
ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(เดิมชื่อ “บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)” และบริษัทยอย)

รายงาน และ งบการเงินระหวางกาล
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

-  1  -

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของ
ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน)
 (เดิมชื่อ “บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)”)

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวดสามเดือน
และเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 และ 2547 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและ
งบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 และ 2547 ของธนาคาร ทิสโก จํากัด
(มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทานงบการเงินเฉพาะของธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซ่ึงผู
บริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปน
ผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผน
และปฏิบัติงานสอบทานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและ
การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองทั่วไป เนื่องจากขาพเจาไมไดทําการตรวจสอบงบการเงินไดแตเพียงสอบทาน ดังนั้น ขาพเจาจึงไม
ไดเสนอรายงานการสอบบัญชีแตเสนอเพียงรายงานการสอบทานเทานั้น

ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

-  2  -

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ของธนาคาร ทิสโก จํากัด
(มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะของธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) ตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่รับรองทั่วไป และเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 28 มกราคม 2548 งบดุล ณ วันที่
31 ธันวาคม 2547 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินที่ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไว
แลวดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น

ศุภชัย ปญญาวัฒโน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ  :  11 พฤศจิกายน 2548



ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล
(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ
หมายเหตุ  30 กันยายน 2548  31 ธันวาคม 2547  30 กันยายน 2548  31 ธันวาคม 2547

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

               สินทรัพย
เงินสด 100,953                        3,766                            99,265                           1,841                             
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 2
     ในประเทศ
        มีดอกเบี้ย 2,501,407                     1,110,261                     300,228                        1,733                             
        ไมมีดอกเบี้ย 713,481                        409,049                        705,421                        391,678                        
     รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ 3,214,888                     1,519,310                     1,005,649                     393,411                        
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 3 4,757,000                     2,105,000                     4,757,000                     2,105,000                     
เงินลงทุน 4,5,8
     เงินลงทุนช่ัวคราว - สุทธิ 1,132,009                     647,499                        1,022,624                     561,924                        
     เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ  4,652,717                     4,564,668                     4,417,577                     2,867,786                     
     เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ - - 4,347,520                     4,625,684                     
     รวมเงินลงทุน -สุทธิ 5,784,726                     5,212,167                     9,787,721                     8,055,394                     
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย 127,577                        159,026                        - -
เงินใหสินเช่ือ ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ 6,8
     เงินใหสินเช่ือและลูกหนี้ 60,645,756                   55,759,843                   54,447,959                   49,808,256                   
     ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย  1,374,010                     1,224,894                     - -
        รวมเงินใหสินเช่ือและลูกหนี้ 62,019,766                   56,984,737                   54,447,959                   49,808,256                   
     ดอกเบี้ยคางรับ 109,830                        117,390                        75,197                           81,288                           
        รวมเงินใหสินเช่ือ ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ 62,129,596                   57,102,127                   54,523,156                   49,889,544                   
     หัก : คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 7 (3,863,213)                   (3,928,872)                   (3,208,374)                    (3,231,049)                    
     หัก : คาเผ่ือการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ 7 (317,938)                      (359,502)                      (317,938)                       (359,502)                       
           เงินใหสินเช่ือ ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ 57,948,445                   52,813,753                   50,996,844                   46,298,993                   
ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ 1,249,666                     1,230,358                     1,216,385                     1,238,020                     
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 1,538,857                     1,440,707                     1,014,270                     899,984                        
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 18 688,561                        831,146                        508,917                        683,856                        
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย 21 - - - 1,485,466                     
สินทรัพยอื่น 9 1,071,112                     980,807                        895,314                        784,724                        
รวมสินทรัพย 76,481,785                   66,296,040                   70,281,365                   61,946,689                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(เดิมช่ือ "บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)" และบริษัทยอย)



ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)
(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ
หมายเหตุ  30 กันยายน 2548  31 ธันวาคม 2547  30 กันยายน 2548  31 ธันวาคม 2547

