
 

 

 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

รายงาน และ งบการเงินระหวางกาล 

31 มีนาคม 2549 
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รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอตอผูถอืหุนและคณะกรรมการของ 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 ขาพเจาไดสอบทานงบดุล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของ       

ผูถือหุนและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด วันเดียวกันของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ซ่ึง

ผูบริหารของธนาคารเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจา

เปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 

 ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผน

และปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเช่ือม่ันอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง

อันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ 

และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเช่ือม่ันนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการ

สอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป เนื่องจากขาพเจาไมไดทําการตรวจสอบงบการเงิน ไดแตเพียงสอบทาน ดังนั้น

ขาพเจาจึงไมไดเสนอรายงานการสอบบัญชี แตเสนอเพียงรายงานการสอบทานเทานั้น 

 ขาพเจาไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการ

บัญชีท่ีรับรองท่ัวไปจากการสอบทานของขาพเจา 

งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 ของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ได ตรวจสอบ

โดยผูสอบบัญชีทานอ่ืนในสํานักงานเดียวกันกับขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและเสนอ

รายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2549  งบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 ท่ีแสดง

เปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินท่ีผูสอบบัญชีทานนั้นไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว  
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งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลง ในสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดสาม

เดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2548 ของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ท่ีแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของ       

งบการเงินระหวางกาลท่ีไดสอบ ทานโดยผูสอบบัญชีทานอ่ืนในสํานักงานเดียวกันกับขาพเจา ซ่ึงไดรายงานไว

ตามรายงานลงวันท่ี 26 เมษายน 2548 วาไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรใน

สาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  แตไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสรางการประกอบ

ธุรกิจสถาบันการเงินของกลุมธนชาต 

 

 

 

 รัตนา จาละ 

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

กรุงเทพฯ : 11 พฤษภาคม 2549 
  



ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

งบดุล

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 และ 31 ธันวาคม 2548

(หนวย : พันบาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว)

               สินทรัพย

เงินสด 976,747                  800,361                  

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 2

  ในประเทศ

     มีดอกเบี้ย 61,974,284            74,745,000            

     ไมมีดอกเบี้ย 1,839,317              3,609,741              

63,813,601            78,354,741            

  ตางประเทศ - ไมมีดอกเบี้ย 61,707                    57,632                    

        รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ 63,875,308            78,412,373            

หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 34,500,000            12,500,000            

เงินลงทุน 3

     เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ 2,594,704              974,552                  

     เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 14,868,116            16,440,535            

        รวมเงินลงทุน - สุทธิ 17,462,820            17,415,087            

เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 4

     เงินใหสินเชื่อ 105,790,054          83,196,713            

     ดอกเบี้ยคางรับ 179,206                  165,782                  

        รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 105,969,260          83,362,495            

        หัก :  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 5 (1,457,228)             (1,105,885)             

                 คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ 6 (42,123)                  (47,235)                  

     รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ-สุทธิ 104,469,909          82,209,375            

ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ 9 813,432                  768,206                  

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 622,522                  493,973                  

สินทรัพยไมมีตัวตน - สิทธิการเชาและซอฟทแวร 137,313                  99,594                    

ลูกหนี้จากการโอนขายลูกหนี้ดอยคุณภาพใหแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน 421,712                  -                         

ดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับ 230,743                  138,723                  

ภาษีมูลคาเพิ่มจายลวงหนา 3,494,346              2,264,444              

สินทรัพยอื่น 587,793                  376,533                  

รวมสินทรัพย 227,592,645          195,478,669          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

งบดุล (ตอ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 และ 31 ธันวาคม 2548

(หนวย : พันบาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว)

          หนี้สินและสวนของผูถือหุน

เงินฝาก

      เงินฝากที่เปนเงินบาท 180,291,556          149,010,554          

      เงินฝากที่เปนเงินตราตางประเทศ 1,294                      4,372                      

      รวมเงินฝาก 180,292,850          149,014,926          

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 

  ในประเทศ

      มีดอกเบี้ย 2,669,446              2,451,713              

      ไมมีดอกเบี้ย 357,021                  196,103                  

3,026,467              2,647,816              

  ตางประเทศ - ไมมีดอกเบี้ย 24,442                    -                         

        รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  3,050,909              2,647,816              

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 760,593                  997,155                  

เงินกูยืม 10

     เงินกูยืมระยะสั้น 285,760                  285,760                  

     เงินกูยืมระยะยาว 24,713,677            24,706,680            

        รวมเงินกูยืม 24,999,437            24,992,440            

ดอกเบี้ยคางจาย 1,404,319              1,155,022              

เจาหนี้คาเบี้ยประกันภัยคางจาย 524,778                  472,978                  

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 22,345                    -                         

คาใชจายคางจาย 350,279                  160,069                  

หนี้สินอื่น 847,477                  737,942                  

รวมหนี้สิน 212,252,987          180,178,348          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

งบดุล (ตอ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 และ 31 ธันวาคม 2548

(หนวย : พันบาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว)

สวนของผูถือหุน

     ทุนเรือนหุน

        ทุนจดทะเบียน

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

        ทุนที่ออกและชําระแลว

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

     สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 340,898                  340,898                  

     สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 11 72,519                    91,899                    

     สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 11 (635,567)                (643,915)                

     กําไรสะสม

        จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 66,649                    66,649                    

        ยังไมไดจัดสรร 911,598                  861,229                  

รวมสวนของผูถือหุน 15,339,658            15,300,321            

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 227,592,645          195,478,669          

-                         -                         

รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพันทั้งสิ้น 16.1

การรับอาวัลตั๋วเงิน 64,385                    239,200                  

ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไมครบกําหนด 2,635                      3,717                      

เล็ตเตอรออฟเครดิต 534,892                  635,370                  

ภาระผูกพันอื่น 32,504,585            30,798,347            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน

(หนวย : พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

หมายเหตุ 2549 2548

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล

    เงินใหสินเชื่อ 645,361                  343,806                  

    รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,187,386              212,534                  

    การใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน 850,691                  -                         

    เงินลงทุน 197,435                  176,084                  

        รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 2,880,873              732,424                  

คาใชจายดอกเบี้ย

     เงินฝาก 1,264,437              224,115                  

     รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 15,491                    7,924                      

     เงินกูยืมระยะสั้น 1,864                      1,801                      

     เงินกูยืมระยะยาว 260,016                  150,874                  

        รวมคาใชจายดอกเบี้ย 1,541,808              384,714                  

          รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 1,339,065              347,710                  

โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ) 7 (217,476)                18,697                    

ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (4,624)                    (40,150)                  

     รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและ

        หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ 1,116,965              326,257                  

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย

     กําไรจากเงินลงทุน 18,603                    54,573                    

     คาธรรมเนียมและบริการ

        การรับรอง รับอาวัลและค้ําประกัน 3,448                      2,846                      

        สวนลดคาเบี้ยประกันภัยรับ 170,847                  865                         

        อื่น ๆ 31,518                    4,952                      

     กําไรจากการปริวรรตเงินตรา 4,677                      693                         

     รายไดคาบริการงานสนับสนุน 45,755                    -                         

     รายไดอื่น 18,803                    1,623                      

        รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 293,651                  65,552                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 และ 2548



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน (ตอ)

(หนวย : พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

หมายเหตุ 2549 2548

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย

     คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 269,185                  91,520                    

     คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ 89,176                    31,400                    

     คาภาษีอากร 112,646                  24,845                    

     คาธรรมเนียมและบริการ 8,903                      2,938                      

     คาตอบแทนกรรมการ 13 1,684                      1,486                      

     ขาดทุน(กําไร)จากทรัพยสินรอการขายและทรัพยสินอื่น 17,825                    (8,746)                    

     เงินนําสงเขากองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 148,924                  46,039                    

     คานายหนาและคาใชจายเชาซื้อ 436,776                  -                         

     คาใชจายอื่น 245,128                  44,500                    

        รวมคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 1,330,247              233,982                  

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 80,369                    157,827                  

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 14 30,000                    -                         

กําไรสุทธิสําหรับงวด 50,369                    157,827                  

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)

     กําไรตอหุน (บาท) 0.03                        0.19                        

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 และ 2548



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

(หนวย : พันบาท)

2549 2548

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

     กําไรสุทธิ 50,369                    157,827                  

     รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)

