 
บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด 100.00 10.00 
บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 100.00 - 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 75.00 - 
บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จํากัด 100.00 - 
บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากัด 100.00 - 
บริษัท ธนชาตแมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด 100.00 - 
บรษิัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จํากัด 100.00 - 
บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด 100.00 - 
ถือหุนโดยออม   
บริษัท ธนชาตลีสซิ่ง 2000 จํากัด 100.00 - 
บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จํากัด 100.00 - 
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  มูลคาสินทรัพยรวมและรายไดรวมของบริษัทยอยที่มีสาระสําคัญซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวม 
ณ  วันที่ 31 ธันวาคม  2550 และสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันหลังหักรายการระหวางกันที่มี
สาระสําคัญมีดังนี้ :- 

  (หนวย : ลานบาท) 

 

สินทรัพยรวม ณ วันที่       
31 ธันวาคม 2550 

รายไดรวมสําหรับงวด
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2550 

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 6,023 2,365 
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 3,637 521 
บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากัด 5,337 284 
บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด 2,422 1,117 

ก) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 ธนาคารฯไดซ้ือเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอยจํานวน 8 
บริษัท จากบริษัทใหญในราคารวม 4,158 ลานบาท โดยราคาซื้อขายอางอิงจากมูลคาสุทธิตาม
บัญชี ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน 2550 ของบริษัทยอย  

บริษัท จํานวนหุนที่ซ้ือ สัดสวนหุน  

  (รอยละ) 
1. บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 1,499,999,930 100.00 
2. บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด  38,999,434 78.00 
3. บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด  49,999,400 100.00 
4. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด  7,499,993 75.00 
5. บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จํากัด  9,999,000 100.00 
6. บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากัด  35,999,994 100.00 
7. บรษิัท ธนชาตแมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด  599,993 100.00 
8. บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จํากัด  999,993 100.00 

  ซ่ึงในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวถือเปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุม
เดียวกันเนื่องจากธนาคารฯและบริษัทยอยทั้ง 8 แหง เปนบริษัทยอยที่ถูกควบคุมโดยบริษัทใหญ
เชนเดียวกัน ดังนั้น ในการบันทึกเงินลงทุนจะถือเสมือนวาเปนการรวมสวนไดเสียโดย
ธนาคารฯจะรับรูสินทรัพยและหนี้สินของกิจการที่เอามารวมกันดวยมูลคาตามบัญชีของ
กิจการที่ถูกนํามารวม ณ วันที่มีการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน และผลตางระหวาง
ตนทุนการรวมธุรกิจและสวนไดเสียของธนาคารฯในมูลคาตามบัญชีของบริษัทยอยจํานวน 123 
ลานบาท ไดรับรูเปนรายการ “สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน” โดย
แสดงแยกตางหากในสวนของผูถือหุน 
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  อยางไรก็ตาม ธนาคารฯไมไดจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่เสนองบการเงินลาสุด แต
จัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่เริ่มลงทุนเทานั้น เนื่องจากปจจุบันยังไมมีมาตรฐานบัญชี
ประกาศใช และเพื่อเปนขอมูลเพิ่มเติมในการแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานเปรียบเทียบ 
ธนาคารฯไดแสดงงบดุล และงบกําไรขาดทุนแบบยอสําหรับป เสมือนหนึ่งวาไดรวมกิจการของ
บริษัทยอยมาตั้งแตตนดังนี้ 

งบดุลรวมแบบยอ (เสมือนรวมกิจการ) 

(หนวย : ลานบาท) 

 2550 2549 

  สินทรัพย   
เงินสด 3,275 2,466 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ 40,057 26,408 
หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน 2,500 6,300 
เงินลงทุน-สุทธิ 22,791 26,142 
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ-สุทธิ 223,953 200,836 
ทรัพยสินรอการขาย-สุทธิ 1,424 1,041 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 2,087 1,412 

สินทรัพยอื่น 4,334 3,681 

รวมสินทรัพย 300,421 268,286 

 หนี้สินและสวนของผูถือหุน   
เงินฝาก 191,120 198,807 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 4,769 4,507 
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 1,244 658 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 1,329 1,462 
เงินกูยืม 68,683 33,408 
ดอกเบี้ยคางจาย 1,429 1,771 
เงินสํารองประกันชีวิต 5,593 3,550 

หนี้สินอื่น 5,639 9,688 

รวมหนี้สิน 279,806 253,851 
สวนของผูถือหุนของธนาคารฯ 20,558 14,344 

สวนของผูถือหุนสวนนอย 57 91 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 300,421 268,286 
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 งบกําไรขาดทุนรวมแบบยอ (เสมือนรวมกิจการ) 
(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2550 2549 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 17,788 15,955 
คาใชจายดอกเบี้ย (9,425) (9,519) 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (2,744) (829) 
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 8,768 5,624 
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย (12,278) (10,179) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (423) (328) 

กําไรสวนของผูถือหุนสวนนอย (28) (19) 

กําไรสุทธิสําหรับป 1,658 705 

กําไรตอหุนเสมือนรวมกิจการ (บาท)  0.96  0.41 
จํานวนหุนที่ออกจําหนาย ณ วันสิ้นป (ลานหุน)  1,735  1,458 

ข) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 ธนาคารฯไดซ้ือหุนสามัญของบริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด  เพิ่มเติม
จากบุคคลภายนอก จํานวน 6,000,000 หุน คิดเปนอัตรารอยละ 12 ของทุนชําระแลวในราคารวม 
78.12 ลานบาท โดยราคาซื้อขายอางอิงจากมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันสิ้นเดือนกรกฎาคม 2550 ของ
บริษัทยอย ทําใหธนาคารฯมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวรวมเปนรอยละ 100 

ค) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ธนาคารฯไดลงทุนในบริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด ดีเวลลอปเมนท 
จํากัด ในอัตรารอยละ 100 

ง) ยอดคงคางและรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญของธนาคารฯและบริษัทยอยไดตัดออกจาก
งบการเงินรวมนี้แลว เงินลงทุนในบริษัทยอยในบัญชีของธนาคารฯและบริษัทยอยไดตัดกับ
สวนของผูถือหุนของบริษัทยอยแลว ผลตางที่เหลือแสดงเปนคาความนิยมจากการรวมกิจการ 

2.3 ธนาคารฯไดจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย
ตามวิธีราคาทุน 
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3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 9/2550 ฉบับที่ 38/2550 และฉบับที่ 
62/2550 เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี โดยใหใชมาตรฐานการบัญชีฉบับใหมดังตอไปนี้ 

ก) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) เงินลงทุนในบริษัทรวม 
ฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550) สวนไดเสียในการรวมคา 

  มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2550 เปนตนไป ซ่ึงในระหวางปปจจุบัน ธนาคารฯเริ่มมีเงินลงทุนในบริษัท
ยอยและบริษัทรวม และไดบันทึกเงินลงทุนดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 44 และ 45 ฉบับปรับปรุงใหม อยางไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 46 ไมเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของธนาคารฯ 

ข) มาตรฐานการบัญชีที่ยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) งบกระแสเงินสด 
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) สัญญาเชา 
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) สินคาคงเหลือ 
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) ตนทุนการกูยืม 
ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอผิดพลาด 
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธุรกิจ 
ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) สัญญากอสราง 
ฉบับที่ 51  สินทรัพยไมมีตัวตน 
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  มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของธนาคารฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการ
บัญชีฉบับดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เริ่มใช และสําหรับ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 ฉบับที่ 33 และฉบับที่ 49 ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคารฯและบริษัทยอย 

4.   นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4.1 การรับรูรายได 

ก) ดอกเบี้ยและสวนลดรับจากเงินใหสินเชื่อ 

  ดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคางจากยอดเงินตนที่คางชําระ 
รายไดตามสัญญาเชาการเงินรับรูตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (Effective rate)  

  ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 ธนาคารฯและบริษัทยอยไดเปล่ียนแปลงวิธีการบัญชีในการ
รับรูรายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาซื้อจากการรับรูตามวิธีผลรวมจํานวนป มาเปนวิธีอัตรา
ดอกเบี้ยที่แทจริง โดยรายไดตามสัญญาเชาซื้อของสัญญาที่ทําขึ้นตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 
รับรูตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง และรายไดตามสัญญาเชาซื้อของสัญญาที่ทําขึ้นกอนวันที่ 1 
มกราคม 2550 รับรูตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงโดยใชยอดยกมาของสัญญาเชาซ้ือ ณ วันที่ 1 
มกราคม 2550 เปนวันเริ่มตนในการรับรูรายไดตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงสําหรับ
ระยะเวลาเชาที่เหลืออยู 

ธนาคารฯและบริษัทยอยหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑคงคางสําหรับเงินใหสินเชื่อ
ที่ผิดนัดชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยเกินกําหนดสามเดือนนับจากวันครบกําหนดชําระ และจะ
โอนกลับรายการดอกเบี้ยคางรับที่เคยบันทึกบัญชีเปนรายไดแลวนั้นออกจากบัญชี การบันทึก
รายไดดอกเบี้ยรับหลังจากนั้นจะบันทึกตามเกณฑเงินสดจนกวาจะไดรับชําระหนี้ที่คางเกิน
กําหนดชําระดังกลาวแลว 

ธนาคารฯและบริษัทยอยรับรูรายไดดอกเบี้ยสําหรับลูกหนี้ภายหลังการปรับโครงสราง
หนี้ใหมตามเกณฑคงคาง โดยอิงจากอัตราดอกเบี้ยที่ลูกหนี้ตองจายชําระตามสัญญา ยกเวนหนี้
ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่อยูระหวางการติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับ
โครงสรางหนี้ใหม ซ่ึงจะรับรูเปนรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑเงินสดจนกวาลูกหนี้จะปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการปรับโครงสรางหนี้ติดตอกันไมนอยกวาสามเดือนหรือสามงวดการชําระเงิน
แลวแตระยะเวลาใดจะนานกวา 
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ในกรณีที่ดอกเบี้ยหรือสวนลดไดคิดรวมอยูในตั๋วเงินหรือเงินใหสินเชื่อแลว ดอกเบี้ย
หรือสวนลดดังกลาวจะบันทึกเปนรายไดรอตัดบัญชีและตัดจําหนายเปนรายไดเฉลี่ยเทา ๆ กัน
ตลอดอายุของตั๋วเงินหรือระยะเวลาของเงินใหสินเชื่อนั้นหรือตามสัดสวนของหนี้ที่ไดรับ
ชําระ  

ดอกผลจากการใหเชาซื้อรับลวงหนาแสดงถึงสวนลดดอกเบี้ยที่ตัวแทนจําหนายรถยนต
ใหกับลูกคา ซ่ึงจะทยอยรับรูรายไดตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงเชนเดียวกับดอกเบี้ยตามสัญญา
เชาซื้อ 

 ข) ดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุน 

   ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง         
เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

 ค) คานายหนา 

   คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยถือเปนรายได ณ วันที่ที่เกิดรายการ 

 ง) ดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อเพื่อซ้ือหลักทรัพย  

   ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามระยะเวลาของเงินใหสินเชื่อโดยคํานวณจากยอดเงินตนที่       
คงคาง บริษัทยอยหยุดรับรูรายไดตามเกณฑสิทธิสําหรับเงินใหสินเชื่อรายที่เขาเงื่อนไขตาม
หลักเกณฑที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(“กลต.”)  

 จ) กําไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายหลักทรัพยและตราสารอนุพันธ 

   กําไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายหลักทรัพยและตราสารอนุพันธถือเปนรายไดหรือ
คาใชจาย ณ วันที่ที่เกิดรายการ 

 ฉ) คาธรรมเนียมและบริการ 

 คาธรรมเนียมและบริการถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง 
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 ช) เบี้ยประกันภัย/ประกันชีวิต 

-  เบี้ยประกันภัยถือเปนรายไดตามวันที่ที่มีผลบังคับใชในกรมธรรมประกันภัยหลังจาก
หักเบี้ยประกันภัยตอและสงคืนแลวสําหรับกรมธรรมที่มีอายุไมเกิน 1 ป ในกรณีที่กรมธรรม
มีอายุเกิน 1 ป จะบันทึกรายไดและคาใชจายที่เกี่ยวของเปนรายการรับหรือจายลวงหนา โดยทยอย
รับรูเปนรายไดหรือคาใชจายตามอายุการใหความคุมครอง 

- เบี้ยประกันชีวิตถือเปนรายไดตามวันที่มีผลบังคับใชในกรมธรรมประกันภัยหลังจาก
หักเบี้ยประกันภัยตอและสงคืนแลว  

 -  เบี้ยประกันภัยตอถือเปนรายไดเมื่อไดรับใบคําขอเอาประกันภัยตอหรือใบแจงการ
ประกันภัยตอจากบริษัทผูเอาประกันภัยตอ 

4.2 การรับรูคาใชจาย 

 ก) ดอกเบี้ยจาย 

  ดอกเบี้ยจายถือเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง ในกรณีที่ดอกเบี้ยไดคิดรวมอยูในตั๋วเงิน
จายแลว ดอกเบี้ยนั้นจะบันทึกเปนดอกเบี้ยจายรอตัดบัญชีและจะตัดจําหนายเปนคาใชจาย
เฉลี่ยเทา ๆ กันตลอดอายุของตั๋วเงินนั้น 

 ข) คานายหนาและคาใชจายเชาซื้อ 

  ธนาคารฯและบริษัทยอยไดเปล่ียนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีในการรับรูคาใชจาย
ทางตรงเมื่อเร่ิมแรกที่เกิดขึ้นจากการใหเชาซื้อ (เชน คานายหนา คาอากรแสตมป) สําหรับ
สัญญาเชาซื้อที่ทําขึ้นตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 จากการรับรูเปนคาใชจายทันทีที่เกิดรายการ
เปนการปนสวนทยอยรับรูตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง และแสดงหักจากรายไดดอกเบี้ย
ตลอดอายุของสัญญาเชาซื้อ เพื่อใหสะทอนถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริงของสัญญาเชาซื้อ 

  รายไดดอกเบี้ยจากการใหเชาซ้ือรอตัดบัญชีแสดงสุทธิจากคานายหนาและคาใชจาย
ทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการใหเชาซื้อ 

  การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ฉบับปรับปรุง) 
เรื่องสัญญาเชา ธนาคารฯและบริษัทยอยไมไดปรับปรุงยอนหลังงบการเงินป 2549 เพื่อการ
เปรียบเทียบ 
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4.3 เงินสํารองเบี้ยประกันภัย/เบี้ยประกันชีวิตท่ียังไมถือเปนรายได 

  บริษัทยอยตั้งเงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายไดตามเกณฑในประกาศของ
กระทรวงพาณิชยเร่ืองการจัดสรรเงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายไดดังนี้ :- 

การประกันอัคคีภัย ภัยทางทะเลสําหรับตัวเรือ รถยนต 
   และภัยเบ็ดเตล็ด (ยกเวนอุบัติเหตุการเดินทางที่มี
ความคุมครองไมเกิน 6 เดือน) 

- วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งสวนยี่สิบ
ส่ี) 

การประกันภัยทางทะเลสําหรับการขนสงเฉพาะเที่ยว - เต็มจํานวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิในรอบ 
 เกาสิบวันยอนหลัง 

การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางที่มีความคุมครอง
ไมเกิน 6 เดือน 

- เต็มจํานวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิในรอบ
สามสิบวันยอนหลัง 

   เงินสํารองประกันชีวิตเปนยอดเงินสํารองสะสมตั้งแตเร่ิมทําประกันถึงวันที่ในงบดุลสําหรับ
กรมธรรมที่มีผลบังคับอยู เงินสํารองดังกลาวคํานวณตามวิธีของคณิตศาสตรประกันภัยตามประกาศ
ของกระทรวงพาณิชย เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเบี้ยประกันภัยไวเปนเงินสํารองประกันภัย
สําหรับกรมธรรมประกันภัยที่ยังมีความผูกพันอยู 

 ก) เงินสํารองประกันชีวิตสําหรับกรมธรรมที่มีระยะเวลาเกินกวา 1 ป คํานวณโดยใชวิธีสัดสวน 
(Fractional reserve) 

 ข) เงินสํารองประกันชีวิตสําหรับกรมธรรมที่มีระยะเวลานอยกวาหรือเทากับ 1 ป คํานวณโดย
สํารองเต็มจํานวนเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายไดตามระยะเวลาความคุมครอง 