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

          หนี้สินและสวนของผูถือหุน
เงินฝาก - เงินบาท 48,336,287                   39,287,803                   48,514,243                   39,305,549                   
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
     ในประเทศ - มีดอกเบี้ย 4,345,393                     4,307,267                     2,527,802                     4,151,993                     
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 289,268                        - 289,268                        -
เงินกูยืม 10
     เงินกูยืมระยะสั้น 1,579,912                     999,974                        - -
     เงินกูยืมระยะยาว 5,292,494                     5,986,309                     5,144,200                     5,144,200                     
        รวมเงินกูยืม 6,872,406                     6,986,283                     5,144,200                     5,144,200                     
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย 259,185                        130,995                        - -
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 1,789,395                     1,382,249                     - -
ดอกเบี้ยคางจาย 209,432                        189,973                        203,591                        180,308                        
หนี้สินอื่น 11 1,510,931                     1,430,574                     1,164,276                     1,014,644                     
รวมหนี้สิน 63,612,297                   53,715,144                   57,843,380                   49,796,694                   
สวนของผูถือหุน
     ทุนเรือนหุน
        ทุนจดทะเบียน 12 11,002,000                   11,002,000                   11,002,000                   11,002,000                   
        ทุนที่ออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว
           หุนบุริมสิทธิ 180,668,130 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
              (31 ธันวาคม 2547: หุนบุริมสิทธิ 184,123,480 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) 1,806,681                     1,841,235                     1,806,681                     1,841,235                     
           หุนสามัญ 541,010,120 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
              (31 ธันวาคม 2547: หุนสามัญ 533,907,520 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) 5,410,101                     5,339,075                     5,410,101                     5,339,075                     

7,216,782                     7,180,310                     7,216,782                     7,180,310                     
     สวนเกินมูลคาหุน
        สวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธิ 41,012                          23,207                          41,012                           23,207                           
        สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 36,500                          36,500                          36,500                           36,500                           
     สวนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 15 1,170,886                     1,255,384                     1,170,886                     1,255,384                     
     สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ 111,810                        98,315                          111,810                        98,315                           
     กําไรสะสม
        จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 14 254,600                        254,600                        254,600                        254,600                        
        ยังไมไดจัดสรร 3,606,395                     3,301,679                     3,606,395                     3,301,679                     
     สวนของผูถือหุนของธนาคารฯ 12,437,985                   12,149,995                   12,437,985                   12,149,995                   
     สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 431,503                        430,901                        - -
รวมสวนของผูถือหุน 12,869,488                   12,580,896                   12,437,985                   12,149,995                   

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 76,481,785                   66,296,040                   70,281,365                   61,946,689                   
0 0 0 0

รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพันทั้งสิ้น 23
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ําประกันจากการกูยืมเงิน 470,000 432,670 470,000 432,670
ภาระผูกพันอื่น 5,019,100 5,901,693 5,019,100 5,901,693

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

นายปลิว มังกรกนก นายพิชัย ฉันทวีระชาติ

(เดิมช่ือ "บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)" และบริษัทยอย)



(ประธานกรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่บริหาร) (กรรมการอํานวยการ)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 และ 2547

(หนวย : พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ
หมายเหตุ 2548 2547 2548 2547