        จากกิจกรรมดําเนินงาน :-

           คาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย 33,093                    11,602                    

           หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ 222,100                  21,453                    

           ตัดจําหนายสวนเกินมูลคาตราสารหนี้ 13,379                    21,644                    

           ตัดจําหนายสวนลดจายเงินกูยืมระยะยาว 6,997                      7,232                      

           คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนลดลง (3,047)                    (10,597)                  

           คาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขายเพิ่มขึ้น 18,859                    1,522                      

           กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (1,173)                    (17)                         

           กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ (2,714)                    -                         

           คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยอื่นเพิ่มขึ้น 12,092                    1,077                      

           รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับเพิ่มขึ้น (100,798)                (49,635)                  

           รายไดคางรับอื่นเพิ่มขึ้น (22,657)                  (148)                       

           คาธรรมเนียมและรายไดคาเชารับลวงหนาเพิ่มขึ้น(ลดลง) (15,202)                  1,685                      

           ดอกผลเชาซื้อและรายไดรอตัดบัญชีตัดจาย (885,537)                (3,157)                    

           ดอกเบี้ยคางจายเพิ่มขึ้น 249,297                  1,428                      

           เจาหนี้คาเบี้ยประกันภัย/คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น 182,259                  69,985                    

     กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน

        สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน (242,683)                231,901                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 และ 2548



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ตอ)

 (หนวย : พันบาท)

2549 2548

     สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

        รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 14,666,348            (5,034,420)             

        หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (22,000,000)           (5,800,000)             

        เงินใหสินเชื่อ (22,252,824)           226,720                  

        ทรัพยสินรอการขาย 54,494                    41,196                    

        สินทรัพยอื่น (1,380,960)             (11,498)                  

     หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)

        เงินฝาก 31,277,924            4,179,339              

        รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 403,093                  53,517                    

        หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม (236,562)                47,331                    

        หนี้สินอื่น 201,765                  88,650                    

           เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 490,595                  (5,977,264)             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

     เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อการลงทุน(เพิ่มขึ้น)ลดลง (159,713)                1,622,851              

     เงินสดจายซื้ออุปกรณ (156,119)                (18,881)                  

     เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 1,623                      129                         

        เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (314,209)                1,604,099              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

     เงินสดรับจากการกูยืมระยะยาว -                         4,380,760              

        เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน -                         4,380,760              

เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 176,386                  7,595                      

เงินสด ณ วันตนงวด 800,361                  215,639                  

เงินสด ณ วันปลายงวด 976,747                  223,234                  

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด :-

     เงินสดจายระหวางงวดสําหรับ

        ดอกเบี้ยจาย 1,285,513              376,053                  

        ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย 7,655                      2,069                      

     รายการที่มิใชเงินสด

        รับโอนทรัพยสินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชําระหนี้ 113,511                  -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 และ 2548



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 และ 2548

(หนวย : พันบาท)

สวนเกินทุน สวนต่ํากวาทุน

จากการ จากการ จัดสรรแลว - 

ทุนที่ออก สวนเกินมูลคา เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง สํารองตาม

และชําระแลว หุนสามัญ มูลคาเงินลงทุน มูลคาเงินลงทุน กฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

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

สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง

   มูลคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้น - - 342                   - - - 342                   

สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลง

   มูลคาเงินลงทุนลดลง - - - 22,794              - - 22,794              

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - 157,827            157,827            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 8,101,991         340,898            295,362            (583,172)          48,565              878,013            9,081,657         

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

สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง

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

สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลง

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

1. ขอมูล ท่ัวไป 

 1.1 แผนการปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจสถาบนัการเงนิ 

เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2548 กระทรวงการคลังไดใหความเห็นชอบ แผนการดําเนินการตามท่ี

กลุมธนชาตไดเสนอ และในป 2548 ไดมีการดําเนินการตามแผนสวนใหญแลว เชน ธนาคารฯไดเร่ิม

ดําเนินธุรกรรมเชาซ้ือแทนบริษัทใหญ (บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน)) ตั้งแตวันท่ี 9 

พฤษภาคม 2548 และได รับโอนเงินรับฝากประเภทตั๋วสัญญาใชเงินของบริษัทใหญ รับโอนเงินให

สินเช่ือจากบริษัทใหญ และในเดือนธันวาคม 2548 ธนาคารฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวอีก

จํานวน 6,482 ลานบาท  

นอกจากนี้ ในระหวางป 2549 ธนาคารฯไดรับโอนเงินใหสินเช่ือจากบริษัทใหญเพิ่มเติมอีก

จํานวน 888 ลานบาท ในราคาตามมูลคาท่ีตกลงกันตามสัญญา โดยอางอิงจากหลักเกณฑท่ีเห็นชอบ

โดยท่ีปรึกษาทางการเงิน 

 1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงนิ ระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 เร่ืองงบการเงินระหวางกาล 

โดยเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม ไดมีการขยายการแสดงรายการในงบดลุ 

งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดเพิ่มเติม

เชนเดียวกับงบการเงินประจําป 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอคร้ัง        

ลาสุด ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณ

ใหม ๆ เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใช           

งบการเงินระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 



 -  2  - 

 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 1. 3   นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ี

ใชในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548  

2. รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย) 

  (หนวย : ลานบาท) 

 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 

 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ :-       

   ธนาคารแหงประเทศไทยและ       

      กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ 1,703 - 1,703 3,515 - 3,515 

   ธนาคารพาณิชย 136 - 136 95 - 95 

   สถาบันการเงินอื่น 62,500 100 62,600 75,500 - 75,500 

รวม 64,339 100 64,439 79,110 - 79,110 

หัก : คาเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ (625) (1) (626) (755) - (755) 

รวมในประเทศ 63,714 99 63,813 78,355 - 78,355 

ตางประเทศ :-       

   เงินดอลลารสหรัฐฯ 32 - 32 33 - 33 

   เงินยูโร 14 - 14 8 - 8 

   อื่น ๆ  16 - 16 16 - 16 

   รวมตางประเทศ 62 - 62 57 - 57 

รวม 63,776 99 63,875 78,412 - 78,412 

  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 เงินใหสินเช่ือแกสถาบันการเงินจํานวน  62,500 ลานบาท เปนเงินใหสินเชื่อแก

บริษัทใหญ ซ่ึงมีกําหนดชําระเม่ือทวงถาม แตไมเกินพฤษภาคม 2550 และคิดดอกเบ้ียตามตลาดเงิน แตไมต่ํากวาอัตรา

ดอกเบ้ียเงินฝากประจําประเภทหนึ่งปบวกรอยละคงท่ีตอป (31 ธันวาคม 2548 : 75,500 ลานบาท) 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

3. เงนิลงทุน  

 3.1 จําแนกตามประเภทของเงนิลงทุน 

 (หนวย : ลานบาท) 

 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 ราคาทุน มูลคา ราคาทุน มูลคา 

 ตัดจําหนาย ยุตธิรรม ตัดจําหนาย ยุตธิรรม 

เงินลงทุนช่ัวคราว   :    

เงินลงทุนเผื่อขาย     

   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 448 447 34 34 

   หัก : คาเผื่อการปรับมูลคา (1)  -  

       รวม 447  34  

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด     

   - ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป     

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,211  941  

    ตราสารหนี้ตางประเทศ 937  -  

       รวม 2,148  941  

รวมเงินลงทุนช่ัวคราว - สุทธิ 2,595  975  

เงินลงทุนระยะยาว   :    

เงินลงทุนเผื่อขาย     

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 143 138 269 262 

ตราสารทุนในความตองการของ     

   ตลาดในประเทศ     

หลักทรัพยจดทะเบียน 513 375 539 428 

หนวยลงทุน 1,224 1,285 2,642 2,707 

 1,880 1,798 3,450 3,397 

   หัก : คาเผื่อการปรับมูลคา (82)  (53)  

        รวม 1,798  3,397  
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย : ลานบาท) 

 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 ราคาทุน มูลคา ราคาทุน มูลคา 

 ตัดจําหนาย ยุตธิรรม ตัดจําหนาย ยุตธิรรม 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด     