4.4 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม ธนาคารฯและบริษัทยอยบันทึกการ
เปล่ียนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเปนรายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิในงบกําไรขาดทุน 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย ทั้งที่ถือไวเปนเงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาวแสดงตาม      
มูลคายุติธรรม ธนาคารฯและบริษัทยอยบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพยดังกลาวเปนรายการ
แยกตางหากในสวนของผูถือหุนจนกระทั่งจําหนายหลักทรัพยดังกลาวออกไป จึงบันทึกการ
เปล่ียนแปลงมูลคานั้นในงบกําไรขาดทุน 
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  เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดชําระในหนึ่งปและที่จะถือจนครบกําหนดแสดง
มูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ธนาคารฯและบริษัทยอยตัดบัญชีสวนเกิน/สวนต่ํากวามูลคา         
ตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซ่ึงจํานวนที่ตัดจําหนายนี้จะแสดงเปนรายการปรับกับดอกเบี้ย
รับ 

  เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไปซึ่งแสดง   
ในราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 

  ธนาคารฯและบริษัทยอยไมถือวาการลงทุนในกองทุนรวมเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือ
บริษัทรวม เนื่องจากธนาคารฯและบริษัทยอยไมมีอํานาจควบคุมหรืออิทธิพลในการกําหนดนโยบาย
การเงินและการดําเนินงานของกองทุนรวมดังกลาว ซ่ึงอยูภายใตการจัดการที่เปนอิสระของผูจัดการ
กองทุนรวมตามรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม และอยูภายใตการกํากับดูแลของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

  มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาด คํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด      
ณ ส้ินวันทําการสุดทายของปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคายุติธรรมของหลักทรัพย  
รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจและของตราสารหนี้ภาคเอกชน คํานวณโดยใชสูตรที่กําหนดโดย ธปท.          
โดยใชอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยปรับดวยคาความเสี่ยงที่เหมาะสม มูลคา    
ยุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิ 

  ธนาคารฯและบริษัทยอยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน 

  ธนาคารฯและบริษัทยอยจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ของหลักทรัพยเผ่ือขาย เงินลงทุน
ในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดและเงินลงทุนทั่วไปในงบกําไรขาดทุน 

  ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ธนาคารฯและบริษัทยอยจะปรับเปลี่ยนราคาของ
เงินลงทุนใหมโดยใชมูลคายตุิธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกตางระหวางราคา
ตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนไดบันทึกเปนรายการกําไร(ขาดทุน)ในงบกําไรขาดทุน 
หรือแสดงเปนสวนเกินทุนหรือสวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาในสวนของผูถือหุน (ซ่ึงจะ
ทยอยตัดจําหนายตลอดอายุที่เหลือของตราสารหนี้) แลวแตประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอน
เปล่ียน 
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4.5 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

  เงินลงทุนในบริษัทยอย เงินลงทุนในกิจการที่มีอํานาจควบคุมรวม และเงินลงทุนในบริษัท
รวมในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี) ผล
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทนุ 

  เงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวม แสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย ซ่ึงการบันทึกตามวิธี
สวนไดเสียนี้จะบันทึกเงินลงทุนเริ่มแรกในราคาทุนแลวปรับดวยสวนไดเสียที่เกิดจากผลการ
ดําเนินงานของบริษัทรวมตามอัตราสวนการลงทุน  

  คาความนิยมที่แสดงเปนสินทรัพยในงบการเงินรวมของธนาคารฯเกิดจากสวนเกินระหวาง
ราคาซื้อหุนที่สูงกวามูลคาสินทรัพยสุทธิของเงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันซื้อหุน โดยแสดงในราคาทุน
สุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 

4.6 หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน 

  ธนาคารฯมีการทําสัญญาซื้อหลักทรัพยโดยมีสัญญาขายคืนโดยมีการกําหนดวันเวลา และราคา
ที่แนนอนในอนาคต จํานวนเงินที่จายสําหรับหลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนในอนาคตแสดงเปน
สินทรัพยภายใตบัญชี “หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน” ในงบดุล โดยหลักทรัพยภายใตสัญญา
ขายคืนดังกลาวถือเปนหลักประกัน  

  ผลตางระหวางราคาซื้อและราคาขายจะถูกรับรูตามเกณฑคงคางตามระยะเวลาของรายการซึ่ง
แสดงรวมอยูในดอกเบี้ยรับ 

4.7 ลูกหนี้/เจาหนี้สํานักหักบัญชี 

  ลูกหนี้/เจาหนี้สํานักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจาหนี้ศูนยรับฝากหลักทรัพยที่เกิด
จากการชําระราคาซื้อขายหลักทรัพยผานสํานักหักบัญชีของศูนยรับฝากหลักทรพัย และยอดดุลสุทธิ
ลูกหนี้/เจาหนี้สํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา ทั้งนี้รวมถึงเงินที่ไดนําไปวางเปนประกันกับ
สํานักหักบัญชีในการทําธุรกรรมอนุพันธ 
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4.8 เงินใหสินเชื่อ 

  ธนาคารฯและบริษัทยอยแสดงเงินใหสินเชื่อเฉพาะยอดเงินตนไมรวมดอกเบี้ยคางรับ ยกเวน
เงินเบิกเกินบัญชีแสดงดวยยอดเงินตนรวมดอกเบี้ย รายไดรอตัดบัญชีและสวนลดรับลวงหนาของ 
เงินใหสินเชื่อที่ยังไมรับรูเปนรายได แสดงเปนรายการหักจากเงินใหสินเชื่อ 

  ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาทางการเงิน แสดงมูลคาตามสัญญาเชาซื้อและสัญญา
เชาการเงินคงคางสุทธิจากยอดคงเหลือของรายไดทางการเงินที่ยังไมถือเปนรายได ซ่ึงแสดงสุทธิจาก
คานายหนาและคาใชจายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการใหเชาซื้อรอตัดบัญชี 

  ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
และลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา โดยลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยรวมถึงลูกหนี้ที่ซ้ือขายหลักทรัพย
ดวยเงินสด ลูกหนี้เงินใหกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพยโดยใชหลักทรัพยที่ซ้ือนั้นมาวางเปนประกัน และลูกหนี้
อ่ืน เชน ลูกหนี้ซ้ือหลักทรัพยดวยเงินสดที่ไมสามารถชําระเงินไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ลูกหนี้
ธุรกิจหลักทรัพยที่อยูระหวางดําเนินคดี ประนอมหนี้หรือผอนชําระ  

4.9 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ก) ธนาคารฯตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย ธปท. และ
ปรับปรุงเพิ่มดวยจํานวนเงินเพิ่มเติมที่คาดวาจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไมได โดยการวิเคราะห
และประเมินฐานะของลูกหนี้จากประสบการณในการพิจารณาความเสี่ยงและมูลคา
หลักประกันประกอบ  

  สําหรับลูกหนี้จัดชั้นปกติ (รวมลูกหนี้ที่ผานการปรับปรุงโครงสรางหนี้) และลูกหนี้จัด
ชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ ธนาคารฯกันสํารองในอัตราไมต่ํากวารอยละ 1 และ 2 ตามลําดับของ
ยอดหนี้เงินตนคงคาง (ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ) หลังหักหลักประกัน ซ่ึงหลักประกันดังกลาว
รวมถึงรถยนตภายใตสัญญาเชาซ้ือ และสําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพ ธนาคารฯไดกันเงินสํารอง
ในอัตรารอยละ 100 สําหรับสวนตางระหวางยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลคาปจจุบันของกระแส
เงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้หรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจาก
การจําหนายหลักประกัน โดยใชอัตราดอกเบี้ยคิดลดและระยะเวลาที่คาดวาจะจําหนาย
หลักประกันไดตามหลักเกณฑของ ธปท.ที่ออกไวเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549 โดยมีกําหนดระยะเวลา
การกันสํารองดังนี้ :- 
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1)  ลูกหนี้ที่ศาลมีคําพิพากษาแลวหรืออยูระหวางบังคับคดี และลูกหนี้ที่อยูระหวาง
ดําเนินคดี ใหกันเงินสํารองตั้งแตงวดการบัญชีหลังของป 2549 เปนตนไป 

2) ลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้นเปนสินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญ และชั้นสงสัย ใหกันเงินสํารองตั้งแต
งวดบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 

3)  ลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้นเปนสินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน ใหกันเงินสํารองตั้งแตงวดบัญชี
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 

  ซ่ึงธนาคารฯไดตั้งสํารองสําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพเต็มตามขอกําหนดใน 1) 2) และ 3) 
ดังกลาวขางตนในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 แลว 

ข) บริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพยตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของ
ลูกหนี้แตละรายโดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชําระและมูลคาของหลักทรัพยที่ใช         
ค้ําประกันตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย กลต. 

ค)  บริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจใหเชาซ้ือและใหเชาทางการเงินตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยตั้งขึ้น
เปนอัตรารอยละของยอดลูกหนี้ที่คางชําระ โดยลูกหนี้จัดชั้นปกติและลูกหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปน
พิเศษกันสํารองในอัตราไมต่ํากวารอยละ 1 และ 2 ตามลําดับ ของยอดหนี้เงินตนสุทธิหลังหัก
หลักประกัน และกันสํารองในอัตรารอยละ 100 ของลูกหนี้ดอยคุณภาพโดยไมหักหลักประกัน 

ง) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้อ่ืนตั้งขึ้นโดยประมาณจากจํานวนหนี้ที่อาจเรียกเก็บจากลูกหนี้
ไมได ซ่ึงพิจารณาจากสถานะปจจุบันของลูกหนี้คงคาง ณ วันที่ในงบดุล 

จ) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่ม(ลด)บันทึกบัญชีเปนคาใชจายในระหวางป การตัดจําหนาย
ลูกหนี้เปนหนี้สูญและหนี้สูญที่ไดรับคืนจะนําไปลดหรือเพิ่มยอดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
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4.10 การปรับโครงสรางหนี้ท่ีมีปญหา 

  ในกรณีที่เปนการปรับโครงสรางหนี้ที่ธนาคารฯและบริษัทยอยยินยอมผอนปรนเงื่อนไขใน
การชําระหนี้ ธนาคารฯคํานวณมูลคายุติธรรมของลูกหนี้หลังปรับโครงสรางหนี้โดยคํานวณจาก
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยข้ันต่ําของเงินให
สินเชื่อแกลูกคารายใหญในตลาดที่ใชเปนฐานในการเรียกเก็บจากลูกหนี้ ณ วันปรับโครงสรางหนี้ 
ผลตางระหวางมูลคายุติธรรมของหนี้ที่คํานวณไดที่ต่ํากวายอดหนี้คงคางตามบัญชีเดิมจะบันทึกเปน
คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้และถือเปนคาใชจายทั้งจํานวนในงบกําไรขาดทุนใน
งวดบัญชีที่มีการปรับโครงสรางหนี้ ธนาคารฯและบริษัทยอยจะทบทวนคาเผื่อการปรับมูลคา
ดังกลาวโดยใชมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับตามระยะเวลาที่เหลืออยูและ
ปรับปรุงคาเผื่อการปรับมูลคากับบัญชีคาใชจายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ   

  ในกรณีที่เปนการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหาโดยการรับโอนสินทรัพยหรือสวนไดเสีย 
ธนาคารฯและบริษัทยอยจะบันทึกบัญชีสินทรัพยหรือสวนไดเสียที่รับโอนมาเปนตนทุนของ
สินทรัพยดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพย (ซ่ึงอิงตามราคาประเมินของผูประเมินภายในหรือผู
ประเมินอิสระภายนอก) แตไมเกินยอดหนี้คงคางตามสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย (รวมดอกเบี้ยคาง
รับที่หยุดรับรูรายไดจนถึงวันปรับโครงสรางหนี้) สวนเกินของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่
มากกวามูลหนี้คงคางตามบัญชีจะรับรูเปนดอกเบี้ยรับในงบกําไรขาดทุน ยกเวนกรณีสินทรัพยที่
ไดรับโอนมาโดยมีเงื่อนไขใหลูกหนี้ตองซื้อคืนหรือใหสิทธิซ้ือคืนทรัพยสินในราคาและระยะเวลา
ตามที่ระบุไวในสัญญา ธนาคารฯและบริษัทยอยจะบันทึกสินทรัพยที่รับโอนมาดังกลาวดวยมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยหรือมูลหนี้คงคางตามบัญชีแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 

  ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้โดยการยินยอมลดเงินตนหรือดอกเบี้ยที่บันทึกในบัญชีจะ
รับรูเปนขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเมื่อมีการปรับโครงสรางหนี้ 

 4.11 การรับรูและตัดบัญชีสินทรัพยของลูกคา 

   บริษัทยอยบันทึกสินทรัพยที่ลูกคาวางไวกับบริษัทยอยเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยบัญชีเงินสด
และบัญชีเครดิตบาลานซ รวมถึงเงินที่ลูกคาวางเปนประกันเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา
เปนสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทยอยเพื่อการควบคุมภายใน และ ณ วันที่ในงบดุลบริษัทยอยจะ
ตัดรายการดังกลาวในสวนที่ไมมีภาระค้ําประกันออกทั้งดานสินทรัพยและหนี้สิน โดยจะแสดง
เฉพาะสินทรัพยที่เปนของบริษัทยอยเทานั้น 
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4.12 ทรัพยสินรอการขาย 

  ทรัพยสินรอการขายแสดงตามราคาทุนหรือมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนซึ่งถือตามราคาประเมิน
ลาสุดหักดวยประมาณการคาใชจายในการขายแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 ธนาคารฯและบริษัทยอยไดเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชี
เกี่ยวกับทรัพยสินรอการขาย - ประเภทสังหาริมทรัพย จากเดิมบันทึกราคาทุนของสินทรัพยที่ไดรับ
โอนมาดวยมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้เงินใหสินเชื่อ ณ วันที่ไดรับโอนสินทรัพย เปนบันทึกดวย
มูลคายุติธรรมของสินทรัพย (ซ่ึงอิงตามราคาประเมินหักประมาณการคาใชจายในการขาย) แตไม
เกินมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้เงินใหสินเชื่อ 

ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีดังกลาว ธนาคารฯไดปรับยอนหลังงบการเงินงวด
กอนที่นํามาแสดงเปรียบเทียบเสมือนวาธนาคารฯไดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีทรัพยสิน         
รอการขายดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ไดมาโดยตลอด ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงนี้รวมกับสํารองเผ่ือหนี้
สงสัยจะสูญจะไมมีผลกระทบตองบดุลและกําไรขาดทุนสําหรับป 2549 และ 2550 แตอาจมีผลใหภาระ
ภาษีของธนาคารฯของป 2549 ลดลงจํานวน 102 ลานบาท ซ่ึงเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 ธนาคารฯได
ยื่นแบบแสดงรายการขอคืนภาษีดังกลาวจากกรมสรรพากรแลว แตยังมีความไมแนนอนวาจะไดรับ
คืนเงินเต็มจํานวนหรือไม จึงยังไมไดบันทึกผลกระทบจากภาษีดังกลาวในงบการเงิน 

  กําไรจากการจําหนายทรัพยสินรอการขายจะรับรูเปนรายไดในงบกําไรขาดทุนเมื่อขาย ยกเวน
การขายโดยการกูยืมเงินจากธนาคารฯ กําไรจะรับรูตามสัดสวนของเงินใหกูยืมที่ไดรับชําระ ขาดทุน
จากการจําหนายและขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน  

4.13 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา 

 ก)  ที่ดินและสินทรัพยระหวางติดตั้งแสดงตามวิธีราคาทุนโดยไมมีการคิดคาเสื่อมราคา 

 ข) อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคา (ถา
มี) คาเสื่อมราคาคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน
โดยประมาณ ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ :- 

อาคาร - 20 ป 
สวนปรับปรุงอาคาร - 5 - 10  ป 
เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณ - 5 - 10  ป 
ยานพาหนะ  - 5  ป 

  คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 
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4.14 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย 

   สินทรัพยที่ไมมีตัวตนแสดงตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายของสินทรัพย
ที่ไมมีตัวตนคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิ ธี เสนตรงตามอายุการใหประโยชน
โดยประมาณ 5 - 10 ป  

   คาตัดจําหนายรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

4.15 สัญญาเชาระยะยาว 

   สัญญาเชายานพาหนะที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอน
ใหกับธนาคารฯในฐานะผูเชาเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุน
ดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา
แลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สิน 
สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญา
เชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา  

4.16 เบี้ยประกันภัยคางรับและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

  เบี้ยประกันภัยคางรับแสดงดวยมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ โดยบริษัทยอยตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จากจํานวนที่คาดวาจะเรียกเก็บไมไดจากเบี้ยประกันภัยคางรับทั้งสิ้นที่มีอยู ซ่ึงประมาณจาก
ประสบการณการเรียกเก็บหนี้ในอดีตและตามสถานะปจจุบันของเบี้ยประกันภัยคางรับ ณ วันที่ใน
งบดุล 