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
     เงินใหสินเช่ือ 148,217                        142,573                        147,003                        141,564                        
     รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 48,150                          11,139                          35,992                           7,116                             
     การใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน 906,228                        754,721                        653,991                        545,438                        
     เงินลงทุน 72,721                          38,919                          71,902                           38,372                           
           รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 1,175,316                     947,352                        908,888                        732,490                        
คาใชจายดอกเบี้ย
     เงินฝาก 291,644                        180,614                        290,900                        180,431                        
     รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 33,269                          21,317                          16,577                           13,918                           
     เงินกูยืมระยะสั้น 18,564                          7,594                            - -
     เงินกูยืมระยะยาว 48,818                          60,386                          53,814                           53,813                           
        รวมคาใชจายดอกเบี้ย 392,295                        269,911                        361,291                        248,162                        
          รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 783,021                        677,441                        547,597                        484,328                        
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (67,302)                         (83,804)                         (57,116)                         (76,262)                         
     รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหัก
        หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ 715,719                        593,637                        490,481                        408,066                        
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
     คานายหนา 150,535                        178,916                        - -
     กําไรจากเงินลงทุน 16 193,054                        73,725                          88,794                           75,981                           
     สวนแบงผลกําไรจากบริษัทยอย - - 242,089                        97,215                           
     คาธรรมเนียมและบริการ
        การรับรอง รับอาวัลและค้ําประกัน 485                               531                               485                                531                                
        อื่นๆ 244,178                        182,195                        130,717                        116,631                        
     กําไรจากการปริวรรต 942                               227                               - -
     รายไดอื่น 94,880                          38,931                          77,621                           32,077                           
        รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 684,074                        474,525                        539,706                        322,435                        
           รวมรายไดสุทธิ 1,399,793                     1,068,162                     1,030,187                     730,501                        
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
     คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 273,279                        293,044                        161,689                        145,483                        
     คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ 107,366                        81,025                          79,600                           54,615                           
     คาภาษีอากร 18,467                          16,093                          15,812                           14,139                           
     คาธรรมเนียมและบริการ 147,332                        140,321                        87,701                           74,668                           
     คาตอบแทนกรรมการ 17 1,460                            1,790                            1,430                             1,550                             
     คาใชจายอื่น 165,695                        106,440                        83,447                           67,992                           
        รวมคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 713,599                        638,713                        429,679                        358,447                        
กําไรกอนภาษีเงินไดและสวนของผูถือหุนสวนนอย 686,194                        429,449                        600,508                        372,054                        
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (170,346)                      (73,759)                         (92,880)                         (24,863)                         
กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 515,848                        355,690                        507,628                        347,191                        
กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย (8,220)                           (8,499)                           - -
กําไรสุทธิสําหรับงวด 507,628                        347,191                        507,628                        347,191                        

กําไรตอหุน 20
     กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.45                              0.23                              0.45                               0.23                               
     กําไรตอหุนปรับลด 0.45                              0.22                              0.45                               0.22                               

(เดิมช่ือ "บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)" และบริษัทยอย)



หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 และ 2547

(หนวย : พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ
หมายเหตุ 2548 2547 2548 2547

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
     เงินใหสินเช่ือ 431,533                        523,411                        426,560                        523,337                        
     รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 89,817                          29,538                          62,469                           16,358                           
     การใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน 2,605,003                     2,158,833                     1,872,398                     1,569,887                     
     เงินลงทุน 262,736                        185,988                        258,282                        173,727                        
           รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 3,389,089                     2,897,770                     2,619,709                     2,283,309                     
คาใชจายดอกเบี้ย
     เงินฝาก 727,981                        528,707                        726,528                        528,303                        
     รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 91,834                          65,303                          53,072                           43,176                           
     เงินกูยืมระยะสั้น 44,114                          21,114                          - -
     เงินกูยืมระยะยาว 159,686                        179,846                        159,686                        160,271                        
        รวมคาใชจายดอกเบี้ย 1,023,615                     794,970                        939,286                        731,750                        
          รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 2,365,474                     2,102,800                     1,680,423                     1,551,559                     
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (120,166)                      (53,218)                         (45,441)                         (22,156)                         
     รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหัก
        หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ 2,245,308                     2,049,582                     1,634,982                     1,529,403                     
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
     คานายหนา 488,818                        690,646                        - -
     กําไรจากเงินลงทุน 16 322,172                        17,929                          88,587                           35,318                           
     สวนแบงผลกําไรจากบริษัทยอย - - 603,433                        535,371                        
     คาธรรมเนียมและบริการ
        การรับรอง รับอาวัลและค้ําประกัน 908                               2,215                            908                                2,215                             
        อื่นๆ 662,072                        768,905                        383,590                        343,886                        
     กําไร(ขาดทุน)จากการปริวรรต 1,141                            (585)                              - (577)                              
     รายไดอื่น 190,947                        109,563                        153,296                        95,221                           
        รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 1,666,058                     1,588,673                     1,229,814                     1,011,434                     
           รวมรายไดสุทธิ 3,911,366                     3,638,255                     2,864,796                     2,540,837                     
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
     คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 751,501                        913,225                        389,794                        445,728                        
     คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ 310,479                        233,567                        229,709                        157,438                        
     คาภาษีอากร 53,837                          52,547                          46,939                           47,373                           
     คาธรรมเนียมและบริการ 441,914                        382,609                        273,785                        223,350                        
     คาตอบแทนกรรมการ 17 5,140                            5,340                            4,930                             4,680                             
     คาใชจายอื่น 428,664                        287,718                        222,767                        184,473                        
        รวมคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 1,991,535                     1,875,006                     1,167,924                     1,063,042                     
กําไรกอนภาษีเงินไดและสวนของผูถือหุนสวนนอย 1,919,831                     1,763,249                     1,696,872                     1,477,795                     
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 18 (472,686)                      (393,495)                      (272,079)                       (138,661)                       
กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 1,447,145                     1,369,754                     1,424,793                     1,339,134                     
กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย (22,352)                         (30,620)                         - -
กําไรสุทธิสําหรับงวด 1,424,793                     1,339,134                     1,424,793                     1,339,134                     