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 11,539  11,070  

    ตราสารหนี้ภาคเอกชน 31  35  

    ตราสารหนี้ตางประเทศ  194  578  

 11,764  11,683  

   หัก : คาเผื่อการดอยคา (44)  (44)  

        รวม 11,720  11,639  

เงินลงทุนทั่วไป     

หนวยลงทุนในกองทุนรวม     

   อสังหาริมทรัพย 1,211  1,253  

ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการ     

   ของตลาด - ในประเทศ               159  174  

 1,370  1,427  

   หัก : คาเผื่อการดอยคา (20)  (23)  

        รวม 1,350  1,404  

     

รวมเงินลงทุนระยะยาว – สุทธิ 14,868  16,440  

 3.2 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 ธนาคารฯมีสวนเกินทุนและสวนต่ํากวาทุนท่ีเกิดจากการโอนเปล่ียนประเภท

เงินลงทุนของตราสารหนี้คงเหลือเปนจํานวนประมาณ 12 ลานบาท และ 492 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงแสดง

ไวในสวนของผูถือหุน (31 ธันวาคม 2548 : สวนเกินทุนและสวนต่ํากวาทุนท่ีเกิดจากการโอนเปล่ียน

ประเภทเงินลงทุน 13 ลานบาท และ 512 ลานบาท ตามลําดับ) 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 3.3 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 และ 31 ธันวาคม 2548  ธนาคารฯมีเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลจํานวนเงิน 

105 ลานบาท ซ่ึงเปนเงินลงทุนตามขอตกลงกับกระทรวงการคลังภายใตโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุนช้ันท่ี 

2 พันธบัตรรัฐบาลดังกลาวมีอายุ 10 ป และมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 2.75 - 4.00 ตอป  

 3.4 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนดชําระรวมเงินลงทุน

ในตั๋วสัญญาใชเงินท่ีออกโดยบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (“บสท.”) ซ่ึงไดรับจากการโอนขายลูกหนี้

ดอยคุณภาพใหแก บสท. จํานวน 296  ลานบาท (31 ธันวาคม 2548 : 296 ลานบาท) ตั๋วสัญญาใชเงิน

ดังกลาวเปล่ียนมือไมไดมีอายุ 10 ป อยางไรก็ตาม ยอดราคาโอนท่ีไดรับชําระเงินเปนตั๋วสัญญาใชเงิน

แลว ยังสามารถเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงไดอีกภายหลังจากบสท.ไดสอบทานราคาหรือไดมีการ

ประเมินหลักประกันหรือปรับปรุงราคา  ซ่ึงธนาคารฯไดมีการประมาณการสวนแบงผลขาดทุนท่ีอาจ

เกิดข้ึนจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ ไวแลวเปนจํานวนประมาณ 44 ลานบาท โดยแสดงเปน       

คาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด (31 ธันวาคม 2548 : 44 ลานบาท) นอกจากนี้ 

ธนาคารฯยังคงมีความรับผิดชอบรวมกับบสท. ในสวนแบงผลกําไรหรือขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย

ดังกลาวตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 16.2 ประกอบงบการเงิน 

 3.5 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 เงินลงทุนท่ัวไปสวนหนึ่งจํานวนประมาณ 9 ลานบาท (ราคาทุน) เปนเงินลงทุนใน

หุนสามัญท่ีไดรับโอนจากการปรับโครงสรางหนี้ ซ่ึงติดภาระผูกพันหามจําหนายกอนระยะเวลาท่ีระบุ ไว

ในสัญญาปรับโครงสรางหนี้ (31 ธันวาคม 2548 : 9 ลานบาท เปนเงินลงทุนท่ีติดภาระผูกพันหามจําหนาย

กอนเวลาท่ีระบุในสัญญา และอีกจํานวน 14 ลานบาท เปนเงินลงทุนท่ีใหสิทธิแกลูกหนี้ในการใชสิทธิ

ซ้ือเงินลงทุนกอนผูอ่ืน) 

3.6 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 เงินลงทุนในหลักทรัพยของธนาคารฯไดรวมเงินลงทุน

ในหลักทรัพยท่ีออกโดยบริษัทท่ีมีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ซ่ึงมี

รายละเอียด ดังนี้ :- 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

    คาเผ่ือการปรับมูลคา/ดอยคา 

 จํานวนราย ราคาทุน มูลคายุติธรรม ที่บันทึกในบัญชีแลว 

 31 31 31 31 31 31 31 31 

 มีนาคม ธันวาคม มีนาคม ธันวาคม มีนาคม ธันวาคม มีนาคม ธันวาคม 

 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 

   ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

ตราสารทุน – หุนสามัญ         

1. บริษัทจดทะเบียนที่เขาขายถูกเพิกถอน

จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

1 1 - - - - - - 

2. บริษัทที่รายงานผูสอบบัญชีระบุวา

บริษัทมีปญหาเก่ียวกับการดํารงอยู

ของกิจการ 

2 2 21 21 2 2 19 19 

เงินลงทุนในลูกหนี้ท่ีรับโอน         

1.  บริษัทจดทะเบียนที่เขาขายถูกเพิกถอน

จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

1 1 - - - - - - 

4. เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 

 4 .1 จําแนกตามประเภทสินเชื่อ  

 (หนวย : ลานบาท) 

 31 มีนาคม 2549 31 ธนัวาคม 2548 

เงินเบกิเกินบญัชี 504 372 

เงินใหกูยืม 28,367 27,042 

ต๋ัวเงิน 14,517 15,668 

ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซื้อ 62,246 40,048 

ลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงิน 156 66 

รวม 105,790   83,196 

บวก  :  ดอกเบี้ยคางรับ 179 166 

หกั  :  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  (1,457) (1,106) 

          คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ (42) (47) 

เงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับ – สุทธิ 104,470 82,209 

  ในระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2549 ธนาคารฯไดรับโอนเงินใหสินเช่ือจากบริษัทใหญ

ในมูลคาท่ีตกลงกันตามสัญญา โดยอางอิงจากหลักเกณฑท่ีเห็นชอบโดยท่ีปรึกษาทางการเงินจํานวน 

888 ลานบาท และธนาคารฯไดโอนสินเช่ือดอยคุณภาพใหแกบริษัทท่ีเกี่ยวของกันแหงหนึ่งจํานวน 422 

ลานบาท 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 ธนาคารฯมีรายไดรอตัดบัญชีและดอกเบ้ียรับ

ลวงหนาดังนี้ :- 

  (หนวย : ลานบาท) 

 31 มีนาคม 2549 31 ธนัวาคม 2548 

รายไดรอตัดบัญชี 199 199 

ดอกผลเชาซือ้/เชาการเงินรอตัดบญัชี 10,529 6,527 

ดอกเบี้ยรับลวงหนา 3 4 

4.2 สินเชื่อดอยคุณภาพ 

  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 ธนาคารฯมีสินเช่ือดอยคุณภาพตามเกณฑของ 

ธปท. (หมายถึงเงินใหสินเช่ือท่ีจัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญและสูญ) ดังนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 

 31 มีนาคม 2549 31 ธนัวาคม 2548 

เงินใหสนิเช่ือดอยคณุภาพ (ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ) 3,150 3,582 

   ซ่ึงเงินใหสินเช่ือ ดอยคุณภาพ ขางตนไมนับรวมเงินใหสินเช่ือ ท่ีคางชําระ ท่ีไดมีการทําสัญญา

ปรับโครงสรางหนี้แลว และเขาเงื่อนไขการจัดช้ันเปนลูกหนี้ช้ันปกติหรือกลาวถึงเปนพิเศษตาม

หลักเกณฑของธปท. 

   ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 และ 31 ธันวาคม 2548  เงินใหสินเช่ือท่ีระงับการรับรูรายไดตามเกณฑ

คงคางมีจํานวนประมาณ 1,845 ลานบาท และ 1,750 ลานบาท ตามลําดับ 

4.3 การปรับโครงสรางหนี้ท่ีมีปญหา   

ในระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2549  ธนาคารฯไดทําสัญญาปรับโครงสราง

หนีท่ี้มีปญหากับลูกหนี้ท้ังส้ิน 22 ราย ซ่ึงมียอดคงคางตามบัญชีกอนการปรับโครงสรางหนี้เปนจํานวน

ประมาณ 68 ลานบาท (สวนหนึ่งจํานวน 9 ราย คิดเปนจํานวนเงินประมาณ 42 ลานบาท เปนลูกหนี้ท่ี

เคยทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้แลวและไมสามารถจายชําระไดจึงทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้

ใหม) ซ่ึงเปนการปรับโครงสรางหนี้แบบเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการจายชําระหนี้ และมีผลขาดทุนจาก

การปรับโครงสรางหนี้ในระหวางงวดจํานวนประมาณ 4 ลานบาท 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ลูกหนี้ท่ีมีการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ในระหวางงวด  มีระยะเวลาการชําระหนี้ตามสัญญาโดย

นับจากอายุหนี้คงเหลือ ณ วันส้ินงวดไดดังนี้ :- 

  (หนวย : ลานบาท) 

  ยอดหน้ีคงเหลือหลังจาก 

ระยะเวลา จํานวนรายลูกหน้ี ปรับโครงสรางหนี้  

ผิดนัดชําระแลวภายหลังทําสัญญา 11 15 

มกํีาหนดชําระในป 2549 2 5 

นอยกวา 5 ป  1 28 

5 - 10 ป 3 4 

11 - 15 ป 4 10 

มากกวา 15 ป 1 2 

รวม 22 64 

   ขอมูลสําหรับ งวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2549 ท่ีเกี่ยวของกับลูกหนี้ท่ีผานการปรับ

โครงสรางหนี้มีดังนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 

ดอกเบ้ียท่ีรับรูในงบกําไรขาดทุน 58 

ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ท่ีรับรูในงบกําไรขาดทุน 4 

เงินสดท่ีรับชําระจากลูกหนี้/ขายหนี้  169 

นอกจากนี้ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 ธนาคารฯมียอดทรัพยสินท่ีจะรับโอนภายใตสัญญาปรับ

โครงสรางหนี้เปนจํานวนเงินประมาณ 156 ลานบาท 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 ธนาคารฯมีลูกหนี้ท่ีไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้แลวจํานวน 298 

ราย (จากลูกหนี้ของธนาคารฯท้ังหมดจํานวน 184,673 ราย) บัญชีลูกหนี้ท่ีปรับโครงสรางหนี้ดังกลาวมี

ยอดเงินตนและดอกเบ้ียคงคางเปนจํานวนเงินรวม 3,294 ลานบาท (ในจํานวนดังกลาวเปนยอดคงคาง

ของลูกหนี้ท่ีมีการปรับโครงสรางหนี้ในระหวางงวดจํานวน 59 ลานบาท) ยอดรวมหนี้ดังกลาวหาก

คํานวณสุทธิจากหลักประกันจะมีมูลคารวมประมาณ 657 ลานบาท 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 4.4 เงินใหสินเชื่อจัดชั้นตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 ธนาคารฯมีเงินใหสินเช่ือจัด ช้ัน (รวมเงินให

กูยืมแกสถาบันการเงิน ซ่ึงแสดงเปนสวนหนึ่งของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินในงบดุล ) 

และเงินสํารองท่ีเกี่ยวของตามเกณฑของ ธปท. ดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 

   อัตรา คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

 มูลหนี้/มูลคา มูลหนี้หลังหัก 

สํารองขั้นตํ่า        

ที่ตองต้ังตาม 

มูลคาขั้นตํ่า 

ที่ตองต้ังตาม มูลคาที่บันทึก 

 ตามบัญชี หลักประกัน เกณฑ ธปท. (1) เกณฑ ธปท.     ตามบัญชี 

 31 31 31 31 (รอยละ) 31 31 31 31 

 มีนาคม ธันวาคม มีนาคม ธันวาคม  มีนาคม ธันวาคม มีนาคม ธันวาคม 

 2549 2548 2549 2548  2549 2548 2549 2548 

เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ  (2)         

ลูกหนี้จัดชั้นปกติ 161,617 153,777 140,589 133,538 1 1,406 1,335 1,406 1,335 

ลูกหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 3,626 1,341 2,534 1,005 2 51 20 80 20 

ลูกหนี้จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน 1,048 1,086 187 121 20 37 24 37 24 

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย 724 744 99 59 50 50 30 58 30 

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ 1,421 1,797 379 426 100 379 426 379 426 

รวม 168,436 158,745 143,788 135,149  1,923 1,835 1,960 1,835 

สํารองเพิ่มเติมเผ่ือหนี้ที่อาจเรียกเก็บไมได          

   ที่ต้ังมากกวาเกณฑขั้นตํ่า ธปท.         123 26 

รวม 168,436 158,745      2,083 1,861 

 (1) อตัรา สํารองขั้นตํ่าที่ตองต้ังตามเกณฑ ธปท. ซึ่งคํานวณจากมูลหนี้หลังหักหลักประกัน 

 (2) มูลหนี้/มูลคาตามบัญชีของลูกหนี้จัดชั้นปกติและลูกหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษไมรวมดอกเบี้ยคางรับ 

  คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญท่ีตองตั้งสําหรับสินทรัพยจัดช้ันตามเกณฑของ ธปท.คํานวณข้ึนโดย

พิจารณาถึงมูลคาหลักประกันตามเกณฑในประกาศของ ธปท. ซ่ึงหลักประกันของลูกหนี้สวนใหญ

ประกอบดวยท่ีดิน อาคารแล ะส่ิงปลูกสรางซ่ึงราคาของหลักประกันเหลานี้ประเมินโดยผูประเมิน

ราคาอิสระภายนอกหรือผูประเมินราคาภายในตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดย ธปท.  

 



 -  10  - 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

4.5 เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ท่ีมีปญหา 

  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 สวนหนึ่งของเงินใหสินเช่ือไดรวมลูกหนี้ท่ีมี

ปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานดังนี้ :- 

   มูลคา คาเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 จํานวนรายลูกหนี้ มูลหนี้ หลักประกัน ที่บันทึกในบัญชีแลว 

 31 31 31 31 31 31 31 31 

 มีนาคม ธันวาคม มีนาคม ธันวาคม มีนาคม ธันวาคม มีนาคม ธันวาคม 

 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 

   ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

1.  บริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียนใน 13 14 944 736 1,124 830 34 61 

     ตลาดหลักทรัพย แตมีผลการดําเนินงาน         

  และฐานะการเงินเชนเดียวกับบริษัท         

 จดทะเบียนที่เขาขายถูกเพิกถอนจาก         

 การเปนหลักทรัพยจดทะเบียนของ         

 ตลาดหลักทรัพย         

2. บริษัทที่มีปญหาในการชําระหนี้หรือ 34 28 1,896 2,366 2,635 3,149 309 312 

  ผิดนัดชําระหนี้         

3. บริษัทที่รายงานของผูสอบบัญชีระบุวา 

    บริษัทฯมีปญหาเกี่ยวกับความดํารงอยู 

- 1 - 45 - - - 1 

    ของกิจการ         

5. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

(หนวย : ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 

  กลาวถึง ต่ํากวา  สงสัย สํารอง  

 ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม 

ยอดตนงวด 580 20 24 30 426 26 1,106 

จํานวนที่ตั้งเพิ่ม(ลด)        

   ในระหวางงวด 200 60 13 28 (47) 97 351 

ยอดปลายงวด 780 80 37 58 379 123 1,457 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย : ลานบาท) 

 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 

  กลาวถึง ต่ํากวา  สงสัย สํารอง  

 ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม 

ยอดตนป 76 - 10 165 203 670 1,124 

จํานวนที่ตั้งเพิ่ม (ลด)  

 ในระหวางป 504 20 14 (135) 223 (644) (18) 

ยอดปลายป 580 20 24 30 426 26 1,106 

6. คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้  

 (หนวย : ลานบาท) 

 สาํหรบังวดสามเดือนสิน้สดุ สําหรับปสิ้นสุด 

 วันที่ 31 มีนาคม 2549 วันที่ 31 ธนัวาคม 2548 

ยอดตนงวด 47 88 

บวก   : จาํนวนทีต่ัง้เพ่ิมในระหวางงวด - 8 

หกั    :  จาํนวนทีต่ดัจาํหนายในระหวางงวด (5) (49) 

ยอดปลายงวด 42 47 

7. หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 

  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ท่ีแสดงอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 

มีนาคม 2549 และ 2548 ประกอบดวย :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 2549 2548 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 222 29 

ตัดจําหนายคาเผื่อปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ในระหวางงวด (5) (48) 

รวมหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลับหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ) 217 (19) 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