4.17 การขายลูกหนี้ตั๋วเงิน 

  ธนาคารฯบันทึกการขายลดตั๋วเงินแบบที่ธนาคารฯใหอาวัล หรือการขายลดตั๋วเงินที่ไมมีการ
ใหอาวัลหรือรับรองแบบผูซ้ือมีสิทธิไลเบี้ยเปนหนี้สินภายใตบัญชี “ภาระจากการขายลูกหนี้ตั๋วเงิน” 
และจะบันทึกรายการขายลดตั๋วเงินที่มีธนาคารพาณิชยหรือบริษัทเงินทุนอื่นใหการอาวัลหรือรับรอง
แบบผูซ้ือมีสิทธิไลเบี้ย โดยการเครดิตบัญชีลูกหนี้เงินใหสินเชื่อประเภทตั๋วเงินและเปดเผยรายการ
ดังกลาวไวเปนสวนหนึ่งของ “หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหนา”  
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4.18 สํารองคาสินไหมทดแทนคางจาย/เงินท่ีตองจายตามกรมธรรมประกันภัย 

  คาสินไหมทดแทนคางจายบันทึกเมื่อไดรับการแจงคําเรียกรองคาเสียหายจากผูเอาประกันภัย/            
ผูเอาประกันชีวิต โดยบันทึกตามมูลคาประมาณการคาสินไหมทดแทนที่ประเมินโดยผูประเมิน
อิสระหรือเจาหนาที่ของบริษัทยอยแลวแตกรณี มูลคาประมาณการคาสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม
เกินทุนประกันของกรมธรรมที่เกี่ยวของ  

  นอกจากนี้ บริษัทยอยที่ทําธุรกิจประกันวินาศภัยยังไดตั้งสํารองเพิ่มเติมสําหรับคาสินไหม
ทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแลวแตยังไมไดรับรายงาน (IBNR) โดยพิจารณาจากประสบการณในอดีต      
แตไมนอยกวารอยละ 2.5 ของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิยอนหลังสิบสองเดือน เพื่อใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงพาณิชยเร่ืองการจัดสรรเงินสํารองคาสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัย 

4.19  รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

   บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับธนาคารฯและบริษัทยอย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มี
อํานาจควบคุมธนาคารฯและบริษัทยอยหรือถูกควบคุมโดยธนาคารฯและบริษัทยอย ไมวาจะเปน
โดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับธนาคารฯและบริษัทยอย 

   นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพล
อยางเปนสาระสําคัญกับธนาคารฯและบริษัทยอย ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของ
ธนาคารฯและบริษัทยอยที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของธนาคารฯและ
บริษัทยอย 

4.20 การดอยคาของสินทรัพย 

   ทุกวันที่ในงบดุล ธนาคารฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินวามีขอบงชี้ของสินทรัพยวามีการดอยคา
หรือไม หากสินทรัพยนั้นมีขอบงชี้ของการดอยคา ธนาคารฯและบริษัทยอยจะทําการประมาณมูลคาที่
คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยและหากพบวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นมีมูลคาสูงกวา       
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ธนาคารฯและบริษัทยอยจะลดมูลคาของสินทรัพยลงใหเทากับมูลคาที่คาด
วาจะไดรับคืน และรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุน (มูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนของสินทรัพยหมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใด
จะสูงกวา) 
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4.21 ผลประโยชนของพนักงาน  

  คาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ 

4.22 ประมาณการหนี้สิน  

  ธนาคารฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมา
จากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวา ธนาคารฯและบริษัท
ยอยจะเสียทรัพยากรเชิงศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และธนาคารฯและบริษัทยอย
สามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ 

4.23 เงินตราตางประเทศ 

  รายการที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งเกิดขึ้นในระหวางปแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศและรายการนอกงบ
ดุลที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบดุลไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบ
ดุล 

  กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการซื้อขายและเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยูในการ
คํานวณผลการดําเนินงาน 

4.24 ภาษีเงินได 

  ธนาคารฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมาย
ภาษีอากร 

4.25 ตราสารอนุพันธ 

   ธนาคารฯเขาทํารายการเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินนอกงบดุลท่ีเปนตราสารอนุพันธเพื่อ
บริหารความเสี่ยงของธนาคารฯ และเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา 

   สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาที่ทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการคาบันทึกเปน
รายการนอกงบดุลและแสดงมูลคาตามราคายุติธรรม ธนาคารฯรับรูกําไรหรือขาดทุนจากการ
เปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของสัญญาในงบกําไรขาดทุน 
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   สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและสัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยตางสกุลเงินที่มิไดมีไวเพื่อคาจะบันทึกเปนรายการนอกงบดุลและวัดมูลคา
ดวยวิธีคงคาง โดยองคประกอบที่เปนเงินตราตางประเทศจะถูกแปลงคาดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วัน
ส้ินปในลักษณะเดียวกับรายการที่มีการปองกันความเสี่ยงโดยกําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการ
แปลงคาเงินตราตางประเทศจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน และองคประกอบที่เปนอัตราดอกเบี้ย
จะถูกบันทึกตามเกณฑคงคางเชนเดียวกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่ถูกปองกันความเสี่ยง คือถือเปน
สวนหนึ่งของรายไดและคาใชจายตลอดอายุของสัญญา ลูกหนี้และเจาหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ยแสดงสุทธิในงบดุล 

 4.26 การใชประมาณการทางบัญชี 

   ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางสถานการณฝายบริหารอาจ
ตองใชการประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซ่ึงมีผลตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงนิและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว 

5. รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย) 
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2550 
 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
ในประเทศ :-    
ธนาคารแหงประเทศไทยและกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ 2,571 - 2,571 
ธนาคารพาณิชย 851 451 1,302 
ธนาคารอื่น 92 200 292 
สถาบันการเงินอื่น 42 92 134 

รวม 3,556 743 4,299 
บวก : ดอกเบี้ยคางรับ - 18 18 
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (42) - (42) 
รวมในประเทศ 3,514 761 4,275 
ตางประเทศ :-    
เงินดอลลารสหรัฐฯ  34 35,447 35,481 
เงินยูโร 73 - 73 
อื่น ๆ  74 - 74 

รวม 181 35,447 35,628 
บวก : ดอกเบี้ยคางรับ - 157 157 
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (3) (3) 
รวมตางประเทศ 181 35,601 35,782 
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รวม 3,695 36,362 40,057 
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  (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 

 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ :-       
ธนาคารแหงประเทศไทยและ
กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ 2,570 - 2,570 2,180 - 2,180 

ธนาคารพาณิชย 238 1 239 154 - 154 
ธนาคารอื่น 78 - 78 22 - 22 

รวมในประเทศ 2,886 1 2,887 2,356 - 2,356 

ตางประเทศ :-       
เงินดอลลารสหรัฐฯ  34 35,447 35,481 101 21,230 21,331 
เงินยูโร 73 - 73 25 - 25 
อื่น ๆ  74 - 74 32 - 32 

รวม 181 35,447 35,628 158 21,230 21,388 
บวก : ดอกเบี้ยคางรับ - 157 157 - 137 137 
หัก  : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (3) (3) - - - 

รวมตางประเทศ 181 35,601 35,782 158 21,367 21,525 

รวม 3,067 35,602 38,669 2,514 21,367 23,881 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีเงินใหกูยืมแกสถาบันการเงินที่ถูกสั่งปด
กิจการเปนจํานวนประมาณ 42 ลานบาท ซ่ึงบริษัทยอยหยุดรับรูรายไดและตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวแลว
ทั้งจํานวน 

6. หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน 

  (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2550 2549 

พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 2,500 2,500 3,000 
พันธบัตรกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ 
 สถาบันการเงิน - - 3,300 

รวมหลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน 2,500 2,500 6,300 
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7. เงินลงทุน 

 7.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน 

     (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2550 2549 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุน มูลคา ราคาทุน มูลคา ราคาทุน มูลคา 

 ตัดจําหนาย ยุติธรรม ตัดจําหนาย ยุติธรรม ตัดจําหนาย ยุติธรรม 

เงินลงทุนช่ัวคราว :       
เงินลงทุนเผื่อขาย       
   หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 2,881 2,881 100 101 1,656 1,656 
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 133 134 32 32 342 342 
   ตราสารทุนในความตองการของ 

  ตลาดในประเทศ                           10 10 - - - - 

        รวม 3,024 3,025 132 133 1,998 1,998 
   บวก : คาเผื่อการปรับมูลคา 1  1  -  

        สุทธิ 3,025  133  1,998  

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด       

   - ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป       
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 345  215  16  
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 76  -  17  
ตราสารหนี้ตางประเทศ 675  675  429  

       รวม 1,096  890  462  

เงินลงทุนทั่วไป       
หนวยลงทุนในกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย 65  65  -  

       รวม 65  65  -  

รวมเงินลงทุนช่ัวคราว - สุทธิ 4,186  1,088  2,460  
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 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2550 2549 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุน มูลคา ราคาทุน มูลคา ราคาทุน มูลคา 

 ตัดจําหนาย ยุติธรรม ตัดจําหนาย ยุติธรรม ตัดจําหนาย ยุติธรรม 

เงินลงทุนระยะยาว :       
เงินลงทุนเผื่อขาย       
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 486 478 483 474 4,577 4,568 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 1,677 1,680 1,272 1,275 660 655 
ตราสารทุนในความตองการของ       
   ตลาดในประเทศ       

หลักทรัพยจดทะเบียน 1,104 1,114 413 407 530 447 
หนวยลงทุน 1,326 1,376 836 877 944 948 

        รวม 4,593 4,648 3,004 3,033 6,711 6,618 
บวก (หัก) : คาเผื่อการปรับมูลคา 55  29  (93)  

        สุทธิ 4,648  3,033  6,618  

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด       
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 10,851  9,989  10,165  
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 786  -  -  
ตราสารหนี้ตางประเทศ  675  675  1,442  

        รวม 12,312  10,664  11,607  
     หัก : คาเผื่อการดอยคา (89)  (89)  (55)  

        สุทธิ 12,223  10,575  11,552  

เงินลงทุนทั่วไป       
หนวยลงทุนในกองทุนรวม       
   อสังหาริมทรัพย 884  880  1,101  
ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการ       
    ของตลาดในประเทศ       
เงินลงทุนในหุนสามัญ 100  100  163  
หนวยลงทุน 28  19  20  

        รวม 1,012  999  1,284  
   หัก : คาเผื่อการดอยคา (22)  (22)  (20)  

        สุทธิ 990  977  1,264  

รวมเงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 17,861  14,585  19,434  
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7.2 จําแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้ 

(หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2550 
 ครบกําหนด 

 
ไมเกิน      

1 ป 
เกิน        

1 – 5 ป เกิน 5 ป รวม 
เงินลงทุนเผื่อขาย     
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 2,881 13 473 3,367 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 133 1,677 - 1,810 
รวม 3,014 1,690 473 5,177 
บวก (หัก) : คาเผื่อการปรับมูลคา 1 3 (8) (4) 
รวม 3,015 1,693 465 5,173 
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด     
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 345 8,906 1,945 11,196 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 76 167 619 862 
ตราสารหนี้ตางประเทศ 675 675 - 1,350 
รวม 1,096 9,748 2,564 13,408 
หัก : คาเผื่อการดอยคา - (89) - (89) 
รวม 1,096 9,659 2,564 13,319 
รวมตราสารหนี้ 4,111 11,352 3,029 18,492 

 
(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550 2549 
 ครบกําหนด ครบกําหนด 

 ไมเกิน      
1 ป 

เกิน        
1 – 5 ป เกิน 5 ป รวม 

ไมเกิน      
1 ป 

เกิน        
1 – 5 ป เกิน 5 ป รวม 

เงินลงทุนเผื่อขาย         
หลักทรัพยรัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ 

100 10 473 583 1,656 4,577 - 6,233 

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 32 1,272 - 1,304 342 660 - 1,002 
รวม 132 1,282 473 1,887 1,998 5,237 - 7,235 
บวก (หัก) : คาเผื่อการปรับมูลคา 1 3 (9) (5) - (14) - (14) 
รวม 133 1,285 464 1,882 1,998 5,223 - 7,221 
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด        
หลักทรัพยรัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ                                  

215 8,365 1,624 10,204 16 5,527 4,638 10,181 

ตราสารหนี้ภาคเอกชน - - - - 17 - - 17 
ตราสารหนี้ตางประเทศ 675 675 - 1,350 429 1,442 - 1,871 
รวม 890 9,040 1,624 11,554 462 6,969 4,638 12,069 
หัก : คาเผื่อการดอยคา - (89) - (89) - (55) - (55) 
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สุทธิ 890 8,951 1,624 11,465 462 6,914 4,638 12,014 
รวมตราสารหนี้ 1,023 10,236 2,088 13,347 2,460 12,137 4,638 19,235 

 7.3 ในระหวางป 2550 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดมีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน
จากเงินลงทุนเผื่อขายระยะยาวเปนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด โดยมีมูลคายุติธรรม ณ วันโอน
เปนจํานวนเงินประมาณ 322 ลานบาท ผลตางระหวางราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรม ณ วันโอน
จํานวน 13 ลานบาท แสดงเปนสวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนในสวนของผูถือหุน
และจะตัดจําหนายตลอดอายุที่เหลือของตราสารหนี้ ซ่ึงการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนดังกลาวมี
วัตถุประสงคเพื่อบริหารสภาพคลองของบริษัทยอย 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารฯและบริษัทยอยมีสวนเกินทุนและสวนต่ํากวาทุนที่เกิดจากการโอนเปลี่ยน
ประเภทเงินลงทุนของตราสารหนี้คงเหลอืเปนจํานวนประมาณ 5 ลานบาท และ 355 ลานบาท ตามลําดับ 
ในงบการเงินรวม และ 5 ลานบาท และ 347 ลานบาท ตามลําดับในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงแสดง
ไวในสวนของผูถือหุน (2549 : 9 ลานบาท และ 430 ลานบาท ตามลําดับ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 7.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดชําระรวมเงิน
ลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (“บสท.”) ซ่ึงไดรับจากการโอนขาย
ลูกหนี้ดอยคุณภาพใหแก บสท. จํานวน 296 ลานบาท (2549 : 296 ลานบาท) ตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาว
จํานวน 292 ลานบาท และ 4 ลานบาท เปนตั๋วสัญญาใชเงินประเภทเปล่ียนมือไมไดมีอายุ 10 ป นับ
จากวันที่ 16 กันยายน 2545 และ 14 มีนาคม 2546 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม ยอดราคาโอนที่ไดรับ
ชําระเงินเปนตั๋วสัญญาใชเงินแลว ยังสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงไดอีกหลังจากที่บสท.
ไดสอบทานราคาหรือไดมีการประเมินหลักประกันหรือปรับปรงุราคา  

  ซ่ึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารฯยังไมสามารถประมาณสวนแบงผลขาดทุนที่แนนอนได แตอยางไรก็
ตาม ธนาคารฯไดมีการประมาณการสวนแบงผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารสินทรัพยดอย
คุณภาพแลวเปนจํานวนประมาณ 89 ลานบาท (2549 : 55 ลานบาท) โดยแสดงเปนสํารองเผื่อการดอยคา
ในตั๋วสัญญาใชเงินในสวนของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด ตามการจัดประเภทของตั๋ว
สัญญาใชเงิน  

  ในระหวางป ธนาคารฯรับรูรายไดดอกเบี้ยจากตั๋วสัญญาใชเงินของ บสท. จํานวน 5.9 ลานบาท (2549 : 6.7 
ลานบาท) 
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 7.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจในงบการเงินรวมซึ่งมีราคาทุนตัด
จําหนายจํานวน 949 ลานบาท ไดใชเปนหลักประกันการกูยืมเงินกับธนาคารพาณิชยและกับนาย
ทะเบียนประกัน 



 

 -  31  - 

 7.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เงินลงทุนในหลักทรัพยที่ธนาคารฯและบริษัทยอยถือหุนตั้งแต
รอยละ 10 ขึ้นไปของจํานวนหุนที่ออกจําหนายแลวของนิติบุคคลนั้นมีดังตอไปนี้ :- 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2550 2550 2549 

  มูลคาสุทธิ  มูลคาสุทธิ  มูลคาสุทธิ  
  ตามบัญชีของ สัดสวน ตามบัญชีของ สัดสวน ตามบัญชีของ สัดสวน 

ช่ือหลักทรัพย ประเภทธุรกิจ เงินลงทุน เงินลงทุน เงินลงทุน เงินลงทุน เงินลงทุน เงินลงทุน 

  ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
อุตสาหกรรมการผลิตและพาณิชย        
บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด ประกันภัย - - - - 54 10.00 
การสาธารณูปโภคและบริการ        

บริษัท แมกซวิน พร็อพเพอรต้ี จํากัด  เซอรวิส อพารทเมนท - - - - - 10.00 
บริษัท เพื่อนพบแพทย จํากัด สถานพยาบาล - 10.00 - 10.00 - 18.71 
อื่น ๆ        
กองทุนรวมธุรกิจไทย 3(1) หนวยลงทุน - 

อสังหาริมทรัพย 
423 26.67 423 26.67 502 26.67 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทรัพยทวี(1) หนวยลงทุน - 
อสังหาริมทรัพย 