กําไรตอหุน 20
     กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 1.72                              1.62                              1.72                               1.62                               
     กําไรตอหุนปรับลด 1.70                              1.58                              1.70                               1.58                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(เดิมช่ือ "บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)" และบริษัทยอย)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 และ 2547

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ
2548 2547 2548 2547

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
     กําไรสุทธิ 1,424,793                     1,339,134                     1,424,793                     1,339,134                     
     รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
        จากกิจกรรมดําเนินงาน :-
           กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย 22,352                          30,620                          - -
           สวนแบงผลกําไรจากการดําเนินงานจากบริษัทยอย - - (603,433)                       (535,371)                       
           คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 123,320                        112,355                        78,061                           65,590                           
           หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 181,596                        84,541                          102,208                        49,136                           
           คาเผ่ือขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพยเพื่อการลงทุน 13,964                          18,750                          13,964                           18,749                           
           คาเผ่ือขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย (โอนกลับ) (31,461)                         953                               (33,709)                         -
           กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพย (336,048)                      (48,258)                         (102,551)                       (54,048)                         
           กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (6,972)                           (3,332)                           (6,857)                           (1,384)                           
           ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพยเพื่อคา - 22,634                          - -
           ขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสินรอการขาย 116,276                        49,903                          17,626                           7,896                             
           ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีลดลง 99,791                          133,959                        132,512                        138,661                        
           รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับลดลง 16,891                          27,252                          15,422                           749,722                        
           รายไดคางรับอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (28,808)                         117,017                        5,247                             14,606                           
           ดอกเบี้ยคางจายเพิ่มขึ้น (ลดลง) 19,459                          (43,930)                         23,284                           (35,255)                         
           คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น 162,266                        310,746                        99,750                           185,211                        
     กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
        สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 1,777,419                     2,152,344                     1,166,317                     1,942,647                     
     สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
        รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (1,695,578)                   (867,635)                      (612,238)                       10,590                           
        หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (2,652,000)                   (1,641,000)                   (2,652,000)                    (1,641,000)                    
        เงินลงทุนในหลักทรัพยที่มีไวเพื่อขาย - 475,807                        - -
        บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย 31,448                          (14,924)                         - -
        เงินใหสินเช่ือและลูกหนี้ (5,807,513)                   (7,317,192)                   (5,107,553)                    (7,033,665)                    
        ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย (149,117)                      1,918,747                     - -
        ทรัพยสินรอการขาย 553,562                        94,552                          364,023                        115,900                        
        สินทรัพยอื่น (110,112)                      525,438                        1,330,998                     472,686                        
     หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
        เงินฝาก 9,048,485                     7,105,397                     9,208,692                     6,982,734                     
        รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 38,126                          (1,108,626)                   (1,624,191)                    (1,829,318)                    

         หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 289,268                        - 289,268                        -
        เงินกูยืมระยะสั้น (113,878)                      68,853                          - -
        บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย 128,190                        (410,460)                      - -
        เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 407,146                        (1,408,479)                   - -
        หนี้สินอื่น (86,469)                         (200,555)                      49,884                           (84,217)                         
           เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 1,658,977                     (627,733)                      2,413,200                     (1,063,643)                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(เดิมช่ือ "บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)" และบริษัทยอย)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 และ 2547