8. คุณภาพสินทรัพย  

  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 คุณภาพของสินทรัพยจัดประเภทตามประกาศของ

ธนาคารแหงประเทศไทยมีดังนี้ :- 

     (หนวย : ลานบาท) 

 เงินใหกูยืมแก

สถาบันการเงิน 

    

 เงินใหสินเชื่อและ  ทรัพยสิน   

 ดอกเบี้ยคางรับ เงินลงทุน รอการขาย สินทรัพยอื่น รวม 

 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

 มีนาคม ธันวาคม มีนาคม ธันวาคม มีนาคม ธันวาคม มีนาคม ธันวาคม มีนาคม ธันวาคม 

 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 

จัดชั้นปกติ 161,617 153,777 - - - - 11 8 161,628 153,785 

จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 3,626 1,341 - - - - 7 3 3,633 1,344 

จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน 1,048 1,086 - - - - 1 - 1,049 1,086 

จัดชั้นสงสัย 724 744 - - - - - - 724 744 

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 1,421 1,797 208 200 59 40 16 4 1,704 2,041 

รวม 168,436 158,745 208 200 59 40 35 15 168,738 159,000 

9. ทรัพยสนิรอการขาย  

(หนวย : ลานบาท) 

 31 มีนาคม 2549 31 ธนัวาคม 2548 

ราคาทุน 872 808 

หัก : คาเผ่ือการดอยคา (59) (40) 

 813 768 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 ทรัพยสินรอการขายของธนาคารฯสวนหนึ่งจํานวน 65 ลานบาท (ราคาทุน) ได

มีการทําสัญญาจะซ้ือจะขายกับลูกคา แตอยูระหวางการผอนชําระหรือการโอนกรรมสิทธิ ธนาคารฯจึงยัง

มิไดรับรูการขายและทรัพยสินดังกลาวยังคงบันทึกเปนสวนหนึ่งของทรัพยสินรอการขายของธนาคารฯ  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

10. เงินกูยืม 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 ธนาคารฯมียอดคงเหลือของเงินกูยืมในประเทศ  

ดังนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 

 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 

 เงินกูยืมระยะส้ัน  

     ภาระจากการขายลูกหนี้ต๋ัวเงินที่อาวัลโดยธนาคารฯ 286 286 

 เงินกูยมืระยะยาว  
หุนกูดอยสิทธิ   

หุนกูดอยสิทธิตามแผนการจัดตั้งธนาคารที่จํากัดขอบเขตธุรกิจ  
 (ครบกําหนดชําระป 2551 มีกําหนดจายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในอัตรา

ดอกเบี้ยรอยละ 9 ตอป) 1,943 1,943 
หุนกูดอยสิทธิตามโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 (ครบกาํหนด

ชําระป 2552 มีกําหนดจายดอกเบี้ยทุกป ในอัตราดอกเบี้ยเทากับ
ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลที่ออกตามโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุน 

 บวกรอยละ 1 ตอปหรือรอยละ 4.75 - 5.00 ตอป) 51 51 
หุนกูดอยสิทธิตามโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 (ครบกาํหนด

ชําระป 2553 มีกําหนดจายดอกเบี้ยทุกป ในอัตราดอกเบี้ยเทากับ
ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลที่ออกตามโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุน 

 บวกรอยละ 1 ตอปหรือรอยละ 3.75 ตอป) 54 54 

รวมหุนกูดอยสิทธิ 2,048 2,048 

ตั๋วแลกเงิน (ครบกําหนดชําระป 2550 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.75 – 
4.08  ตอป)  5,530 5,523 

ตั๋วสัญญาใชเงิน (ครบกําหนดชําระป 2550 มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา  
 3 เดือน บวกรอยละ 1.25 ตอป) 5,000 5,000 
ตั๋วแลกเงิน (ครบกําหนดชําระป 2551 มีกําหนดจายดอกเบี้ยทุก 6 เดอืนใน

อัตราลอยตัวถัวเฉลี่ย MLR ของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 4 แหง  
 หักรอยละ 3.60 ตอป ซ่ึงอัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนทุก 6 เดอืน) 

 
 

1,000 

 
 

1,000 
ตั๋วแลกเงิน (ครบกําหนดชําระป 2551 มีกําหนดจายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนใน 
    อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.10 - 4.20 ตอป) 4,245 4,245 
ตั๋วแลกเงิน (ครบกําหนดชําระป 2552 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.25  ตอ

ป) 1,200 1,200 
ตั๋วแลกเงิน (ครบกําหนดชําระป 2552 มีกําหนดจายดอกเบี้ยทุก 6 เดอืนใน

อัตราลอยตัวถัวเฉลี่ย MLR ของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 4 แหง  
 หักรอยละ 3.55 ตอป ซ่ึงอัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนทุก 6 เดอืน) 

 
 

1,650 

 
 

1,650 
ตั๋วแลกเงิน (ครบกําหนดชําระป 2553 มีกําหนดจายดอกเบี้ยทุก 6 เดอืนใน

อัตราลอยตัว THB – THBFIX – REUTERS บวกรอยละ 0.45 - 0.47 ตอป) 750 750 
ตั๋วแลกเงิน (ครบกําหนดชําระป 2553 มีกําหนดจายดอกเบี้ยทุก 6 เดอืนใน

อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.64 – 4.80 ตอป) 3,290 3,290 

 22,665 22,658 

 24,713 24,706 

 รวมเงินกูยืม 24,999 24,992 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

11. สวนเกินทุน(ต่ํากวาทุน)จากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงนิลงทุน 

(หนวย : ลานบาท) 

 31 มีนาคม 2549 31 ธนัวาคม 2548 

สวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน :-   

        เงินลงทนุเผ่ือขาย   

ตราสารทนุ 61 79 

        ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด (โอนเปลี่ยนประเภท   

           มาจากเงินลงทนุเผ่ือขาย) 12 13 

        รวม 73 92 

สวนตํ่ากวาทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน :-   

        เงินลงทนุเผ่ือขาย   

ตราสารหน้ี (6) (7) 

ตราสารทนุ (138) (125) 

        ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด    

           (โอนเปลี่ยนประเภทมาจากเงินลงทุนเผื่อขาย) (492) (512) 

        รวม (636) (644) 

สวนเกินทนุ(ตํ่ากวาทนุ)จากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน (563) (552) 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

12. เงนิกองทุนท่ีตองดาํรงไวตามกฎหมาย 

  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549  และ 31 ธันวาคม 2548 เงินกองทุนท่ีธนาคารฯตองดํารงไวตามกฎหมายตามมาตรา 4 

ของพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 ประกอบดวย :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 31 มีนาคม 2549 31 ธนัวาคม 2548 

 เงินกองทุนช้ันที่ 1  

ทุนที่ออกและชําระแลว 14,584 14,584 

สวนเกินมูลคาหุน 341 341 

กําไรสะสม 518 518 

สํารองตามกฎหมาย 66 48 

รวม 15,509 15,491 

 เงินกองทุนช้ันที่ 2  

หุนกูดอยสิทธิ 777 777 

เงินสํารองสําหรับลูกหน้ีจัดช้ันปกติ 1,406 1,260 

รวม 2,183 2,037 

รวมเงินกองทุนช้ันที่ 1 และ 2 17,692 17,528 

หกั : สวนตํ่ากวาทนุจากการตีราคาเงินลงทนุในตราสารทนุ - สุทธิ (46) (46) 

 เงินลงทนุในเงินกองทนุช้ันที ่2 ของสถาบนัการเงินอืน่ - (81) 

รวมเงินกองทุนทั้งสิ้น 17,646 17,401 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 อัตราสวนการดํารงเงินกองทุนของธนาคารฯคํานวณ

ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดย ธปท. มีดังนี้ :- 

 31 มีนาคม 2549 31 ธนัวาคม 2548 

 อตัราสวน อัตราขั้นตํ่า อตัราสวน อัตราขั้นตํ่า 

 เงินกองทนุ ตามขอกําหนด เงินกองทนุ ตามขอกําหนด 

 ของธนาคารฯ ของ ธปท. ของธนาคารฯ ของ ธปท. 

เงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเสี่ยง (รอยละ) 14.61 8.50 17.26 8.50 

เงินกองทุนช้ันที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง (รอยละ) 12.84 4.25 15.37 4.25 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

13.  คาตอบแทนกรรมการ 

  คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนท่ีจายใหแกกรรมการของธนาคารฯตามมาตรา 90 ของ        

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนท่ีเกี่ยวของท่ีจายใหกับกรรมการ

ซ่ึงดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของธนาคารฯดวย 

14. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

  ธนาคารฯบันทึกภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนคาใชจาย โดยคํานวณข้ึนจากกําไรสุทธิสําหรับงวดหลังจาก

บวกกลับดวยคาใชจายและสํารองตาง ๆท่ีไมอนุญาตใหถือเปนคาใชจายในการคํานวณภาษ ี รายไดท่ีไดรับ

ยกเวนไมตองนํามารวมคํานวณเปนรายไดในทางภาษีและขาดทุนทางภาษียกมาจากปกอน ๆ  

15. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

  ในระหวาง งวด  254 9 และ 254 8 ธนาคารฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบริษัทใหญและบริษัทท่ี

เกี่ยวของกัน (เกี่ยวของกันโดยการมีผูถือหุนและ/หรือมีกรรมการบางสวนรวมกัน ) รายการธุรกิจ           

ดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขและเกณฑท่ีตกลงรวมกันระหวางธนาคารฯและบริษัทเหลานั้น ซ่ึงรายการท่ีมี

สาระสําคัญสามารถสรุปไดดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือน  

 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม  นโยบายกําหนดราคา 

 2549 (สาํหรบังวด 2549) 2548 

 รายการท่ีเกิดขึน้ในระหวางงวด   

บริษัทใหญ :-    

รายไดดอกเบี้ยรับ 1,017 166 ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 5.5 – 6.5 ตอป 
รายไดคาบรกิารงานสนับสนุน 42 - ตามทีต่กลงรวมกัน 
คาเชาจายและบริการอื่น 27 14 ตามสญัญาทีต่กลงรวมกันระหวางกลุม 
มูลคารับโอนเงินใหสินเช่ือ 888 - ตามมลูคาทีต่กลงกันตามสญัญาโดย

อางอิงจากหลักเกณฑที่เห็นชอบโดยที่

ปรกึษาทางการเงิน 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย : ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือน  

 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม  นโยบายกําหนดราคา 

 2549 (สาํหรบังวด 2549) 2548 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน :-    

มูลคาขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี  1,944 31 ราคาตลาด 

   (2549 : มีกําไรจากการขาย 0.1 ลานบาท)    

   (2548 : มกีาํไรจากการขาย 1 ลานบาท)    

มูลคาขายเงินใหสินเช่ือ  

   (2549 : ไมมีกําไรจากการขาย) 

422 - ตามมลูคาทีต่กลงกันตามสญัญาโดย

อางอิงจากหลักเกณฑที่เห็นชอบโดยที่

ปรกึษาทางการเงิน 
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลรับ 202 28 ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3.15 - 7.5 ตอป 

เงินปนผลรับตามที่ประกาศจาย 

รายไดคาบรกิารงานสนับสนุน 4 - ตามทีต่กลงรวมกัน 

รายไดอื่น 2 2  

ดอกเบี้ยจาย 13 7 ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2 - 4.75 ตอป 

ดอกเบี้ยจาย - เงินกูยืมระยะยาว 6 2 ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 4.69 - 9 ตอป 

คาเชาและคาบริการอื่น 46 11 ตามสญัญาทีต่กลงรวมกันระหวางกลุม 

 ยอดคงคางของรายการระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญท่ีเกิดข้ึนในระหวาง งวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 

มีนาคม 2549 และ 2548 สามารถแสดงดวยยอดถัวเฉล่ียจากยอดคงคาง ณ วันส้ินเดือน ซ่ึงมีรายละเอียด  

ดังนี้ :- 

        (หนวย : ลานบาท) 

 2549 2548 

บริษัทใหญ   :-  

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย) 69,875 18,250 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 175 281 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน   :-  

เงินใหสนิเช่ือ 12,646 3,582 

ลูกหน้ีอื่น 433 58 

เงินฝาก 1,566 197 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 599 11 

เงินกูยืมระยะยาว  402 112 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ยอดคงคางของรายการระหวางกันไดแสดงแยกตางหากในงบดุลซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 31 มีนาคม 2549 31 ธนัวาคม 2548 

 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สนิทรัพย)  

บริษัทใหญ :-   

 บริษัทเงินทุน ธนชาติ จาํกัด (มหาชน)  62,500 75,500 

   

 เงินใหสินเชื่อ  

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน :-   

บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 10,000 11,000 

บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากัด 953 698 

บริษัทที่เก่ียวของกันหลายแหง 1,174 1,104 

รวม 12,127 12,802 

   

 ดอกเบีย้คางรับ  

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน :-   

บริษัทที่เก่ียวของกันหลายแหง 16 12 

รวม 16 12 

   

 สนิทรัพยอืน่ – ลูกหน้ีอ่ืน  

บริษัทใหญ :-   

 บริษัทเงินทุน ธนชาติ จาํกัด (มหาชน)  35 10 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน :-   

บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 422 - 

บริษัทที่เก่ียวของกันหลายแหง 19 6 

 441 6 

รวม 476 16 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย : ลานบาท) 

 31 มีนาคม 2549 31 ธนัวาคม 2548 

 เงินฝาก  

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน :-   

บริษัทโรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 542 462 

บริษัทที่เก่ียวของกันหลายแหง 907 1,362 

รวม 1,449 1,824 

   

 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน)  

บริษัทใหญ :-   

 บริษัทเงินทุน ธนชาติ จาํกัด (มหาชน)  361 140 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน :-   

บริษัทที่เก่ียวของกันหลายแหง 356 172 

รวม 717 312 

   

 เงินกูยมืระยะยาว   

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน :-   

บริษัทที่เก่ียวของกันหลายแหง 402 402 

รวม 402 402 

   

 ดอกเบีย้คางจาย  

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน :-   

บริษัทที่เก่ียวของกันหลายแหง 20 3 

รวม 20 3 

   

 หน้ีสินอ่ืน  

บริษัทใหญ :-   

 บริษัทเงินทุน ธนชาติ จาํกัด (มหาชน)  19 4 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน :-   

บริษัทที่เก่ียวของกันหลายแหง 46 34 

รวม 65 38 

 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 ธนาคารฯมีเงินใหสินเช่ือแกบริษัทใหญและบริษัท

ท่ีเกี่ยวของกันท่ีมีสาระสําคัญในกลุมธนชาตดังนี้ :- 

    จํานวนเงินคงคาง 

  ระยะเวลา  31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

ชื่อบริษัท ประเภทสินเชื่อ ของสัญญา อัตราดอกเบี้ย 2549 2548 

    ลานบาท ลานบาท 

บรษิทัใหญ :-      

บมจ. เงินทุน ธนชาติ ต๋ัวสัญญาใชเงิน เมื่อทวงถาม   

แตไมเกิน

พฤษภาคม 2550 

ตามตลาดเงินแตไมตํ่ากวาเงินฝากประจํา

ประเภทหนึ่งปบวกรอยละคงที่ตอป 

62,500 75,500 

บริษัทท่ีเกี่ยวของกันในกลุมธนชาต :-      

บบส. เอ็น เอฟ เอส จํากัด ต๋ัวสัญญาใชเงิน เมื่อทวงถาม 

แตไมเกิน

พฤษภาคม 2550 

ตามตลาดเงินแตไมตํ่ากวาเงินฝากประจํา

ประเภทหนึ่งปบวกรอยละคงที่ตอป 

10,000 11,000 

บจ. ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง ต๋ัวสัญญาใชเงิน เมื่อทวงถาม 

แตไมเกิน

พฤษภาคม 2550 

ตามตลาดเงินแตไมตํ่ากวาเงินฝากประจํา

ประเภทหนึ่งปบวกรอยละคงที่ตอป 

953 698 

รวม    73,453 87,198 

  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 ธนาคารฯมีเงินลงทุนในกิจการท่ีเกี่ยวของกัน โดยมีลักษณะความสัมพันธโดย

การมีผูบริหารของธนาคารฯเปนผูถือหุนและ /หรือมีกรรมการรวมกันรวมจํานวนประมาณ 379 ลานบาท 

(31 ธันวาคม 2548  : 187 ลานบาท) 

  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 ธนาคารฯมียอดเงินรับฝากและเงินใหสินเช่ือแกพนักงานระดับผูอํานวยการ