196 56.00 196 56.00 237 56.00 

กองทุนรวมไทยพัฒนา 1(1) หนวยลงทุน - 
อสังหาริมทรัพย 

184 20.00 184 20.00 202 20.00 

กองทุนเปดธนสาร(1) หนวยลงทุน - ตราสารหนี้ 268 29.14 268 29.14 256 36.59 
กองทุนเปดธนชาตทุนทวี 1(1) หนวยลงทุน - ตราสารทุน

และตราสารหนี้ 
200 21.94 200 21.94 230 26.55 

กองทุนเปดธนชาตทุนทวี 3(1) หนวยลงทุน - ตราสารหนี้ - - - - 160 99.68 
กองทุนเปดธนชาตทุนทวี 4(1) หนวยลงทุน - ตราสารหนี้ - - - - 53 72.09 
กองทุนเปดธีรสมบัติ(1) หนวยลงทุน - ตราสารหนี้ 31 23.55 - - - - 
กองทุนเปดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร 
แอนด แน็ชเชอรัล รีซอรส ฟนด  

 ออฟ ฟนด(1) 

หนวยลงทุน - ตราสารทุนใน
ตางประเทศ 

101 9.22 67 6.16 225 22.02 

กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ปนผล หนวยลงทุน - ตราสารหนี้ 130 14.81 - - - - 
กองทุนเปดวรรณเอเอ็ม โกลบอล  
 อีเมอรจิ้ง มารเก็ต เอควิต้ี 

หนวยลงทุน - ตราสารทุน 
ในตางประเทศ 

52 15.93 17 5.31 - - 

กองทุนธนชาตแวยูเอ็กซยูเอสฟนด หนวยลงทุน – ตราสารทุน 
ในตางประเทศ 

134 10.40 38 2.97 - - 

กองทุนเปดธนชาตพรีเมียมแบรนดฟนด หนวยลงทุน - ตราสารทุน 
ในตางประเทศ 

114 18.96 57 9.48 - - 

(1) ธนาคารฯและบริษัทยอยไมถือวาการลงทุนในกองทุนรวมเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม เนื่องจากธนาคารฯและบริษัทยอยไมมีอํานาจควบคุมหรืออิทธิพลใน
การกําหนดนโยบายการเงินและการดําเนินงานของกองทุนรวมดังกลาว ซ่ึงอยูภายใตการจัดการที่เปนอิสระของผูจัดการกองทุนรวมตามรายละเอียดของโครงการจัดการ
กองทุนรวม และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนั้น ธนาคารฯและบริษัทยอยจึงบันทึกเงิน
ลงทุนในกองทุนรวมดังกลาวเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายระยะยาวหรือเงินลงทุนทั่วไปข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการลงทุน 
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7.7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เงินลงทุนในหลักทรัพยของธนาคารฯและบริษัทยอยไดรวม 
เงินลงทุนในหลักทรัพยที่ออกโดยบริษัทที่มีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ :- 

 งบการเงินรวม 

 2550 

    คาเผื่อการปรับ 
มูลคา/ดอยคา 

 จํานวนราย ราคาทุน มูลคายุติธรรม ที่บันทึกในบัญชีแลว 

  ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

ตราสารทุน – หุนสามัญ     
1. บริษัทจดทะเบียนที่เขาขาย
ถูกเพิกถอนจากการเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน 

1 - - - 

2. บริษัทที่รายงานผูสอบบัญชี
ระบุวาบริษัทมีปญหา
เกี่ยวกับการดํารงอยูของ
กิจการ 

2 21 1 20 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    คาเผื่อการปรับ 
มูลคา/ดอยคา 

 จํานวนราย ราคาทุน มูลคายุติธรรม ที่บันทึกในบัญชีแลว 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 

   ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
ตราสารทุน – หุนสามัญ         
1. บริษัทจดทะเบียนที่เขาขาย
ถูกเพิกถอนจากการเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน 

1 1 - - - - - - 

2. บริษัทที่รายงานผูสอบบัญชี
ระบุวาบริษัทมีปญหา
เกี่ยวกับการดํารงอยูของ
กิจการ 

2 2 21 21 1 2 20 19 
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8. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

8.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน
ประกอบดวยเงินลงทุนในหุนสามัญในบริษัทยอยดังนี้ :- 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2550 

   สัดสวน มูลคาเงินลงทุน 
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 นายหนาประกันวินาศภยั 100 100 141 
บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากัด ธุรกิจลีสซิ่งและเชาซื้อ 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 
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย     4,295 

 ธนาคารฯไมมีเงินปนผลรับจากบริษัทยอยในระหวางป 

8.2 งบดุลรวมและงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ไดรวมสินทรัพยจํานวน 6,023 
ลานบาท และรายไดจํานวน 2,365 ลานบาท และกําไรจํานวน 109 ลานบาทของบริษัท ธนชาตประกันชีวิต 
จํากัด (บริษัทยอย) โดยรวมรายไดและกําไรนับตั้งแตวันที่เปนบริษัทยอย ผูสอบบัญชีของบริษัทยอย
ดังกลาวไดรายงานอยางมีเงื่อนไขเกี่ยวกับผลกระทบของรายการปรับปรุงที่อาจมีขึ้นตองบการเงินเนื่องจาก
การถูกจํากัดขอบเขตการตรวจสอบรายไดคาเบี้ยประกันภัยรับและคาใชจายตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม 
ฝายบริหารของธนาคารฯเชื่อวาผลกระทบดังกลาวจะไมมีผลอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของ
ธนาคารฯโดยรวม 
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9. เงินลงทุนในบริษัทรวม 

9.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทยอยมีเงินลงทุนในหุนสามัญในบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยคิดเปนรอยละ 10.76 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว
ของบริษัทน้ัน บริษัทยอยบันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวเปนเงินลงทุนในบริษัทรวมและแสดง
มูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวม เนื่องจาก ธปท. ไดเคยมีหนังสือแจงใหบริษัทใหญ
บันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวเปนเงินลงทุนในบริษัทรวม เนื่องจากเห็นวาบริษัทใหญมีอิทธิพลตอการ
บริหารงานของบริษัทดังกลาวอยางเปนสาระสําคัญ ซ่ึงเงินลงทุนในบริษัทรวมสรุปไดดังนี้ 

  2550 

     เงินปนผลรับ 
 

มูลคาเงินลงทุน 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุนชําระ
แลว 

สัดสวน       
การถือหุน  วิธีราคาทุน 

วิธีสวนได
เสีย 

สําหรับงวด       
ส้ินสุดวันที่         

31 ธันวาคม 2550 

  (ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) 

งบการเงินรวม       
บริษัท เอ็มบีเค 
จํากัด (มหาชน) 

ใหเชาอสังหาริมทรัพย 
โรงแรมและบริการ 

1,886 10.76 1,066 1,125 41 

    1,066 1,125 41 

9.2 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และสําหรับงวดสิบสองเดือน
ส้ินสุดวันเดียวกัน ซ่ึงจัดทําโดยฝายบริหารของธนาคารฯ โดยอางอิงจากงบการเงินของบริษัทรวมที่
สอบทานโดยผูสอบบัญชีเปนดังนี้  

(หนวย : ลานบาท) 

 2550 

บริษัท 
ทุนเรียกชําระ ณ 
วันที่ 30 กันยายน 

สินทรัพยรวม ณ 
วันที่ 30 กันยายน 

หนี้สินรวม ณ 
วันที่ 30 กันยายน 

รายไดรวมสําหรับ
งวดสิบสองเดือน

ส้ินสุด           
วันที่ 30 กันยายน 

กําไรสุทธิสําหรับ
งวดสิบสองเดือน

ส้ินสุด           
วันที่ 30 กันยายน 

บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด 
(มหาชน) 1,886 19,027 8,951 5,868 1,408 
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สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมที่รับรูในงวดปจจุบัน (รับรูนับแตวันที่เร่ิมเปน
บริษัทรวม) จํานวน 79 ลานบาท (หรือคิดเปนรอยละ 6 ของงบกําไรขาดทุนรวม) คํานวณจากงบ
การเงินสําหรับงวดบัญชีที่แตกตางจากของธนาคารฯ เนื่องจากขอจํากัดของขอมูล โดยใชขอมูลทาง
การเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และสําหรับงวดระยะเวลาเดียวกันสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 
ของบริษัทดังกลาว โดยอางอิงจากงบการเงินของบริษัทรวมที่สอบทานโดยผูสอบบัญชี และปรับปรุง
ดวยผลกระทบจากนโยบายการบัญชีที่แตกตางกัน เนื่องจากฝายบริหารของธนาคารฯเห็นวาผลกําไร
สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 ไมแตกตางอยางเปนสาระสําคัญจากผลกําไรสําหรับงวด
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550  

9.3 มูลคายุติธรรมของบริษัทรวมซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2550 เทากับ 1,421 ลานบาท 

10. เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 

 10.1 จําแนกตามประเภทสินเชื่อ 
  (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550 2550 2549 

เงินใหสินเชื่อ    
เงินเบิกเกินบัญชี 1,468 1,468 989 
เงินใหกูยืม 30,648 30,646 31,139 
ตั๋วเงินรับ 25,319 29,613 54,871 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 167,956 162,205 113,238 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 1,252 1,008 415 
รวมเงินใหสินเชื่อ 226,643 224,940 200,652 
บวก : ดอกเบี้ยคางรับ 208 209 234 
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (4,731) (4,522) (3,062) 
หัก : คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ (10) (10) (71) 
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ 222,110 220,617 197,753 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย    
ลูกหนี้ซ้ือหลักทรัพยตามคําสั่ง 974 - - 
เงินใหกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย 852 - - 
ลูกหนี้อื่น 307 - - 
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 2,133 - - 
บวก : ดอกเบี้ยคางรับ 1 - - 
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (306) - - 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ 1,828 - - 
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ 223,938 220,617 197,753 
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10.2 จําแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาการใหสินเชื่อ 

  (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2550 2549 

เมื่อทวงถาม* 20,842 23,934 52,086 
ไมเกิน 1 ป 12,799 11,528 9,153 
เกิน 1 ป 195,344 189,687 139,647 

รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 228,985 225,149 200,886 

   *  รวมสัญญาที่ครบกําหนดแลว  

10.3 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นท่ีอยูของลูกหนี้ 

  (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2550 2549 

เงินบาท    
     - ในประเทศ 228,256 224,420 200,482 
     - ตางประเทศ 330 330 400 
เงินดอลลารสหรัฐ - ในประเทศ 399 399 4 

รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 228,985 225,149 200,886 
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10.4 จําแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น 

                                                        (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2550 

  กลาวถึง ต่ํากวา  สงสัย  
 ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 

บริษัทใหญ และบริษัทที่เกี่ยวของกัน 17,707 - - - - 17,707 
การเกษตรและเหมืองแร 1,268 6 - - - 1,274 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 6,231 98 23 459 243 7,054 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 5,223 77 3 257 603 6,163 
การสาธารณูปโภคและบริการ 7,189 110 147 1 58 7,505 
การบริโภคสวนบุคคล       
เพื่อที่อยูอาศัย 6,851 524 98 113 156 7,742 
เพื่อธุรกิจหลักทรัพย 1,612 - 8 - 300 1,920 

    เพื่อเชาซื้อ 146,944 18,525 875 554 1,058 167,956 
    อื่น ๆ 6,811 675 256 264 266 8,272 
อื่น ๆ 3,321 70 - - 1 3,392 

รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 203,157 20,085 1,410 1,648 2,685 228,985 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 

  กลาวถึง ต่ํากวา  สงสัย  
 ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 

บริษัทใหญ บริษัทยอย และบริษัท 
 ที่เกี่ยวของกัน 21,668 - - - - 21,668 
การเกษตรและเหมืองแร 1,268 6 - - - 1,274 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 6,210 98 23 459 243 7,033 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 5,211 41 3 257 603 6,115 
การสาธารณูปโภคและบริการ 7,061 110 147 1 58 7,377 
การบริโภคสวนบุคคล       
    เพื่อที่อยูอาศัย 6,851 524 98 113 156 7,742 
    เพื่อเชาซื้อ 142,393 17,511 772 520 1,009 162,205 
    อื่น ๆ 10,204 745 256 264 266 11,735 

รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 200,866 19,035 1,299 1,614 2,335 225,149 
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    (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2549 

  กลาวถึง ต่ํากวา  สงสัย  
 ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 

บริษัทใหญและบริษัทที่เกี่ยวของกัน 50,977 - - - - 50,977 
การเกษตรและเหมืองแร 1,291 - - - - 1,291 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 4,056 50 24 432 268 4,830 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 5,347 22 14 273 603 6,259 
การสาธารณูปโภคและบริการ 5,167 111 123 - 57 5,458 
การบริโภคสวนบุคคล       
เพื่อที่อยูอาศัย 8,491 526 107 82 104 9,310 

    เพื่อเชาซื้อ 102,822 9,175 428 288 525 113,238 
    อื่น ๆ 8,698 366 168 92 199 9,523 

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

10.5 เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ธนาคารฯ และบริษัทยอย (บริษัทหลักทรัพย) มีสินเชื่อดอย
คุณภาพตามเกณฑของ ธปท. และ กลต. (หมายถึงเงินใหสินเชื่อที่จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน สงสัย และ
สงสัยจะสูญ) ดังนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2550 2549 

เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ (ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ)    
ธนาคาร 5,213 5,213 3,753 
ธุรกิจหลักทรัพย 307 - - 

   เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพตามที่กลาวไวขางตนไมนับรวมเงินใหสินเชื่อท่ีคางชําระที่ไดมีการ
ทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้แลว และเขาเงื่อนไขการจัดชั้นเปนลูกหนี้ช้ันปกติหรือกลาวถึงเปน
พิเศษ 

   นอกจากนี้ ธนาคารฯและบริษัทยอย (บริษัทหลักทรัพย) มีเงินใหสินเชื่อที่ระงับการรับรูรายได
ตามเกณฑคงคางดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2550 2549 
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ธนาคาร 4,927 4,927 3,129 
ธุรกิจหลักทรัพย 307 - - 

10.6 รายไดรอตัดบัญชี/ดอกเบี้ยรับลวงหนา 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ธนาคารฯและบริษัทยอยมีรายไดรอตัดบัญชีและ
ดอกเบี้ยรับลวงหนามีดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2550 2549 

รายไดรอตัดบัญชี 175 175 199 
ดอกผลเชาซื้อ/เชาการเงินรอตัดบัญชี 27,267 25,983 19,843 
ดอกเบี้ยรับลวงหนา 2 2 3 

10.7 การปรับโครงสรางหนี้ท่ีมีปญหา   

ในระหวางป 2550 ธนาคารฯไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหากับลูกหนี้ทั้งสิ้น 63 ราย ซ่ึง
มียอดคงคางตามบัญชีกอนการปรับโครงสรางหนี้เปนจํานวนประมาณ 308 ลานบาท (สวนหนึ่งจํานวน 19 ราย 
คิดเปนจํานวนเงินประมาณ 118  ลานบาท เปนลูกหนี้ที่เคยทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้แลวและไมสามารถ
จายชําระไดจึงทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ใหม) โดยไมมีผลขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ในระหวางป 

รูปแบบการปรับ
โครงสราง 

จํานวน
รายลูกหนี ้

ยอดคงเหลือตาม
บัญชีกอนการปรับ
โครงสรางหนี้ (1) 

ยอดคงเหลือตาม
บัญชีหลังการปรับ
โครงสรางหนี้ (1) 

ชนิดของ
สินทรัพยที่จะรับ
โอนตามสัญญา 

มูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยที่จะรับ
โอนตามสัญญา 

  ลานบาท ลานบาท  ลานบาท 
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 
 การชําระหนี้ 

58 257 257   

การโอนสินทรัพยและ/
หรือหุนทุนและ/หรือ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 

 การชําระหนี้ 

5 51 51 ที่ดิน 50 

รวม 63 308 308   

(1) แสดงดวยยอดคงเหลือตามบัญชี (เงินตนบวกดอกเบี้ยคางรับ) 
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ลูกหนี้ที่มีการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ในระหวางปมีระยะเวลาการชําระหนี้ตามสัญญาโดยนับ
จากอายุหนี้คงเหลือ ณ วันส้ินปไดดังนี้ :- 

  (หนวย : ลานบาท) 
  ยอดหนี้คงเหลือหลังจาก 

ระยะเวลา จํานวนรายลูกหนี้ ปรับโครงสรางหนี้  

ผิดนัดชําระแลวภายหลังทําสัญญา 37 116 
มีกําหนดชําระในป 2550 6 55 
นอยกวา 5 ป  6 92 
5 - 10 ป 5 22 
11 - 15 ป 3 9 
มากกวา 15 ป 6 14 

รวม 63 308 

   ขอมูลสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่เกี่ยวของกับลูกหนี้ที่ผานการปรับโครงสรางหนี้
มีดังนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 
ดอกเบี้ยที่รับรูในงบกําไรขาดทุน 170 
เงินสดที่รับชําระจากลูกหนี้ 590 
ทรัพยสินที่รับโอนจากลูกหนี้ 50 