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ
2548 2547 2548 2547

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
     เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อลงทุน (7,437,744)                   (4,896,640)                   (7,829,353)                    (4,437,012)                    
     เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อการลงทุน 7,147,190                     6,225,889                     6,755,473                     6,125,473                     
     เงินสดจายซื้ออุปกรณ (211,059)                      (82,756)                         (188,420)                       (48,208)                         
     เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 13,877                          10,993                          12,323                           4,521                             
     เงินสดจายเพื่อซื้อบริษัทยอย - (42,000)                         - -
        เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (487,736)                      1,215,486                     (1,249,977)                    1,644,774                     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
     เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว - 32,109                          - -
     เงินปนผลจาย (1,141,827)                   (697,535)                      (1,120,077)                    (648,535)                       
     เงินสดรับจากการใชสิทธิซื้อหุนบุริมสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 54,278                          70,312                          54,278                           70,312                           
        เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,087,549)                   (595,114)                      (1,065,799)                    (578,223)                       
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ 13,495                          11,613                          - -
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 97,187                          4,252                            97,424                           2,908                             
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 3,766                            3,628                            1,841                             1,820                             
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 100,953                        7,880                            99,265                           4,728                             

-                                -                                
ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด :-
     เงินสดจายระหวางงวดสําหรับ
        ดอกเบี้ยจาย 1,004,378                     837,043                        916,003                        767,004                        
        ภาษีเงินไดนิติบุคคล 408,495                        389,491                        111,490                        19,639                           
     รายการที่มิใชเงินสด :-
        แปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ 71,026                          15,158                          71,026                           15,158                           
        การโอนทรัพยสินรอการขายเปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ - 73,311                          - 73,311                           
        การรับโอนอสังหาริมทรัพยจากการปรับโครงสรางหนี้ - 76,276                          - 76,276                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย : พันบาท)

(เดิมช่ือ "บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)" และบริษัทยอย)
ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

สวนเกินทุน สวนปรับปรุงจาก สวนของ
ที่เกิดจากการ การแปลงคา กําไรสะสม- ผูถือหุน

เปลี่ยนแปลงมูลคา งบการเงินที่เปน สํารองตาม ยังไมได สวนนอย
หุนบุริมสิทธิ หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ หุนสามัญ เงินลงทุน เงินตราตางประเทศ กฎหมาย จัดสรร ของบริษัทยอย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 1,811,277                 5,305,918                7,811                    36,500               1,032,910                 102,401                   143,300               1,837,249                 443,740                    10,721,106                 
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนลดลง - - - - (235,807)                   - - - - (235,807)                    
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศเพิ่มขึ้น - - - - - 11,613                     - - - 11,613                        
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - - 1,339,134                 - 1,339,134                   
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 19) - - - - - - - (648,535)                   - (648,535)                    
ใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนบุริมสิทธิ 56,755                      - 13,557                  - - - - - - 70,312                        
หุนบุริมสิทธิซึ่งใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ (15,158)                     15,158                     - - - - - - - -
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยลดลง - - - - - - - - (17,738)                     (17,738)                      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน  2547 1,852,874                 5,321,076                21,368                  36,500               797,103                    114,014                   143,300               2,527,848                 426,002                    11,240,085                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 1,841,235                 5,339,075                23,207                  36,500               1,255,384                 98,315                     254,600               3,301,679                 430,901                    12,580,896                 
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนลดลง - - - - (84,498)                     - - - - (84,498)                      
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศเพิ่มขึ้น - - - - - 13,495                     - - - 13,495                        
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - - 1,424,793                 - 1,424,793                   
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 19) - - - - - - - (1,120,077)                - (1,120,077)                 
ใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนบุริมสิทธิ 36,472                      - 17,805                  - - - - - - 54,277                        
หุนบุริมสิทธิซึ่งใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ (71,026)                     71,026                     - - - - - - - -
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น - - - - - - - - 602                           602                             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน  2548 1,806,681                 5,410,101                41,012                  36,500               1,170,886                 111,810                   254,600               3,606,395                 431,503                    12,869,488                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

และชําระเต็มมูลคาแลว
ทุนออกจําหนาย

ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 และ 2547

(หนวย : พันบาท)

สวนเกินมูลคาหุน

(เดิมชื่อ "บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)" และบริษัทยอย)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