ฝาย     ข้ึนไปของธนาคารฯและบริษัทในกลุมธนชาตโดยรวมถึงบุคคลท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวจํานวน 406 ลาน

บาท และจํานวน 36 ลานบาท ตามลําดับ (31 ธันวาคม 2548  : 401 ลานบาท และ 35 ลานบาท ตามลําดับ)  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

16. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหนา  

  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 ธนาคารฯมีภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน      

ภายหนาท่ีมีสาระสําคัญดังนี้ :- 

16.1  

(หนวย : ลานบาท) 

 31 มีนาคม 2549 31 ธนัวาคม 2548 

  เงินตรา   เงินตรา  

 เงินบาท ตางประเทศ รวม เงินบาท ตางประเทศ รวม 

การรบัอาวัลต๋ัวเงิน 64 - 64 239 - 239 

ภาระตามต๋ัวแลกเงินคาสินคาเขาที่ยัง

ไมครบกําหนด - 3 3 - 4 4 

เล็ตเตอรออฟเครดิต 3 532 535 - 635 635 

ภาระผกูพันอืน่ :-       

   สญัญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ       

 ลวงหนา        

 - สัญญาซื้อ - 543 543 - 549 549 

      - สัญญาขาย - 1,049 1,049 - 625 625 

   สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

และอัตราดอกเบี้ย       

      - สัญญาขาย - 2,277 2,277 - 1,389 1,389 

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

   วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคา 

 ยังไมไดเบกิใช 956 - 956 628 - 628 

   อื่น ๆ 1,029 - 1,029 957 - 957 

รวม 28,702 4,404 33,106 28,474 3,202 31,676 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 16.2 ในป 2544 - 2545 ธนาคารฯไดเขาทําสัญญาขายเงินใหสินเช่ือแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) 

เปนจํานวนเงินประมาณ 296 ลานบาท ซ่ึงธนาคารฯมีภาระท่ีจะตองรวมรับรูสวนแบงผลกําไรหรือ

ขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของ บสท. ณ ส้ินปท่ี 5 และส้ินปท่ี 10 นับแตวันท่ี 1 

กรกฎาคม 2544 โดยในกรณีท่ีมีผลขาดทุน ผลขาดทุนสวนแรกจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาโอน

ธนาคารฯจะเปนผูรับผิดชอบ ผลขาดทุนสวนท่ีสองจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาโอน บสท. และ

ธนาคารฯจะแบงกันคนละคร่ึง ผลขาดทุนสวนท่ีเหลือ บสท. จะรับไปท้ังหมด โดยผลกําไรหรือขาดทุน

จะคํานวณจากมูลคาสินทรัพยท่ีเรียกเก็บไดสะสม ณ วันท่ีคํานวณหักดวยตนทุนในการรับโอนและ

คาใชจายท้ังปวงในการดําเนินงานของ บสท. รวมท้ังดอกเบ้ียจากตราสารหนี้ท่ีออกเพื่อซ้ือลูกหนี้ ซ่ึงผล

กําไรหรือขาดทุนท้ังหมดยังไมสามารถประมาณไดแนนอนในขณะนี้ อยางไรก็ตาม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 

2549 ธนาคารฯไดมีการประมาณการสวนแบงผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการบริหารสินทรัพยดอย

คุณภาพแลวเปนจํานวนเงินประมาณ 44 ลานบาท ซ่ึงจํานวนประมาณการผลขาดทุนนี้ไดแสดงเปนคา

เผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้ (31 ธันวาคม 2548 : ประมาณการผลขาดทุน

จํานวน 44 ลานบาท) 

 16.3 ธนาคารฯไดมีการทําสัญญาขายสินเช่ือ/โอนสิทธิเรียกรองสินเช่ือท่ีอยูอาศัยกับบรรษัทตลาดรอง    

สินเช่ือท่ีอยูอาศัย ซ่ึงธนาคารฯมีภาระท่ีจะตองจายคาชดใชความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากจํานวนสินเช่ือ

อันเกิดจากการไมไดรับชําระหนี้จํานวนสูงสุดไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาสินเช่ือท่ีขาย ซ่ึง ณ วันท่ี 

31 มีนาคม 2549 มีจํานวนสูงสุดไมเกิน 5 ลานบาท 

 16.4  ในระหวางงวด 2549 ธนาคารฯไดทําสัญญาโอนขายเงินใหสินเช่ือใหกับบริษัทบริหารสินทรัพยใน

กลุมธนชาต ภายใตสัญญาดังกลาวผูรับโอนสามารถใชสิทธิในการสงคืนสินทรัพยหรือเรียกรอง ใหผู

โอนชดใชคาเสียหายจากกรณีท่ีผูรับโอนไมสามารถเขาสวมสิทธิเปนเจาหนี้ตามสัญญาหรือสวมสิทธิใน

หลักประกันหรือคาตอบแทนการโอนไมเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนด ซ่ึง ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 

สวนของสินทรัพยท่ีโอนท่ียังคงมีภาระดังกลาว มีจํานวน 422 ลานบาท อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของ

ธนาคารฯเช่ือม่ันวาการใชสิทธิดังกลาว (หากมี) จะไมมีผลกระทบอันเปนสาระสําคัญตองบการเงิน  

 16.5 ธนาคารฯมีภาระท่ีจะตองนําสงเงินเขากองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในอัตรา

รอยละ 0.2 ของยอดเงินฝากบวกดอกเบ้ียคางจายท่ีมีอยู ณ วันส้ินรอบระยะเวลาหกเดือนกอนหนา

งวดท่ีจะตองนําสงเงินกองทุนทุกวันท่ี 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคมของทุกป 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

16.6 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 ธนาคารฯมีภาระท่ีตองจายคาบริการท่ีเกี่ยวของกับทรัพยสินรอการขาย  

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคาบริการอ่ีน ๆ พรอมท้ังคาเชาและคาบริการอาคารสํานักงานฯตาม

สัญญาเชาและบริการระยะยาวดังนี้ :-  

(หนวย : ลานบาท) 

ป กิจการอืน่ บริษัทใหญ บริษัทที่เก่ียวของกัน รวม 

2549 87.2 46.1 8.0 141.3 

2550 90.4 37.4 0.7 128.5 

2551 เปนตนไป 105.3 18.9 4.6 128.8 

 นอกจากนี้ ธนาคารฯยังมีภาระท่ีตองจายคาบริการงานธุรการตาง ๆ ใหกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกันแหงหนึ่ง

ตามอัตราตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริงบวกสวนเพิ่มตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา 

17. คดีฟองรอง 

  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 ธนาคารฯมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายเปน

จํานวนรวมประมาณ 484 ลานบาท อยางไรก็ตาม ฝายจัดการของธนาคารฯเช่ือม่ันวาจะไมมีความเสียหาย

เกิดข้ึนจึงไมไดบันทึกเปนหนี้สิน ณ ปจจุบัน ยกเวนคดีกับลูกหนี้รายหนึ่ง ซ่ึงศาลอุทธรณไดพิพากษาให

ธนาคารฯแพคดี โดยใหชําระเงินแกโจทกตามฟองจํานวน 10 ลานบาทพรอมดอกเบ้ียรอยละ  7.5 นับแต

วันท่ี 8 ตุลาคม 2541 ซ่ึงธนาคารฯไดยื่นฎีกาคัดคา นคําพิพากษาศาลอุทธรณแลว อยางไรก็ตาม เพื่อความ

ระมัดระวังรอบคอบธนาคารฯจึงไดบันทึกเปนหนี้สิน ณ วันท่ีในงบดุล  

18. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 18.1 ความเส่ียง จากการใหสินเชื่อ 

  ความเส่ียง จากการใหสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีธนาคารฯอาจไดรับความเสียหายอันสืบ เนื่อง             

มาจากการท่ีคูสัญญาของธนาคารฯจะไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือทาง

การเงินได มูลคาสูงสุดของความเส่ียง คือ มูลคาตามบัญชีของเคร่ืองมือทางการเงินหักดวยสํารองเผ่ือ

ขาดทุนตามท่ีแสดงไวในงบดุล และความเส่ียงของรายการนอกงบดุลจากการคํ้าประกันการกูยืมและ

คํ้าประกันอ่ืน ๆ  
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 18.2 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด   

18.2.1ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย  

สินทรัพย/หนี้สินทางการเงินจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 ดังนี ้:- 