ธนาคารฯไมสามารถประมาณการผลขาดทุนในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้ของ          
เงินใหสินเชื่อที่อยูระหวางการปรับโครงสรางหนี้ไดในขณะนี้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารฯมีเงินใหสินเชื่อคงเหลือ (เงินตนและดอกเบี้ยคางรับ) ที่ไดมีการทํา
สัญญาปรับโครงสรางหนี้แลวทั้งสิ้นดังนี้ :-  

 จํานวนราย ลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี้ 

 ของลูกหนี้  จํานวนหนี้ จํานวนหนี้คงคางสุทธิ  
 ทั้งหมด จํานวนราย คงคาง จากหลักประกัน 

   ลานบาท ลานบาท 
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 537,955 292 2,698 777 
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10.8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ธนาคารฯมีเงินใหสินเชื่อแกบริษัทใหญ บริษัทยอย และบริษัทที่
เกี่ยวของกันเฉพาะในกลุมธนชาตดังนี้ :- 

ชื่อบริษัท ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาของสัญญา อัตราดอกเบี้ย จํานวนเงินคงคาง 

    2550 2549 

    ลานบาท ลานบาท 
บริษัทใหญ      
บมจ. ทุนธนชาต  ตั๋วสัญญาใชเงิน เมื่อทวงถามแตไมเกิน 

พฤษภาคม 2551 
ตนทุนทางการเงินของธนาคารฯ

บวกรอยละคงที่ตอป 
12,500 39,600 

บริษัทยอย      
บริษัท ธนชาตกรุป  
 ลีสซิ่ง จํากัด 

ตั๋วสัญญาใชเงิน เมื่อทวงถามแตไมเกิน
พฤษภาคม 2551 

ตามตลาดเงินแตไมต่ํากวาเงินฝาก
ประจําประเภท 

หนึ่งปบวกรอยละคงที่ตอป 

4,000 2,000 

บริษัท ธนชาตลีสซิ่ง 
2000 จํากัด 

ตั๋วสัญญาใชเงิน เมื่อทวงถามแตไมเกิน
พฤษภาคม 2551 

ตามตลาดเงินแตไมต่ํากวาเงินฝาก
ประจําประเภท 

หนึ่งปบวกรอยละคงที่ตอป 

294 - 

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน      
บบส. เอ็น เอฟ เอส 
จํากัด 

ตั๋วสัญญาใชเงิน เมื่อทวงถามแตไมเกิน 
พฤษภาคม 2551 

ตนทุนทางการเงินของธนาคารฯ
บวกรอยละคงที่ตอป 

4,250 8,300 

รวม    21,044 49,900 

อยางไรก็ตาม ธนาคารฯไดขออนุมัติจาก ธปท. เพื่อขยายระยะเวลาการใหสินเชื่อแตบริษัทในกลุม
เปนไมเกินธันวาคม 2551 
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10.9 เงินใหสินเชื่อจัดชั้นตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ธนาคารฯมีเงินใหสินเชื่อจัดชั้น (รวมถึงเงินใหกูยืมแกสถาบัน
การเงิน ซ่ึงแสดงรวมในรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน) และเงินสํารองที่เกี่ยวของตามเกณฑใน
ประกาศของ ธปท. ดังนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลหนี้/มูลคาตามบัญชี (1) 
มูลหนี้หลังหัก 
หลักประกัน (2) 

อัตราขั้นต่ํา
ที่ใชในการ
ตั้งคาเผื่อ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 2550 2549 2550 2549 (รอยละ) 2550 2549 

เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 
(รวมรายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงิน)    

   

  
ลูกหนี้จัดชั้นปกติ 201,017 186,661 62,878 76,274 1 629 763 
ลูกหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 19,019 10,238 6,149 2,958 2 123 59 
ลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 1,299 864 964 518 100 964 518 
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย 1,614 1,167 901 596 100 901 596 

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ 2,335 1,756 1,558 990 100 1,558 990 

รวม 225,284 200,686 72,450 81,336  4,175 2,926 

สํารองเพิ่มเติมเผื่อหนี้ที่อาจเรียกเก็บไมได      350 136 

รวม      4,525 3,062 

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

กระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้หรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจาํหนายหลักประกัน 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ธนาคารฯไดตั้งสํารองสําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพเต็มตาม
หลักเกณฑใหมของ ธปท.แลว  
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10.10 เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ท่ีมีปญหา 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 สวนหนึ่งของเงินใหสินเชื่อของธนาคารฯในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการไดรวมลูกหนี้ที่มีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานดังนี้ :- 

    คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 จํานวนรายลูกหนี้ มูลหนี้ มูลคาหลักประกัน ที่บันทึกในบัญชีแลว 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 

   ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
1.  บริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียนใน 16 16 958 1,147 1,533 1,238 324 289 
     ตลาดหลักทรัพย แตมีผลการดําเนินงาน         
  และฐานะการเงินเชนเดียวกับบริษัท         
 จดทะเบียนที่เขาขายถูกเพิกถอนจาก         
 การเปนหลักทรัพยจดทะเบียนของ         
 ตลาดหลักทรัพย         
2. บริษัทที่มีปญหาในการชําระหนี้หรือ 288 87 1,018 937 840 1,149 369 326 
 ผิดนัดชําระหนี้         

10.11 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยจัดชั ้นตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ                    
ตลาดหลักทรัพย 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพยจําแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
และดอกเบี้ยคางรับ และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ไดดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 
 ลูกหนี้และ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คาเผื่อหนี้สงสัย 
 ดอกเบี้ยคางรับ ที่ตองตั้งตามเกณฑ กลต. จะสูญในบัญชี 

มูลหนี้จัดชั้นสงสัย 301 301 301 
มูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 7 - - 

รวม 308 301 301 

สํารองทั่วไป   5 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไวตามบัญชี   306 

  มูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐานขางตนเปนสวนของมูลหนี้ที่มีมูลคาเทากับหลักทรัพยค้ําประกัน  
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 10.12 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ/สัญญาเชาการเงินของบริษัทยอยแยกตามอายุคงคาง 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ยอดลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินของบริษัทยอย 3 แหง 
ซ่ึงดําเนินธุรกิจเชาซื้อและใหเชาตามสัญญาเชาระยะยาวแยกตามอายุลูกหนี้ที่คางชําระโดยนับจากวันที่
ที่ครบกําหนดชําระตามสัญญาไดดังนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 
ไมคางชําระหรือเกินกําหนดชําระนอยกวา 90 วัน  5,808 
เกินกําหนดชําระ 91 - 365 วัน 137 
มากกวา 1 ป 19 
ลูกหนี้ระหวางการดําเนินคดี 31 

รวม 5,995 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไวตามบัญชี 237 

11. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 

  กลาวถึง ต่ํากวา  สงสัย สํารอง  
 ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม 

ยอดตนป 763 59 518 596 990 136 3,062 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ 
 บริษัทยอย ณ วันซื้อ 27 9 43 18 356 - 453 
จํานวนที่ตั้งเพิ่ม(ลด)ในระหวางป (157) 71 506 321 1,795 164 2,700 
โอนกลับรายการคาเผื่อการปรับ
มูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ - - - - - 50 50 

หนี้สูญรับคืน - - - - 5 - 5 

หนี้สูญตัดบัญชี - - - - (1,233) - (1,233) 

ยอดปลายป 633 139 1,067 935 1,913 350 5,037 
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(หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 

  กลาวถึง ต่ํากวา  สงสัย สํารอง  
 ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม 

ยอดตนป 763 59 518 596 990 136 3,062 
จํานวนที่ตั้งเพิ่ม(ลด)ในระหวางป (137) 64 446 305 1,772 164 2,614 
โอนกลับรายการคาเผื่อการปรับ
มูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ - - - - - 50 50 

หนี้สูญรับคืน - - - - 4 - 4 

หนี้สูญตัดบัญชี - - - - (1,208) - (1,208) 

ยอดปลายป 626 123 964 901 1,558 350 4,522 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 

  กลาวถึง ต่ํากวา  สงสัย สํารอง  
 ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม 

ยอดตนป 1,335 20 24 30 432 26 1,867 
จํานวนที่ตั้งเพิ่ม(ลด)ในระหวางป (572) 39 524 566 558 110 1,225 

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

ยอดปลายป 763 59 518 596 990 136 3,062 

12. คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ 

 (หนวย : ลานบาท) 

 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2550 2549 

ยอดตนป 71 71 47 
บวก : จํานวนที่ตั้งเพิ่มในระหวางป - - 29 
หัก   :  จํานวนที่ตัดจําหนายในระหวางป (11) (11) (5) 

โอนไปคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (50) (50) - 

ยอดปลายป 10 10 71 
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13. หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 

  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
ประกอบดวย :- 

 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2550 2549 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 2,703 2,617 1,225 

ตัดจําหนายคาเผื่อปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ในระหวางป (11) (11) (5) 

รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  2,692 2,606 1,220 

14. คุณภาพสินทรัพย 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 คุณภาพสินทรัพยของธนาคารฯจัดประเภทตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทยมีดังนี้ :- 

     (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินใหสินเชื่อ  ทรัพยสิน   

 และดอกเบี้ยคางรับ เงินลงทุน รอการขาย สินทรัพยอื่น รวม 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 

จัดชั้นปกติ 201,017 186,661 - - - - 69 42 201,086 186,703 
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 19,019 10,238 - - - - 66 27 19,085 10,265 
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 1,299 864 - - - - 4 3 1,303 867 
จัดชั้นสงสัย 1,614 1,167 - - - - 5 5 1,619 1,172 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 2,335 1,756 147 178 91 33 30 8 2,603 1,975 

รวม 225,284 200,686 147 178 91 33 174 85 225,696 200,982 
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15. ทรัพยสินรอการขาย 
(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

 ยอดตนป 

เพิ่มขึ้น
จากการ
ซื้อบริษัท
ยอย เพิ่มขึ้น จําหนาย ยอดปลายป ยอดตนป เพิ่มขึ้น จําหนาย ยอดปลายป 

ทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหนี้         
อสังหาริมทรัพย 680 - 50 (22) 708 680 50 (22) 708 
สังหาริมทรัพย 334 13 4,179 (3,764) 762 334 4,100 (3,691) 743 
ทรัพยสินท่ีไดจากการประมูลซื้อ         
จากการขายทอดตลาด          
อสังหาริมทรัพย 48 - 7 (9) 46 48 7 (9) 46 
รวมทรัพยสินรอการขาย 1,062 13 4,236 (3,795) 1,516 1,062 4,157 (3,722) 1,497 

หัก : คาเผื่อการดอยคา (33) - (67) 8 (92) (33) (63) 5 (91) 

ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ 1,029 13 4,169 (3,787) 1,424 1,029 4,094 (3,717) 1,406 

16. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
  อาคารและ เครื่องตกแตง    
  สวนปรับปรุง ติดตั้ง  งานระหวาง  
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ยานพาหนะ กอสราง รวม 

ราคาทุน :       
31 ธันวาคม 2549 178 66 1,189 67 - 1,500 
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทยอย - 60 449 55 8 572 
ซ้ือเพิ่ม 220 100 544 56 45 965 
โอน - 12 19 - (31) - 
จําหนาย - - (39) (19) - (58) 
31 ธันวาคม 2550 398 238 2,162 159 22 2,979 
คาเสื่อมราคาสะสม :       
31 ธันวาคม 2549 - 2 269 31 - 302 
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทยอย - - 277 32 - 309 
จําหนาย - - (21) (12) - (33) 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 8 288 18 - 314 
31 ธันวาคม 2550 - 10 813 69 - 892 
มูลคาสุทธิตามบัญช ี:       
31 ธันวาคม 2549 178 64 920 36 - 1,198 
31 ธันวาคม 2550 398 228 1,349 90 22 2,087 
คาเสื่อมราคาที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุน    
   สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม    
   2549      161 
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   2550      314 
 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  อาคารและ เครื่องตกแตง    
  สวนปรับปรุง ติดตั้ง  งานระหวาง  
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ยานพาหนะ กอสราง รวม 

ราคาทุน :       
31 ธันวาคม 2549 178 66 1,189 67 - 1,500 
ซ้ือเพิ่ม 220 100 515 32 14 881 
โอน - 12 - - (12) - 
จําหนาย - - (28) (14) - (42) 
31 ธันวาคม 2550 398 178 1,676 85 2 2,339 
คาเสื่อมราคาสะสม :       
31 ธันวาคม 2549 - 2 269 31 - 302 
จําหนาย - - (9) (10) - (19) 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 5 255 13 - 273 
31 ธันวาคม 2550 - 7 515 34 - 556 
มูลคาสุทธิตามบัญช ี:       
31 ธันวาคม 2549 178 64 920 36 - 1,198 
31 ธันวาคม 2550 398 171 1,161 51 2 1,783 
คาเสื่อมราคาที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุน    
   สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม    
   2549      161 
   2550      273 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารฯและบริษัทยอยมียานพาหนะซึ่งไดมาภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 
โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนประมาณ  83 ลานบาท และมีอุปกรณสํานักงานและยานพาหนะจํานวนหนึ่ง
ซ่ึงตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู โดยมีราคาทุนกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมเปนจํานวนเงิน
ประมาณ 190 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ : 47 ลานบาท และ 111 ลานบาท ตามลําดับ)  
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17. สินทรัพยไมมีตัวตน – ซอฟทแวร 

                                            (หนวย : ลานบาท) 

  งบการเงินรวม 

 อายุการตัด สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 

 

จําหนาย
คงเหลือ ยอดตนป 

เพิ่มขึ้นจากการ
ซ้ือบริษัทยอย เพิ่มขึ้น จําหนาย ยอดปลายป 

คอมพิวเตอรซอฟทแวร 0 – 10 ป 61 77 159 - 297 
หัก :  คาตัดจําหนาย  (31) (39) (14) - (84) 

 คาเผื่อการดอยคา  (5) - - 5 - 

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ  25 38 145 5 213 

คาตัดจําหนายที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป     14 

        (หนวย : ลานบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 อายุการตัด สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 

 

จําหนาย
คงเหลือ ยอดตนป เพิ่มขึ้น จําหนาย ยอดปลายป 

คอมพิวเตอรซอฟทแวร  0 – 10 ป 61 157 - 218 
หัก :  คาตัดจําหนาย  (31) (11) - (42) 

 คาเผื่อการดอยคา  (5) - 5 - 

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ  25 146 5 176 

คาตัดจําหนายที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป     11 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารฯและบริษัทยอยมีคอมพิวเตอรซอฟทแวรจํานวนหนึ่งซึ่งตัดจําหนาย
หมดแลวแตยังใชงานอยู โดยมีราคาทุนกอนหักคาตัดจําหนายสะสมเปนจํานวนเงินประมาณ 47 ลานบาท 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : 22 ลานบาท) 



 

 -  51  - 

18. สินทรัพยอ่ืน 
  (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550 2550 2549 

ลูกหนี้อื่น 567 470 134 
รายไดคาเบี้ยประกันภัยคางรับ  752 - - 
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายรอเรียกคืน 32 7 23 
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน 364 364 476 
สิทธิการเชาจายลวงหนา 280 273 207 
ดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับ 202 156 207 
คาความนิยม 10 - - 
อื่น ๆ  634 416 385 
รวม 2,841 1,686 1,432 
หัก : คาเผื่อการดอยคา (58) (42) (12) 
รวมสินทรัพยอื่น - สุทธิ 2,783 1,644 1,420 

19. เงินฝาก 

  19.1 จําแนกตามประเภทเงินฝาก 
  (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550 2550 2549 

จายคืนเมื่อทวงถาม 530 582 459 
ออมทรัพย 57,882 58,177 30,911 
ตั๋วสัญญาใชเงิน 3,440 3,440 8,792 
จายคืนเมื่อส้ินระยะเวลา    

-  ไมถึง 6 เดือน  48,789 48,840 38,187 
-  6 เดือนไมถึง 1 ป 39,732 39,732 92,498 
-  1 ปข้ึนไป 40,747 40,775 28,134 

รวมเงินฝาก 191,120 191,546 198,981 

 19.2 จําแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญารับฝากเงิน 

  (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550 2550 2549 

ไมเกิน 1 ป * 187,743 188,169 188,079 
เกิน 1 ป 3,377 3,377 10,902 
รวมเงินฝาก 191,120 191,546 198,981 

  * รวมสัญญาที่ครบกําหนดแลว 
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 19.3 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นท่ีอยูของผูฝาก  
   (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550 2550 2549 
เงินบาท - ในประเทศ 190,492 190,918 198,981 
เงินตราตางประเทศ - ในประเทศ 628 628 - 
รวมเงินฝาก 191,120 191,546 198,981 

20. รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) 

(หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 

   2550 
 เมื่อทวงถาม   มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ : 
ธนาคารแหงประเทศไทยและกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ - 108 108 
ธนาคารพาณิชย 4 - 4 
บริษัทเงินทุนและบริษัทหลักทรัพย 1,903 505 2,408 
สถาบันการเงินอื่น 816 1,426 2,242 

รวมในประเทศ 2,723 2,039 4,762 
ตางประเทศ : 
เงินสกุลบาท 7 - 7 

รวมตางประเทศ 7 - 7 
รวม 2,730 2,039 4,769 

 
(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2550 2549 

 เมื่อทวงถาม   มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
ในประเทศ : 
ธนาคารแหงประเทศไทยและ
กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ - 108 108 - 108 108 

ธนาคารพาณิชย 4 - 4 1 - 1 
ธนาคารอื่น - - - 1,300 - 1,300 
บริษัทเงินทุนและบริษัท
หลักทรัพย 1,966 505 2,471 290 56 346 

สถาบันการเงินอื่น 848 1,427 2,275 524 2,310 2,834 
รวมในประเทศ 2,818 2,040 4,858 2,115 2,474 4,589 
ตางประเทศ :-       
เงินสกุลบาท  7 - 7 - - - 

รวมตางประเทศ 7 - 7 - - - 
รวม 2,825 2,040 4,865 2,115 2,474 4,589 
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21. เงินกูยืม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ยอดคงเหลือของเงินกูยืมในประเทศมีดังนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 

 อัตราดอกเบี้ยตอป             งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภทของการกูยืม  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550) 
วันครบ
กําหนด 2550 2550 2549 

เงินกูยืมระยะสั้น      
หุนกูดอยสิทธิ      
ตามแผนการจัดตั้ง
ธนาคารที่จํากัด
ขอบเขตธุรกิจ  

คงที่รอยละ 9 ป 2551 1,943 1,943 - 

ตั๋วแลกเงิน คงที่รอยละ 2.5 - 4.875 ป 2551 55,025 55,605 10,366 
ตั๋วสัญญาใชเงิน เงินฝากประจํา 3 เดือน  

บวกรอยละ 1.25  
ป 2550 - - 5,000 

ตั๋วสัญญาใชเงิน คงที่รอยละ 5.25 เมื่อทวงถาม 846 - - 
ตั๋วสัญญาใชเงิน เงินฝากประจํา 1 ป  

บวกรอยละ 1.75 
เมื่อทวงถาม 10 - - 

ตั๋วสัญญาใชเงิน คงที่รอยละ 4.88 เมื่อทวงถาม 259 - - 
ตั๋วแลกเงิน ลอยตัวถัวเฉลี่ย MLR ของ 

ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 4 
แหงหักรอยละ 3.60 

ป 2551 1,000 1,000 - 

หุนกูไมดอยสิทธิ  
 ไมมีหลักประกัน  
 และไมแปลงสภาพ 

คงที่รอยละ  5.00 ป 2550 - - 159 

   59,083 58,548 15,525 
เงินกูยืมระยะยาว      
หุนกูดอยสิทธิ      
ตามแผนการจัดตั้ง
ธนาคารที่จํากัด
ขอบเขตธุรกิจ  

คงที่รอยละ 9 ป 2551 - - 1,943 

หุนกูดอยสิทธิเพื่อ
นับเปนงินกองทุน 

 ชั้นที่ 2  

คงที่รอยละ 6.18 ป 2556 3,000 3,000 3,000 

ตั๋วแลกเงิน คงที่รอยละ 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 

   9,600 9,890 17,078 
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รวมเงินกูยืม   68,683 68,438 32,603 
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22. หนี้สินอื่น 
  (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550 2550 2549 

เจาหนี้อื่น   252 249 40 
คาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตคางจาย 617 - - 
บัญชีพักเงินรับจากลูกหนี้รอตัดบัญชี 856 856 1,333 
เจาหนี้คาเบี้ยประกันภัยคางจาย 625 503 514 
ดอกผลจากการใหเชาซื้อรับลวงหนา 186 186 132 
อื่น ๆ 628 435 413 
รวมหนี้สินอื่น 3,164 2,229 2,432 

23. ทุนเรือนหุน/เงินปนผล 

  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปของธนาคารฯไดอนุมัติการลดทุนและ
เพิ่มทุนจดทะเบียนดังนี้ :- 

- อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของธนาคารฯจาก 15,000,000,000 บาท (1,500,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 10 บาท) เปน 14,583,560,920 บาท (1,458,356,092 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) โดย
การลดหุนสามัญที่ยังไมไดออกจําหนายจํานวน 41,643,908 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ซ่ึง
ธนาคารฯไดจดทะเบียนลดทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 

- อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 14,583,560,920 บาท (1,458,356,092 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 
บาท) เปน 21,346,192,920 บาท (2,134,619,292 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) โดยการออกหุน
สามัญจํานวน 676,263,200 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ซ่ึงธนาคารฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกลาว
กับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 ซ่ึงหุนสามัญสวนหนึ่งจํานวน 276,263,200 หุน 
ไดเสนอขายใหแกผูลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (ตามขอตกลงการซื้อขายหุนสามัญของธนาคารฯกับ 
The Bank of Nova Scotia Asia Limited (“BNSAL”)) ในราคาหุนละ 16.37 บาท ซ่ึงธนาคารฯไดเรียก
ชําระเงินคาหุนและจดทะเบียนเรียกชําระแลวเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 และอีกสวนหนึ่งจํานวน 
400,000,000 หุน จะเสนอขายแกผูถือหุนเดิมโดยใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาวาจะเสนอขาย
คราวเดียวหรือหลายคราว กําหนดราคาและกําหนดจํานวนหุนที่จะเสนอขายแตละครั้ง สัดสวนการ
ใชสิทธิหุนเดิมตอหุนใหม กําหนดการจองซื้อและชําระเงินคาหุน รวมท้ังเงื่อนไขอื่นที่จําเปนในการ
เสนอขายหุนเพิ่มทุน 

นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของธนาคารฯไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน
จากผลการดําเนนิงานสําหรับป 2549 ในอัตราหุนละ 0.15 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 219 ลานบาท  



 

 -  56  - 

24. สวนเกินทุน(ต่ํากวาทุน)จากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 

(หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2550 2549 

สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน :-    
เงินลงทุนเผื่อขาย    
ตราสารหนี้ 1 9 2 
ตราสารทุน 73 57 8 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด  
 (โอนเปลี่ยนประเภทมาจากเงินลงทุนเผื่อขาย) 5 5 9 
สวนเกินทุนของบริษัทรวม-ตามวิธีสวนไดเสีย 21 - - 

รวม 100 71 19 

สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน :-    
เงินลงทุนเผื่อขาย    
ตราสารหนี้ (14) (13) (16) 
ตราสารทุน (28) (23) (87) 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด  
 (โอนเปลี่ยนประเภทมาจากเงินลงทุนเผื่อขาย) (355) (347) (430) 

รวม (397) (383) (533) 

สวนเกินทุน(ต่ํากวาทุน)จากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน - สุทธิ (297) (312) (514) 

25. สํารองตามกฎหมาย 

  เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ธนาคารฯตอง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารฯไดจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับป 2550 จํานวน 49,530,131 บาท ไป
เปนทุนสํารองตามกฏหมาย 
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26. เงินกองทุนท่ีตองดํารงไวตามกฎหมาย 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เงินกองทุนที่ธนาคารฯตองดํารงไวตามกฎหมายตามมาตรา 4 
ของพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 ประกอบดวย :- 

(หนวย : ลานบาท) 
 2550 2549 

เงินกองทุนชั้นที่ 1   
ทุนที่ออกและชําระแลว 17,346 14,584 
สวนเกินมูลคาหุน 2,101 341 
กําไรสะสม 492 496 
สํารองตามกฎหมาย 78 67 

รวม 20,017 15,488 

เงินกองทุนชั้นที่ 2   
หุนกูดอยสิทธิ 3,000 3,389 
เงินสํารองสําหรับลูกหนี้จัดชั้นปกติ 629 763 
สวนเกินทุนจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุน - สุทธิ 15 - 

รวม 3,644 4,152 

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 และ 2 23,661 19,640 
หัก : สวนต่ํากวาทุนจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุน - สุทธิ - (79) 

รวมเงินกองทุนทั้งส้ิน 23,661 19,561 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 อัตราสวนการดํารงเงินกองทุนของธนาคารฯคํานวณตาม
หลักเกณฑที่กําหนดโดย ธปท. มีดังนี้ :- 

 2550 2549 

 อัตราสวน อัตราขั้นต่ํา อัตราสวน อัตราขั้นต่ํา 
 เงินกองทุน ตามขอกําหนด เงินกองทุน ตามขอกําหนด 
 ของธนาคารฯ ของ ธปท. ของธนาคารฯ ของ ธปท. 

เงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเสี่ยง (รอยละ) 12.00 8.50 11.13 8.50 
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง (รอยละ) 10.15 4.25 8.81 4.25 
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27. กําไรจากเงินลงทุน 

  กําไรจากเงินลงทุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ไดรวมรายการดังตอไปนี้ :- 
(หนวย : ลานบาท) 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2550 2549 

คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน (36) (36) (8) 
กําไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจริงจากการซื้อขายหลักทรัพย :-    
หลักทรัพยเพื่อคา 2 - - 
หลักทรัพยเผื่อขาย 102 99 135 
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด - - 1 
เงินลงทุนทั่วไป 8 8 (3) 
เงินลงทุนในบริษัทรวม 7 - - 

รวมกําไรจากเงินลงทุน 83 71 125 

  ในเดือนกรกฎาคม 2550 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดจําหนายเงินลงทุนในบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด 
(มหาชน) (บริษัทรวม) ใหแกบริษัทใหญ (บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)) จํานวน 6.4 ลานหุน ในราคา
ตลาด ณ วันที่โอนขาย โดยมีกําไรจากการจําหนายในงบกําไรขาดทุนรวม 7 ลานบาท (2549 : ธนาคารฯได
ไถถอนเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลจํานวน 105 ลานบาท ซ่ึงเปนเงินลงทุนตามขอตกลงกับกระทรวงการคลัง
ภายใตโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 กอนครบกําหนด พรอมทั้งไถถอนหุนกูดอยสิทธิที่เกี่ยวของ โดยมีผล
กําไรจากการไถถอนสุทธิ 0.5 ลานบาท) 

28. จํานวนและคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2550 2549 

จํานวนพนักงาน ณ วันสิ้นป (คน) 7,074 4,603 3,978 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานสําหรับป (ลานบาท) 2,335 1,825 1,280 

29.  คาตอบแทนกรรมการ 

  คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของธนาคารฯและบริษัทยอย (บริษัท
มหาชน) ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่
เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของธนาคารฯดวย 

  นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของธนาคารฯไดมีมติใหจายเงินบําเหน็จ
แกคณะกรรมการของธนาคารฯจํานวนประมาณ 2.2 ลานบาท  
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30. ขาดทุน(กําไร)จากทรัพยสินรอการขายและทรัพยสินอื่น 

  ขาดทุน(กําไร)จากทรัพยสินรอการขายและทรัพยสินอื่นสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 
2549 ไดรวมรายการดังตอไปนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2550 2549 

ขาดทุน(กําไร)ที่เกิดขึ้นจริงจากการขายทรัพยสินรอการขาย 
 และทรัพยสินอื่น 7 6 (35) 
ตั้งคาเผื่อการดอยคาเพิ่มขึ้น(ลดลง) 59 58 (1) 

รวมขาดทุน(กําไร)จากทรัพยสินรอการขายและทรัพยสินอื่น 66 64 (36) 

31. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

  ภาษีเงินไดนิติบุคคลคํานวณขึ้นจากกําไรสุทธิสําหรับปหลังจากบวกกลับและหักออกดวยคาใชจายและ
รายไดตาง ๆ ที่ไมอนุญาตใหถือเปนรายจายและรายไดในการคํานวณภาษี  

32. กําไรตอหุน 

  กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของ      
หุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป 

33. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

  ธนาคารฯ บริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมเปนรายเดือนใน
อัตรารอยละ 5 ของเงินเดือนพนักงานและเงินที่ธนาคารฯและบริษัทยอยจายสมทบใหในอัตราเดียวกัน และ
จะจายใหแกพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนดังกลาว ในระหวางป 2550 ธนาคาร
ฯและบริษัทยอยไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนรวม 54 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ : 24 ลาน
บาท) 
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34. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน 

  ในระหวางป 2550 และ 2549 ธนาคารฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงรวมกันระหวาง
ธนาคารฯและบริษัทเหลานั้น ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายกําหนดราคา 
 2550 2550 2549 (สําหรับป 2550) 
บริษัทใหญ :-     
มูลคาขายเงินลงทุนในบริษัทรวม 
 (กําไร 7 ลานบาท) 

346 - - ราคาตลาด 

รายไดดอกเบี้ยรับ 1,278 1,275 3,552 ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 4.125 - 6.25 ตอป 
รายไดคาบริการงานสนับสนุน 170 170 167 อัตราที่ตกลงในสัญญาบริการซึ่งอางอิง 

 จากตนทุน 
รายไดอื่น 19 - -  
ดอกเบี้ยจาย  230 199 25 ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2 - 5.5 และ 6.18  

 ตอป 
คาเชาจาย 128 117 53 อัตราที่ตกลงในสัญญาเชา  
คาใชจายอื่น 50 50 121  
เงินปนผลจาย 217 217 362 เงินปนผลจายตามที่ประกาศจาย 
รับโอนเงินใหสินเชื่อ - - 888  
ซ้ือสินทรัพยถาวร 223 223 229 มูลคาที่ตกลงกันตามสัญญาโดยอางอิงจาก

ราคาประเมินและราคาตามบัญชี 
บริษัทยอย 1) :-     
มูลคาซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ 1,552 1,797 8,475 ราคาตลาด 
มูลคาขายเงินลงทุนในตราสารหนี้  7,345 9,040 4,811 ราคาตลาด 
ขายสินทรัพยถาวร 1 3 - มูลคาที่ตกลงกันตามสัญญาโดยอางอิงจาก

ราคาประเมินและราคาตามบัญชี 
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลรับ 38 111 108 ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 4.125 - 4.5 ตอป 
รายไดคาบริการงานสนับสนุน 66 137 11 อัตราที่ตกลงในสัญญาบริการซึ่งอางอิง 

 จากตนทุน 
รายไดอื่น 58 158 47  
ดอกเบี้ยจาย  28 51 34 ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2 - 5.125 ตอป 
คาเชาจาย 1 6 - อัตราที่ตกลงในสัญญาเชา  
คาใชจายอื่น 96 241 125  
1)  เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบจึงจัดกลุมการแสดงรายการกับบริษัทยอยและบริษัทรวมเสมือนเปนบริษัทยอยและบริษัทรวม
ตั้งแตตนป 2549  
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(หนวย : ลานบาท) 

 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายกําหนดราคา 
 2550 2550 2549 (สําหรับป 2550) 
บริษัทรวม 1) :-     
รายไดดอกเบี้ย 5 5 - ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3 - 4.3 ตอป 
รายไดอื่น 4 - -  
ดอกเบี้ยจาย  4 4 1 ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2.15 ตอป 
คาเชาจาย 16 16 5 อัตราที่ตกลงในสัญญาเชา 
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 1):-     
มูลคาขายเงินใหสินเชื่อ - - 773  
มูลคาเงินใหสินเชื่อที่รับโอน 824 824 - อางอิงราคาตามบัญชี 
มูลคาเงินฝากที่รับโอน 53 53 - อางอิงราคาตามบัญชี 
ซ้ือสินทรัพยถาวร 197 197 27 มูลคาที่ตกลงกันตามสัญญาโดยอางอิง

จากราคาประเมินและราคาตามบัญชี 
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลรับ 446 431 754 ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 0.5 และ  

 3.15 - 8.5 ตอป 
รายไดคาบริการงานสนับสนุน 13 13 6 อัตราที่ตกลงในสัญญาบริการซึ่งอางอิง 

 จากตนทุน 
รายไดอื่น 49 - -  
ดอกเบี้ยจาย  88 88 100 ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2 - 5.81 และ 9 

 ตอป 
คาเชาจาย 27 12 4 อัตราที่ตกลงในสัญญาเชา 
คาใชจายอื่น 32 28 20  
1)  เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบจึงจัดกลุมการแสดงรายการกับบริษัทยอยและบริษัทรวมเสมือนเปนบริษัทยอยและบริษัทรวม
ตั้งแตตนป 2549  
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 ยอดคงคางของรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2550 และ 2549 สามารถแสดงดวยยอดถัวเฉลี่ยจากยอดคงคาง ณ วันสิ้นเดือน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ :- 

        (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2550 2549 

บริษัทใหญ :-    
เงินใหสินเชื่อ 25,126 25,061 54,085 
เงินฝาก 623 623 536 
เงินกูยืม 4,204 3,062 3,000 
บริษัทยอย 1) :-    
เงินใหสินเชื่อ 1,369 2,494 1,306 
เงินฝาก 529 498 237 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) 277 275 410 
เงินกูยืม 650 619 290 
บริษัทรวม 1) :-    

เงินลงทุนในตราสารหนี้ 155 155 14 
เงินใหสินเชื่อ 596 - 4 
เงินฝาก 34 34 29 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 1):-    
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย) 340 26 16 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ 866 607 209 
เงินใหสินเชื่อ 9,361 9,203 13,070 
เงินฝาก 1,410 1,410 1,301 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) 31 31 27 
เงินกูยืม 870 870 862 

1)  เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบจึงจัดกลุมการแสดงรายการกับบริษัทยอยและบริษัทรวมเสมือนเปนบริษัทยอยและบริษัทรวม
ตั้งแตตนป 2549  
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ยอดคงคางของรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญมีรายละเอียดดังนี้ :- 
(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2550 

 สินทรัพย หนี้สิน ภาระผูกพัน 

 

รายการ
ระหวาง
ธนาคารฯ 

เงินลงทุน 
- ตราสาร

หนี้ 
เงินให
สินเชื่อ 

ดอกเบี้ย
คางรับ 

สินทรัพย
อื่น เงินฝาก 

รายการ
ระหวาง
ธนาคารฯ เงินกูยืม 

ดอกเบี้ย
คางจาย หนี้สินอื่น 

ภาระคํ้า
ประกัน 

ภาระ
ผูกพันอื่น  

บริษัทใหญ             
บมจ. ทุนธนชาต - 95 12,513 1 20 136 - 4,915 16 11 - - 
บริษัทรวม             
บมจ. เอ็มบีเค - 271 - 5 6 13 - - - - 26 30 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน             
บบส. เอ็น เอฟ เอส - - 4,425 - - 65 - - - - - - 
บมจ.แอดวานซอินโฟร
เซอรวิส - 700 31 11 24 987 - - - 4 - - 
ธนาคารไทยพาณิชย 317 169 - 1 - - - - - - - 952 
ธนาคารนครหลวงไทย 52 - - - - - - 750 3 - - - 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
หลายแหง - 35 613 3 14 951 14 148 6 27 46 56 

 369 1,270 17,582 21 64 2,152 14 5,813 25 42 72 1,038 

                                                                                                                    (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550 

 สินทรัพย หนี้สิน ภาระผูกพัน 

 

รายการ
ระหวาง
ธนาคารฯ 

เงินลงทุน 
- ตราสาร

หนี้ 
เงินให
สินเชื่อ 

ดอกเบี้ย
คางรับ 

สินทรัพย
อื่น เงินฝาก 

รายการ
ระหวาง
ธนาคารฯ เงินกูยืม 

ดอกเบี้ย
คางจาย หนี้สินอื่น 

ภาระคํ้า
ประกัน 

ภาระ
ผูกพันอื่น  

บริษัทใหญ             
บมจ. ทุนธนชาต - - 12,500 - 15 136 - 3,800 13 10 - - 
บริษัทยอย             
บจ. ธนชาตกรุป ลีสซ่ิง - - 4,000 - - 52 - - - - - - 
บจ. ธนชาต ลิสซ่ิง 2000 - - 294 1  45 - - - - - - 
บมจ. หลักทรัพย  
 ธนชาต - - - - 1 - 62 - - - - - 
บจ. ธนชาตประกันภัย - - - - 7 174 - - - - - - 
บจ. ธนชาตประกันชีวิต - - - - 18 - 37 870 13 - - - 
บจ. เนชั่นแนล ลีซซ่ิง - - - - - 6 - - - 54 - - 
บจ. ธนชาต โบรกเกอร - - - - - 154 - - - - - - 
บจ. ธนชาตกฎหมาย
และประเมินราคา - - - - - 13 - - - - - - 
บจ. ธนชาต เทรนนิ่ง 
แอนด ดีเวลลอปเมนท - - - - - 18 - - - 6 - - 
บจ.ธนชาตแมเนจเมนท 
แอนด เซอรวิส - - - - 1 10 - - - 8 - - 
บลจ. ธนชาต - - - - 2 - 5 - - - - - 
บริษัทรวม             
บมจ. เอ็มบีเค - 271 - 5 6 13 - - - - 26 30 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน             
บบส. เอ็น เอฟ เอส - - 4,250 - - 65 - - - - - - 
ธนาคารไทยพาณิชย 8 169 - 1 - - - - - - - 952 
บมจ.แอดวานซอินโฟร
เซอรวิส - 450 24 8 - 987 - - - 4 - - 
ธนาคาร นครหลวงไทย 46 - - - - - - 750 3 - - - 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 
 หลายแหง - 22 597 2 2 951 14 148 6 - 46 56 

 54 912 21,665 17 52 2,624 118 5,568 35 82 72 1,038 
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                                                                                                                                                                                                      (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2549 

 สินทรัพย หนี้สิน ภาระผูกพัน 

 

รายการ
ระหวาง
ธนาคารฯ 

เงินลงทุน - 
ตราสารหนี้ 

เงินให
สินเชื่อ 

ดอกเบี้ย
คางรับ 

สินทรัพย
อื่น เงินฝาก 

รายการ
ระหวาง
ธนาคารฯ เงินกูยืม 

ดอกเบี้ย
คางจาย หนี้สินอื่น 

ภาระคํ้า
ประกัน 

ภาระ
ผูกพันอื่น 

บริษัทใหญ             
บมจ. ทุนธนชาต - - 39,600 - 6 79 - 3,000 12 48 - - 
บริษัทยอย             
บจ. ธนชาตกรุป  
 ลีสซ่ิง - - 2,000 12 - 33 - - - - - - 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน             
บบส. เอ็น เอฟ เอส - - 8,300 - 1 68 - - - - - - 
ธนาคารไทยพาณิชย 14 180 - 2 - - - - - - - 8,658 
ธนาคาร นครหลวงไทย 14 - - - - - - 750 4 - - - 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
หลายแหง - 561 1,053 12 26 1,128 113 402 26 52 45 - 

 28 741 50,953 26 33 1,308 113 4,152 42 100 45 8,658 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ธนาคารฯมีเงินใหสินเชื่อแกบริษัทใหญ บริษัทยอยและบริษัทที่
เกี่ยวของกันที่มีสาระสําคัญในกลุมธนชาตซึ่งไดแสดงไวในหมายเหตุ 10.8 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารฯและบริษัทยอยมีเงินลงทุนในหุนสามัญในกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยการมี
ผูบริหารของธนาคารฯเปนผูถือหุนและ/หรือมีกรรมการรวมกันรวมจํานวนประมาณ 233 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ : 62 ลานบาท) (2549 : 144 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ธนาคารฯและบริษัทยอยมีรายการที่เกี่ยวของกันกับพนักงาน
ระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไปของธนาคารฯและบริษัทในกลุมธนชาตโดยรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาวที่มียอดคงคางดังตอไปนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2550 2549 

เงินใหสินเชื่อ 48 48 48 
เงินรับฝาก 399 399 572 

 คาตอบแทนผูบริหารที่สําคัญ  

  ในระหวางป 2550 ธนาคารฯและบริษัทยอยไดจายเงินเดือน คาเบี้ยประชุม และบําเหน็จใหแกผูบริหารสําคัญ
รวมถึงกรรมการของธนาคารฯและบริษัทยอยเปนจํานวน 111 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ : 42  ลานบาท) 
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35. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

  ขอมูลทางการเงินในงบการเงินรวมจําแนกตามสวนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และสําหรับปส้ินสุดวัน
เดียวกันเปนดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 
 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 

 ธุรกิจธนาคาร 
ธุรกิจ

หลักทรัพย ธุรกิจอื่น รายการตัดบัญชี งบการเงินรวม 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหัก 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุน   
จากการปรับโครงสรางหนี้ 5,131 65 219 (15) 5,400 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวน
ไดเสีย - - - 79 79 
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 2,005 859 3,688 (521) 6,031 
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย (6,104) (501) (3,658) 359 (9,904) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (41) (123) (95) - (259) 

กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย - - - (20) (20) 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 991 300 154 (118) 1,327 

 (หนวย : ลานบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

 ธุรกิจธนาคาร 
ธุรกิจ

หลักทรัพย ธุรกิจอื่น รายการตัดบัญชี งบการเงินรวม 

เงินลงทุน - สุทธิ 19,968 1,020 7,016 (4,832) 23,172 
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ  
 (รวมรายการระหวางธนาคารและ 
 ตลาดเงิน) 259,286 2,493 7,979 (5,763) 263,995 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 1,783 131 173 - 2,087 
สินทรัพยอื่น 10,061 357 1,340 (225) 11,533 

สินทรัพยรวม 291,098 4,001 16,508 (10,820) 300,787 

  ธนาคารฯดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียวคือธนาคารพาณิชยและดําเนินงานทางภูมิศาสตร
เดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น จึงไมไดแยกแสดงรายได กําไร และสินทรัพยตามหนวยงานในงบการเงิน
สําหรับป 2549  
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36. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นในภายหนา 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหนาที่มีสาระสําคัญมี
ดังนี้ :- 

36.1  
 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2550 

  เงินตรา  
 เงินบาท ตางประเทศ รวม 

การรับอาวัลตั๋วเงิน 24 - 24 
ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไมครบกําหนด - 25 25 
เล็ตเตอรออฟเครดิต - 399 399 
ภาระผูกพันอื่น :-    
   สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนทันที 
 และลวงหนา 

   

 - สัญญาซื้อ - 1,555 1,555 
      - สัญญาขาย - 37,776 37,776 
   สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย    
 - สัญญาขาย - 1,350 1,350 
   สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 28,330 - 28,330 
   วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคา 
 ยังไมไดเบิกใช 

2,673 - 2,673 

   อื่น ๆ 2,467 495 2,962 

รวม 33,494 41,600 75,094 
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(หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 

  เงินตรา   เงินตรา  
 เงินบาท ตางประเทศ รวม เงินบาท ตางประเทศ รวม 

การรับอาวัลตั๋วเงิน 24 - 24 54 - 54 
ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขา 
 ที่ยังไมครบกําหนด - 25 25 - 19 19 
เล็ตเตอรออฟเครดิต - 399 399 2 92 94 
ภาระผูกพันอื่น :-       
   สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนทันที 
 และลวงหนา 

      

 - สัญญาซื้อ - 1,555 1,555 - 82 82 
      - สัญญาขาย - 37,776 37,776 - 21,929 21,929 
   สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย 
      

 - สัญญาขาย - 1,350 1,350 - 1,868 1,868 
   สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 28,330 - 28,330 26,650 - 26,650 
   วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคา 
 ยังไมไดเบิกใช 

2,673 - 2,673 1,664 - 1,664 

   อื่น ๆ 2,439 495 2,934 1,371 3 1,374 

รวม 33,466 41,600 75,066 29,741 23,993 53,734 
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 36.2 ในป 2544 - 2545 ธนาคารฯไดเขาทําสัญญาขายเงินใหสินเชื่อแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) 
เปนจํานวนเงินประมาณ 296 ลานบาท ซ่ึงธนาคารฯมีภาระที่จะตองรวมรับรูสวนแบงผลกําไรหรือ
ขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของ บสท. ณ ส้ินปที่ 5 และส้ินปที่ 10 นับแตวันที่ 1 
กรกฎาคม 2544 โดยในกรณีที่มีผลขาดทุน ผลขาดทุนสวนแรกจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาโอน 
ธนาคารฯจะเปนผูรับผิดชอบ ผลขาดทุนสวนที่สองจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาโอน บสท. และ
ธนาคารฯจะแบงกันคนละครึ่ง ผลขาดทุนสวนที่เหลือ บสท. จะรับไปทั้งหมด โดยผลกําไรหรือขาดทุน
จะคํานวณจากมูลคาสินทรัพยที่เรียกเก็บไดสะสม ณ วันที่คํานวณหักดวยตนทุนในการรับโอนและ
คาใชจายทั้งปวงในการดําเนินงานของ บสท. รวมทั้งดอกเบี้ยจากตราสารหนี้ที่ออกเพื่อซ้ือลูกหนี้ ซ่ึงผล
กําไรหรือขาดทุนทั้งหมดยังไมสามารถประมาณไดแนนอนในขณะนี้ อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2550 ธนาคารฯไดมีการประมาณการสวนแบงผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหาร
สินทรัพยดอยคุณภาพดังกลาวแลวเปนจํานวนเงินประมาณ 89 ลานบาท ซ่ึงจํานวนประมาณการผล
ขาดทุนนี้ไดแสดงไวเปนสวนหนึ่งของคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้ (2549 : 
ประมาณการผลขาดทุนจํานวน 55 ลานบาท) 

 36.3 ธนาคารฯไดมีการทําสัญญาขายสินเชื่อ/โอนสิทธิเรียกรองสินเชื่อที่อยูอาศัยกับบรรษัทตลาดรอง   
สินเชื่อที่อยูอาศัย ซ่ึงธนาคารฯมีภาระที่จะตองจายคาชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นจากจํานวนสินเชื่อ
อันเกิดจากการไมไดรับชําระหนี้จํานวนสูงสุดไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาสินเชื่อที่ขาย ซ่ึง ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2550 ธนาคารฯมีภาระสูงสุดไมเกิน 3 ลานบาท 

 36.4 ธนาคารฯมีภาระที่จะตองนําสงเงินเขากองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในอัตรา
รอยละ 0.2 ของยอดเงินฝากบวกดอกเบี้ยคางจายที่มีอยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาหกเดือนกอนหนางวดที่จะตอง
นําสงเงินกองทุนทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคมของทุกป 

36.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารฯและบริษัทยอยมีภาระที่ตองจายคาบริการที่เกี่ยวของกับทรัพยสิน 
รอการขาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคาบริการอื่น ๆ พรอมทั้งคาเชาและคาบริการอาคาร
สํานักงานฯตามสัญญาเชาและบริการระยะยาวดังนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ป กิจการอื่น บริษัทใหญ กิจการอื่น บริษัทใหญ บริษัทยอย 

2551 392 93 307 80 8 
2552 208 49 185 41 2 

2553 เปนตนไป 350 - 346 - - 
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 นอกจากนี้ ธนาคารฯยังมีภาระที่ตองจายคาบริการงานธุรการตาง ๆ ใหกับบริษัทยอยแหงหนึ่งตามอัตรา
ตนทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกสวนเพิ่มตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา 
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36.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระผูกพันตามสัญญาการใหความสนับสนุนและ
บริการเผยแพรงานวิจัยกับบริษัทในตางประเทศแหงหนึ่ง ซ่ึงจะตองจายคาธรรมเนียมเปนรายไตรมาส
ตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา และสัญญาดังกลาวจะครบกําหนดในวันที่ 30 กันยายน 2551 

36.7 ภายใตเงื่อนไขในสัญญาการเขาซ้ือหุนของธนาคารฯที่ทําระหวางบริษัทใหญ ธนาคารฯและ BNSAL 
บริษัทใหญ และธนาคารฯจะตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกิจการ การดําเนินธุรกิจ การปฏิบัติการ และ
การปฏิบัติตามกฎหมายของธนาคารฯ และบริษัทยอยของธนาคารฯ และรับรองความถูกตองของ
ขอมูลที่เปดเผย เพื่อประโยชนในการพิจารณาเขาซื้อหุนธนาคารฯของ BNSAL และหากมีกรณีที่ทํา
ใหธนาคารฯ หรือบริษัทยอยตองจายคาเสียหาย ชดเชย หรือคาปรับใด ๆ แกบุคคลอื่นอันเกิดจาก
เหตุการณหรือขอมูลที่บริษัทใหญและธนาคารฯมิไดเปดเผยแก BNSAL กอนเขาทําการซื้อหุน บริษัทใหญ
และธนาคารฯตองรวมชดใชความเสียหายแก BNSAL ตามเกณฑที่กําหนดไวในสัญญา แตทั้งนี้ไมเกิน
อายุความตามที่กําหนดโดยกฏหมายไทยสําหรับการเรียกรองใหชดใชคาเสียหายในแตละกรณี  

 นอกจากนี้ ตามสัญญาผูถือหุนที่บริษัทใหญทํากับ BNSAL ไดมีขอตกลงรวมกันตามสัญญาซึ่งบริษัท
ใหญ ธนาคารฯ บริษัทยอยของธนาคารฯ และ BNSAL มีสิทธิและหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กําหนดในสัญญา โดยไมมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของภาระดังกลาว อยางไรก็ตาม ฝายจัดการของ
ธนาคารฯและบริษัทใหญเช่ือวาธนาคารฯ บริษัทยอยของธนาคารฯ และบริษัทใหญไดดําเนินธุรกิจ
โดยมีการกํากับดูแลและปฏิบัติอยางเพียงพอ จึงคาดวาจะไมมีผลเสียหายที่จะกระทบฐานะการเงิน
ของบริษัทใหญและธนาคารฯและบริษัทยอยอยางเปนนัยสําคัญ 