(หนวย : ลานบาท) 

 มีอัตราดอกเบี้ย    

 ปรับขึ้นลงอางอิง มีอัตรา   

รายการ ตามอตัราตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไมมีดอกเบี้ย รวม 

สนิทรัพยทางการเงิน       

เงินสด - - 977 977 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 62,500 100 1,901 64,501 

หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน - 34,500 - 34,500 

เงินลงทนุ - 15,701 1,909 17,610 

เงินใหสนิเช่ือ 26,896 77,840 1,054 105,790 

 หน้ีสนิทางการเงิน    

เงินฝาก 14,562 165,545 186 180,293 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  546 2,148 357 3,051 

หน้ีสินจายคืนเมื่อทวงถาม - - 761 761 

เงินกูยืม 5,000 19,999 - 24,999 

ยอดคงเหลือของเงินใหสินเช่ือท่ีมีอัตราดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตรา

ดอกเบ้ียคงท่ีไดรวมเงินใหสินเช่ือท่ีหยุดรับรูรายไดตามเกณฑคงคาง (กอนหักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะ

สูญ) 
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  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีมีวันท่ีมีการกําหนดอัตราใหมหรือวันครบกําหนด 

(แลวแตวันใดจะถึงกอน) นับจากวันท่ีในงบดุลดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด  อัตราดอกเบี้ย 

 3เมื่อ  3 - 12    ถัวเฉลี่ย 

4รายการ 5ทวงถาม 0-3 เดือน เดือน 1 - 5 ป เกิน 5 ป รวม ถวงน้ําหนัก 

 สินทรัพยทางการเงิน       

รายการระหวางธนาคารและ 

 ตลาดเงิน - - 100 - - 100 4.50 

หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน - 34,500 - - - 34,500 4.48 

เงินลงทุน - 2,850 1,176 5,255 6,420 15,701 4.17 

เงินใหสินเชื่อ 169 2,099 9,500 57,280 8,792 77,840 6.84 

0หนี้สินทางการเงิน        

เงินฝาก 169 111,211 36,575 17,590 - 165,545 3.82 

รายการระหวางธนาคารและ 

 ตลาดเงิน 1 932 205 1,010 - 2,148 4.17 

เงินกูยืม - 4,350 3,131 12,518 - 19,999 4.28 

นอกจากนี้ ธนาคารฯมีสินทรัพย/หนี้สินทางการเงินท่ีกอใหเกิดรายไดและคาใชจาย ยอดคงเหลือ

ถัวเฉล่ียท่ีคํานวณโดยถัวเฉล่ียจากยอดคงเหลือ  ณ วันส้ินเดือนของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน

และอัตราเฉล่ียของดอกเบ้ียและเงินปนผลสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2549 เปนดังนี ้

:- 

(หนวย : ลานบาท) 

 ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยและ อัตราเฉลี่ย 

 ถัวเฉลี่ย เงินปนผล (รอยละ) 

1สนิทรัพยทางการเงินท่ีกอใหเกิดรายได    

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 69,900 1,018 5.82 

หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 16,107 170 4.22 

เงินลงทนุ 17,227 197 4.57 

เงินใหสนิเช่ือ/การใหเชาซือ้และสญัญาเชาการเงิน 92,396 1,497 6.48 

2หน้ีสนิทางการเงินท่ีกอใหเกิดคาใชจาย    

เงินฝาก 160,314 1,264 3.15 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  1,760 16 3.52 

เงินกูยืม 24,996 262 4.19 
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18.2.2 ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน  

ฐานะเงินตางประเทศของธนาคารฯ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 มีดังนี ้:- 

 (หนวย : ลานบาท) 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน 

 ดอลารสหรัฐฯ ยูโร อื่น ๆ 

สนิทรัพยทางการเงิน    

เงินสด 6 1 2 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 32 14 16 

เงินลงทุน 2,416 - 267 

เงินใหสินเช่ือ  57 - - 

สินทรัพยอื่น - ดอกเบี้ยคางรับ 13 - - 

    

หน้ีสนิทางการเงิน    

เงินฝาก 1 - - 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 25 - - 

ฐานะเงินตราตางประเทศในงบดุล – สุทธิ 2,498 15 285 

ฐานะเงินตราตางประเทศนอกงบดุล – สุทธิ  

 (สญัญาซือ้ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

 และสญัญาแลกเปลีย่นเงินตราตางประเทศ 

 และอัตราดอกเบี้ย) 2,628 960 281 

   ซ่ึงธนาคารฯไดทําสัญญาแลกเปล่ียนลวงหนาเพื่อปองกันความเส่ียงในดานอัตราแลกเปล่ียน

ของเงินลงทุนตางประเทศไวแลวท้ังจํานวน  
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18.3 ความเส่ียงดานสภาพคลอง  

   วันท่ีท่ีครบกําหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนับจากวันท่ีในงบดุล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 มี

ดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 เมื่อ นอยกวา มากกวา ไมมี  

รายการ ทวงถาม 1 ป 1 ป กําหนด รวม 

สนิทรัพยทางการเงิน       

เงินสด 977 - - - 977 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  64,401 100 - - 64,501 

หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน - 34,500 - - 34,500 

เงินลงทนุ - 2,650 13,138 1,822 17,610 

เงินใหสนิเช่ือ 14,693 (1) 3,815 87,282 - 105,790 

หน้ีสนิทางการเงิน       

เงินฝาก 14,578 147,960 17,755 - 180,293 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  904 1,087 1,060 - 3,051 

หน้ีสินจายคืนเมื่อทวงถาม 761 - - - 761 

เงินกูยืม - 286 24,713 - 24,999 

รายการนอกงบดลุ       

การรบัอาวัลต๋ัวเงิน - 64 - - 64 

ภาระตามต๋ัวแลกเงินคาสนิคาเขา 

 ที่ยังไมครบกําหนด - 3 - - 3 

เล็ตเตอรออฟเครดิต - 535 - - 535 

ภาระผูกพันอืน่ 63 3,937 28,191 313 32,504 

(1) ยอดคงเหลือของเงินใหกูยืมและลูกหนี้เมื่อทวงถามรวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ที่หยุดรับรูรายได   
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 18.4  มูลคายุติธรรม  

  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 ราคาตามบัญชีของเคร่ืองมือทางการเงินของธนาคารฯ ไมแตกตาง

ไปจากราคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ  ยกเวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด ซ่ึงมี

มูลคายุติธรรมต่ํากวามูลคาตามบัญชีประมาณ 328 ลานบาท 

18.5 ตราสารอนุพันธ 

  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 ธนาคารฯมีตราสารอนุพันธทางการเงินซ่ึงจําแนกตามระยะเวลาครบ

กําหนดของสัญญาสามารถสรุปไดดังนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 

 ไมเกิน 1 ป มากกวา 1 ป รวม 

สัญญาซือ้ขายเงินตราตางประเทศทันทีและลวงหนา    

- สัญญาซื้อ 543 - 543 

- สัญญาขาย 1,049 - 1,049 

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย    

- สัญญาขาย 801 1,476 2,277 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย    

- จายอัตราดอกเบี้ยคงที่ - 6,500 6,500 

- จายอัตราดอกเบี้ยลอยตัว - 6,825 6,825 

- รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ - 7,275 7,275 

- รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว - 6,050 6,050 

19. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

  เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2549 ท่ีประชุมคณะกรรมการของธนาคารฯไดอนุมัติใหเสนอใหท่ีประชุมสามัญ          
ผูถือหุนประจําปของธนาคาร ฯพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ 0.25 บาท รวมเปน           
เงินปนผลท้ังส้ิน 364.6 ลานบาท และเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2549 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของธนาคารฯไดมี

มติอนุมัติเงินปนผลจํานวนดังกลาวแลว 
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20. การจัดประเภทรายการบัญชี 

  ธนาคารฯไดจัดใหมีการจัดประเภทรายการบัญชีในงบการเงิน สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 

มีนาคม 2548 ข้ึนใหม เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีของงวดปจจุบัน ซ่ึงไมมีผลกระทบ

ตอกําไรสุทธิตามท่ีไดรายงานไปแลว 

21. การอนมุตังิบการเงนิระหวางกาล 

  งบการเงิน ระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหเผยแพรจากคณะกรรมการธนาคารฯในวันท่ี 11 พฤษภาคม 

2549 
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