37. คดีฟองรอง 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารฯและบริษัทยอยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียก
คาเสียหายเปนจํานวนรวมประมาณ  486 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ : 474 ลานบาท) อยางไรก็ตาม 
ฝายจัดการของธนาคารฯและบริษัทยอยเชื่อมั่นวาจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไมไดบันทึกเปนหนี้สิน ณ 
ปจจุบัน  

38. เคร่ืองมือทางการเงิน 

  เครื่องมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ ที่ทําใหสินทรัพยทางการเงินของกิจการหนึ่งและหนี้สิน
ทางการเงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้น 
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 38.1 ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ 

  ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ธนาคารฯและบริษัทยอยอาจไดรับความเสียหายอัน
สืบเนื่องมาจากการที่คูสัญญาของธนาคารฯและบริษัทยอยจะไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุ
ไวในเครื่องมือทางการเงินได มูลคาสูงสุดของความเสี่ยง คือ มูลคาตามบัญชีของเครื่องมือทาง
การเงินหักดวยสํารองเผ่ือขาดทุนตามที่แสดงไวในงบดุล และความเสี่ยงของรายการนอกงบดุลจาก
การอาวัล ค้ําประกันการกูยืมและค้ําประกันอื่น ๆ  

  ธนาคารฯและบริษัทยอยไดมีการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนของการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 
การวิเคราะหความเสี่ยงและความสามารถในการชําระหนี้ และการสอบทานสินเชื่อเพื่อตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพสินเชื่อของธนาคารฯและบริษัทยอยอันจะปองกันและแกไขสินเชื่อที่จะเปน
ปญหาในอนาคต 

 38.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด  

   ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดหมายถึงความเสี่ยงที่ธนาคารฯและบริษัทยอย
อาจไดรับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนและราคา
ของหลักทรัพยซ่ึงสงผลกระทบตอฐานะเงินตราตางประเทศและฐานะการลงทุนของธนาคารฯและ
บริษัทยอย ดังนั้นความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดจึงประกอบไปดวยความเสี่ยงหลัก
คือความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
ราคาตลาดของตราสารทุน 

ก) ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย  

  ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลคาของเครื่องมือทางการเงินจะ
เปล่ียนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด  

  ธนาคารฯและบริษัทยอยไดมีการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ย โดยการปรับโครงสรางและสัดสวนการถือครองสินทรัพยและหนี้สินที่มีระยะเวลา
การปรับอัตราดอกเบี้ยที่แตกตางกันใหเหมาะสมและเปนไปตามทิศทางของดอกเบี้ยในตลาด 
เพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่ เหมาะสมภายใตความเสี่ยงที่ยอมรับได โดยอยูภายใตการ
ควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน 
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  สินทรัพย/หนี้สินทางการเงินจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มี
ดังนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
มีอัตรา
ดอกเบี้ย    

มีอัตรา
ดอกเบี้ย    

 ปรับขึ้นลง มีอัตรา   ปรับขึ้นลง มีอัตรา   

รายการ 
ตามอัตรา
ตลาด 

ดอกเบี้ย
คงที่ 

ไมมี
ดอกเบี้ย รวม 

ตามอัตรา
ตลาด 

ดอกเบี้ย
คงที่ 

ไมมี
ดอกเบี้ย รวม 

สินทรัพยทางการเงิน          
เงินสด - - 3,275 3,275 - - 3,274 3,274 
รายการระหวางธนาคาร 
 และตลาดเงิน 

420 36,190 3,317 39,927 2 35,448 3,065 38,515 

หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญา
ขายคืน 

- 2,500 - 2,500 - 2,500 - 2,500 

เงินลงทุน - 19,518 3,709 23,227 - 14,370 5,679 20,049 
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี - - 244 244 - - - - 
เงินใหสินเชื่อ (1) 28,993 198,307 1,476 228,776 27,834 196,604 502 224,940 
หนี้สินทางการเงิน         
เงินฝาก 60,355 130,235 530 191,120 60,650 130,314 582 191,546 
รายการระหวางธนาคาร 
 และตลาดเงิน  

984 3,189 596 4,769 1,015 3,190 660 4,865 

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย - - 1,244 1,244 - - - - 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม - - 1,329 1,329 - - 1,329 1,329 
เงินกูยืม 10 68,673 - 68,683 - 68,438 - 68,438 

(1)  ยอดคงเหลือของเงินใหสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ไดรวมเงินใหสินเชื่อที่หยุด
รับรูรายไดตามเกณฑคงคาง  
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  เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ มีวันที่มีการกําหนดอัตราใหมหรือวันครบ
กําหนด (แลวแตวันใดจะถึงกอน) นับจากวันที่ในงบดุลดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด  อัตราดอกเบี้ย 
 เมื่อ 0 - 3 3 - 12    ถัวเฉลี่ย 

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

สินทรัพยทางการเงิน        
รายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงิน 

87 34,447 1,656 - - 36,190 5.14 

หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญา
ขายคืน 

- 2,500 - - - 2,500 3.22 

เงินลงทุน - 3,007 2,328 11,452 2,731 19,518 3.83 - 4.03 
เงินใหสินเชื่อ 17,168 4,409 5,024 139,279 32,427 198,307 7.22 - 10.36 
หนี้สินทางการเงิน        
เงินฝาก 8 65,794 61,842 2,591 - 130,235 3.13 
รายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงิน 

1,150 787 242 1,010 - 3,189 3.54 

เงินกูยืม 1,105 49,010 11,808 3,750 3,000 68,673 4.17 - 5.25 

(หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด  อัตราดอกเบี้ย 
 เมื่อ 0 - 3 3 - 12    ถัวเฉลี่ย 

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

สินทรัพยทางการเงิน        
รายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงิน 

57 34,041 1,350 - - 35,448 5.14 

หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญา
ขายคืน 

- 2,500 - - - 2,500 3.22 

เงินลงทุน - 1,455 793 10,025 2,097 14,370 4.03 
เงินใหสินเชื่อ 21,420 4,374 4,762 134,421 31,627 196,604 7.22 
หนี้สินทางการเงิน        
เงินฝาก 8 65,844 61,871 2,591 - 130,314 3.13 
รายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงิน 

1,150 787 243 1,010 - 3,190 3.54 

เงินกูยืม - 49,590 11,808 4,040 3,000 68,438 4.17 
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นอกจากนี้ ธนาคารฯและบริษัทยอยมีสินทรัพย/หนี้สินทางการเงินที่กอใหเกิดรายได
และคาใชจาย ยอดคงเหลือถัวเฉล่ียที่คํานวณโดยถัวเฉล่ียจากยอดคงเหลือในระหวางปของ
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินและอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยและเงินปนผลสําหรับปส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2550 เปนดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ยอด

คงเหลือ 
ดอกเบี้ย
และ อัตราเฉลี่ย 

ยอด
คงเหลือ 

ดอกเบี้ย
และ อัตราเฉลี่ย 

 ถัวเฉลี่ย เงินปนผล (รอยละ) ถัวเฉลี่ย เงินปนผล (รอยละ) 

สินทรัพยทางการเงินที่กอใหเกิดรายได       
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 22,520 776 3.62 20,406 737 3.61 
หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน 11,415 446 3.91 11,415 446 3.91 
เงินลงทุน 25,843 1,183 5.12 24,818 1,042 4.20 
เงินใหสินเชื่อ/การใหเชาซื้อและสัญญา
เชาการเงิน 

209,699 15,125 7.35 207,454 14,898 7.18 

หนี้สินทางการเงินที่กอใหเกิดคาใชจาย       
เงินฝาก 200,538 7,262 3.62 200,940 7,268 3.62 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  5,265 172 3.27 4,982 173 3.47 
เงินกูยืม 43,968 1,963 4.65 43,409 1,945 4.48 

ข) ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน  

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน อันอาจมีผลใหมูลคาของตราสารทางการเงินเปลี่ยนแปลงไป หรือทําใหเกิดความ
ผันผวนตอรายได หรือมูลคาของสินทรัพยหรือหนี้สินทางการเงิน  

เนื่องจากธนาคารฯและบริษัทยอยมีธุรกรรมที่เกี่ยวกับการปริวรรตเงินตราตางประเทศทํา
ใหธนาคารฯและบริษัทยอยอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได 
อยางไรก็ตาม ธนาคารฯและบริษัทยอยมีนโยบายในการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
โดยการบริหารจัดการสถานะเงินตราตางประเทศสุทธิของธนาคารฯและดําเนินการภายใต
นโยบายบริหารความเสี่ยง ซ่ึงอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารของธนาคารฯและอยูภายใต
เกณฑที่กําหนดโดย ธปท.อยางเครงครัด 
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ฐานะเงินตราตางประเทศของธนาคารฯและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีดังนี้ :- 

  (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน 

 

ดอลลาร
สหรัฐฯ ยูโร เยน อื่น ๆ 

ฐานะเงินตราตางประเทศในงบดุล     
เงินสด 107 60 3 44 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 35,635 73 18 56 
เงินลงทุน 1,350 - - - 
เงินใหสินเชื่อ  399 - - - 

สินทรัพยอื่น - ดอกเบี้ยคางรับ 14 - - - 

รวมสินทรัพย 37,505 133 21 100 

หนี้สิน - เงินฝาก 628 - - - 

สุทธิ 36,877 133 21 100 

ฐานะเงินตราตางประเทศนอกงบดุล     
ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาที่ยัง 
 ไมครบกําหนด 

16 9 - - 

เล็ตเตอรออฟเครดิต 379 2 2 16 
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนทันทีและ
ลวงหนา      

     -  สัญญาซื้อ 1,337 - 10 208 
     -  สัญญาขาย 37,084 260 61 371 
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
และอัตราดอกเบี้ย - สัญญาขาย 

1,350 - - - 

อื่น ๆ 297 - - 198 

ค) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของราคาของตราสารทุนหรือหุนทุน  ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดความผันผวนตอรายได
หรือมูลคาของสินทรัพยทางการเงิน  
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38.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

   ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือ ความเสี่ยงที่ธนาคารฯและบริษัทยอยจะไมสามารถปฏิบัติตาม
ภาระผูกพันไดเมื่อครบกําหนด เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดได หรือไมสามารถ
จัดหาเงินไดเพียงพอตามความตองการในเวลาที่เหมาะสม ซ่ึงอาจทําใหเกิดความเสียหายได   

ธนาคารฯและบริษัทยอยมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง โดยจัดใหมี
โครงสรางแหลงเงินทุนระยะสั้นและระยะยาวที่เหมาะสม นอกจากนี้ ธนาคารฯมีนโยบายในการ
ดํารงสภาพคลองใหสอดคลองตามเกณฑการดํารงสินทรัพยสภาพคลองที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนด เพื่อใหมั่นใจวามีฐานะสภาพคลองที่เพียงพอตอความตองการในปจจุบันและอนาคต 

   วันที่ที่ครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 3,275 - - - 3,275 3,274 - - - 3,274 
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน  

3,793 36,134 - - 39,927 3,124 35,391 - - 38,515 

หลักทรัพยซื้อโดยมี
สัญญาขายคืน 

- 2,500 - - 2,500 - 2,500 - - 2,500 

เงินลงทุน - 4,175 15,378 3,674 23,227 - 1,087 13,318 5,644 20,049 
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี - 244 - - 244 - - - - - 
เงินใหสินเชื่อ(1) 24,041 12,728 192,007 - 228,776 27,133 11,457 186,350 - 224,940 
หนี้สินทางการเงิน            
เงินฝาก 58,482 129,261 3,377 - 191,120 58,829 129,340 3,377 - 191,546 
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน  

2,730 979 1,060 - 4,769 2,825 980 1,060 - 4,865 

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย - 1,244 - - 1,244 - - - - - 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 1,329 - - - 1,329 1,329 - - - 1,329 
เงินกูยืม 1,115 57,968 9,600 - 68,683 - 58,548 9,890 - 68,438 
รายการนอกงบดุล            
การรับอาวัลต๋ัวเงิน - 24 - - 24 - 24 - - 24 
ภาระตามตั๋วแลกเงินคา
สินคาเขาที่ยังไมครบ
กําหนด 

- 25 - - 25 - 25 - - 25 

เล็ตเตอรออฟเครดิต 8 391 - - 399 8 391 - - 399 
ภาระผูกพันอื่น 2,767 46,742 23,841 1,296 74,646 2,767 46,742 23,813 1,296 74,618 

(1)  ยอดคงเหลือของเงินใหสินเชื่อเมื่อทวงถามรวมเงินใหสินเชื่อที่หยุดรับรูรายได 
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38.4  มูลคายุติธรรม 

  มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่         
ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระ
ธนาคารฯและบริษัทยอยไดมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตาม
หลักเกณฑดังนี้ :- 

 ก) สินทรัพยทางการเงิน 

   ในการกําหนดราคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของตราสารทางการเงิน ราคายุติธรรมของ
สินทรัพยทางการเงินสวนใหญถือตามจํานวนเงินที่แสดงในงบดุลรวมถึง เงินสด รายการ
ระหวางธนาคารและตลาดเงิน หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน ลูกหนี้สํานักหักบัญชี และเงินให
สินเชื่อซ่ึงจะมีราคาใกลเคียงกับราคาตามบัญชีเนื่องจากมูลคาตราสารทางการเงินสวนใหญจะ
ขึ้นอยูกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด สวนตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขและระยะเวลาที่เปน
มาตรฐานซึ่งซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองจะใชราคาตลาดเปนราคายุติธรรม เชน เงินลงทุน 
เปนตน 

ข) หนี้สินทางการเงิน 

  หนี้สินทางการเงินรวมถึงเงินฝาก รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม และเงินกูยืม ซ่ึงมีราคายุติธรรมใกลเคียงกับราคาตามบัญชีเนื่องจาก
เหตุผลเดียวกับที่ระบุไวสําหรับสินทรัพยทางการเงินขางตน 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ราคาตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินของธนาคารฯและบริษัทยอย
ไมแตกตางไปจากมูลคายุติธรรมอยางเปนสาระสําคัญ อยางไรก็ตาม เงินลงทุนในตราสารที่จะถือจน
ครบกําหนดซึ่งมีมูลคายุติธรรมต่ํากวามูลคาตามบัญชี 64 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ : มีมูลคา
ยตุิธรรมสูงกวามูลคาตามบัญชี 85 ลานบาท) และเงินลงทุนในบริษัทรวมมีมูลคายุติธรรมสูงกวามูลคา
ตามบัญชี 296 ลานบาท 
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38.5 ตราสารอนุพันธ 

   ธนาคารฯและบริษัทยอยมีนโยบายการประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธเพื่อปองกันความ
เสี่ยงของธนาคารฯและบริษัทยอยและเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา ซ่ึงตราสารอนุพันธ
เหลานี้ไดแก สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและ
อัตราดอกเบี้ย และสัญญาอัตราดอกเบี้ย เปนตน  

ธนาคารฯและบริษัทยอยมีนโยบายในการปองกันความเสี่ยงดานตราสารอนุพันธ โดยกําหนด
นโยบายและวงเงินที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงใหมีขั้นตอนการรายงานและความเสี่ยงตาง ๆ เพื่อ
ควบคุมธุรกรรมดานอนุพันธทางการเงิน ธนาคารฯและบริษัทยอยควบคุมความเสี่ยงดานการผิดนัด
ชําระที่เกี่ยวของกับอนุพันธทางการเงิน โดยพิจารณาวงเงินสินเชื่อที่ใหกับลูกคาโดยรวม ซ่ึงการ
พิจารณาดังกลาวเปนไปเชนเดียวกับกระบวนการพิจารณาสินเชื่ออันทําใหธนาคารฯและบริษัทยอย
ควบคุมระดับความเสี่ยงที่สามารถรับได 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารฯและบริษัทยอยมีตราสารอนุพันธซ่ึงจําแนกตามระยะเวลา
ครบกําหนดของสัญญาดังนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไมเกิน 1 ป มากกวา 1 ป รวม 

สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนทันทีและลวงหนา    
- สัญญาซื้อ 1,555 - 1,555 
- สัญญาขาย 37,776 - 37,776 

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย    
- สัญญาขาย 675 675 1,350 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย    
- จายอัตราดอกเบี้ยคงที่ 450 10,020 10,470 
- จายอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 2,245 1,450 3,695 
- รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2,245 1,450 3,695 
- รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 450 10,020 10,470 
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39. การจัดประเภทรายการบัญชี 

  ธนาคารฯไดจัดประเภทรายการบัญชีในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และสําหรับปส้ินสุด
วันเดียวกันขึ้นใหม เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีของปปจจุบัน ซ่ึงไมมีผลกระทบตอ
กําไรสุทธิและสวนของผูถือหุนตามที่ไดรายงานไปแลว 

40. การอนุมัติงบการเงิน 

  งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการธนาคารฯเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 
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