สวนเกินทุน สวนปรับปรุงจาก
ที่เกิดจากการ การแปลงคา กําไรสะสม

เปลี่ยนแปลงมูลคา งบการเงินที่เปน สํารองตาม ยังไมได
หุนบุริมสิทธิ หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ หุนสามัญ เงินลงทุน เงินตราตางประเทศ กฎหมาย จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 1,811,277                 5,305,918                7,811               36,500             1,032,910                102,401                   143,300               1,837,249                 10,277,366                
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนลดลง - - - - (235,807)                  - - - (235,807)                    
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศเพิ่มขึ้น - - - - - 11,613                     - - 11,613                       
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - - 1,339,134                 1,339,134                  
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 19) - - - - - - - (648,535)                   (648,535)                    
ใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนบุริมสิทธิ 56,755                      - 13,557             - - - - - 70,312                       
หุนบุริมสิทธิซึ่งใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ (15,158)                     15,158                     - - - - - - -
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน  2547 1,852,874                 5,321,076                21,368             36,500             797,103                   114,014                   143,300               2,527,848                 10,814,083                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 1,841,235                 5,339,075                23,207             36,500             1,255,384                98,315                     254,600               3,301,679                 12,149,995                
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนลดลง - - - - (84,498)                    - - - (84,498)                      
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศเพิ่มขึ้น - - - - - 13,495                     - - 13,495                       
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - - 1,424,793                 1,424,793                  
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 19) - - - - - - - (1,120,077)                (1,120,077)                 
ใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนบุริมสิทธิ 36,472                      - 17,805             - - - - - 54,277                       
หุนบุริมสิทธิซึ่งใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ (71,026)                     71,026                     - - - - - - -
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน  2548 1,806,681                 5,410,101                41,012             36,500             1,170,886                111,810                   254,600               3,606,395                 12,437,985                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

ทุนที่ออกจําหนาย
และชําระเต็มมูลคาแลว

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 และ 2547

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ

สวนเกินมูลคาหุน

(เดิมชื่อ "บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)" และบริษัทยอย)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

(เดิมชื่อ “บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)” และบริษัทยอย)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

1. ขอมูลท่ัวไป

1.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เร่ืองงบการเงินระหวางกาล
โดยเลือกเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามไดมีการขยายการแสดงรายการในงบดุล
งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดเพิ่มเติมเชนเดียว
กับงบการเงินประจําป

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอครั้งลา
สุด ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณ
ใหมๆ เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใช     
งบการเงินระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวมระหวางกาล

งบการเงินรวมระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2547 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุนเพิ่มเติมในระหวางงวด

งบการเงินของบริษัทยอย 2 แหง คือ TISCO Global Investment Holdings Limited และ TISCO
Securities Singapore Pte. Ltd. ซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวมระหวางกาลนี้เปนงบการเงินที่จัดทําขึ้น
โดยฝายบริหารของบริษัทยอย โดยยังไมไดผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีของบริษัทยอยดังกลาว
บริษัทยอยทั้ง 2 แหงมียอดสินทรัพยที่รวมอยูในงบการเงินระหวางกาล ณ วันที่ 30 กันยายน 2548
เปนจํานวนเงินประมาณ 13 ลานบาท และมียอดรายไดและกําไรสุทธิรวมสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด
วันเดียวกันเปนจํานวนเงินประมาณ 0.5 ลานบาท และ 0.3 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงจํานวนดังกลาวไม
มีสาระสําคัญตองบการเงินรวม และฝายบริหารเชื่อวาจํานวนดังกลาวจะไมเปลี่ยนแปลงไปอยางมี
สาระสําคัญหากงบการเงินไดรับการสอบทานจากผูสอบบัญชีแลว



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

1.3 แผนการดําเนินงานเพื่อจัดตั้งธนาคารพาณิชย

ในเดือนมกราคม 2547 กระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทยไดประกาศแผนพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินของไทยซึ่งกําหนดแนวทางการพัฒนาระบบสถาบันการเงินไวสวนหนึ่งวาดวย
มาตรการสงเสริมประสิทธิภาพระบบสถาบันการเงิน โดยใหโอกาสบริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลัก
ทรัพยและบริษัทเครดิตฟองซิเอร ที่มีคุณสมบัติผานเกณฑที่กําหนดยื่นคําขออนุญาตจัดตั้งธนาคาร
พาณิชยไดตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่องหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตจัดตั้ง
ธนาคารพาณิชยลงวันที่ 23 มกราคม 2547

บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังใหจัดตั้ง
ธนาคารพาณิชยเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2547 และไดรับหนังสือจากธนาคารแหงประเทศไทยลงวันที่      
29 มิถุนายน 2548 แจงวาไดรับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังลงวันที่ 23 มิถุนายน 2548 ให
ประกอบการธนาคารพาณิชยในนาม “ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน)” (“ธนาคารฯ”) ซ่ึงอนุญาตให
ธนาคารฯประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย และ ประกอบธุรกิจเปนธนาคารรับอนุญาตเพื่อ
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปจจัยชําระเงินตางประเทศ ทั้งนี้ใหธนาคารฯปฏิบัติตามหนังสือธนาคารแหง
ประเทศไทย และเงื่อนไขแนบใบอนุญาตดังกลาวซึ่งมีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการกําหนดใหคืนใบ
อนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนของบริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทเงินทุน ไทยเพิ่ม
ทรัพย จํากัด (บริษัทยอย) ใหแกกระทรวงการคลัง และการดํารงเงินกองทุนขั้นที่ 1 ไมต่ํากวา 5,000
ลานบาท ณ วันที่เปดดําเนินการ

ธนาคารฯและ บริษัทเงินทุน ไทยเพิ่มทรัพย จํากัด (บริษัทยอย) ไดดําเนินการสงคืนใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจเงินทุนแกกระทรวงการคลังแลว โดยการคืนใบอนุญาตมีผลตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม
2548

ธนาคารฯไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 จากเดิมชื่อ
“บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)” เปน “ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน)” และเริ่มประกอบ
ธุรกิจธนาคารพาณิชยเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2548



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

1.4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่
ใชในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ยกเวนวิธีการคํานวณเรื่องกําไรตอหุนตามที่
กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 20

2. รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 เงินฝากธนาคารของธนาคารฯและบริษัทยอยในประเทศจํานวนเงิน
ประมาณ 10 ลานบาท (เฉพาะธนาคารฯ : ไมมี) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547: 10 ลานบาท เฉพาะธนาคารฯ:
ไมมี) ไดนําไปวางเปนประกันกับธนาคารอื่นเพื่อใชค้ําประกันในการดําเนินงาน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 ยอดคงเหลือของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินไดรวมตั๋วสัญญาใช
เงิน ซ่ึงฝากในนามบริษัทเพื่อการยืมหลักทรัพยจํานวนเงินประมาณ 12 ลานบาท ของบริษัทยอยแหงหนึ่ง
ตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวเปนหลักประกันในการยืมหลักทรัพย ซ่ึงบริษัทยอยไดรับจากลูกคาตามสัญญาการ
ยืมหลักทรัพย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เงินฝากธนาคารของบริษัทยอยในตางประเทศจํานวนเงินประมาณ 91
ลานบาท ไดนาํไปวางเปนประกันกับธนาคารแหงหนึ่งเพื่อใชค้ําประกันวงเงินสินเชื่อ

3. หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 ธนาคารฯมียอดคงเหลือของหลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนประกอบ
ดวยพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยเปนจํานวนเงิน 4,757 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547: 2,105
ลานบาท)

4. เงินลงทุน

4.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดจํานวนเงิน 335 ลานบาท (ณ วันที่    
31 ธันวาคม 2547 : 335 ลานบาท) เปนพันธบัตรรัฐบาลที่ธนาคารฯลงทุนตามขอตกลงกับกระทรวง
การคลังภายใตโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุนขั้นที่ 1 และ 2 พันธบัตรรัฐบาลดังกลาวมีอายุ 10 ป และมี
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4 และรอยละ 5 ตอป



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
4.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 ธนาคารฯมีภาระผูกพันที่ไมสามารถขายตราสารทุนในความตองการของ

ตลาดจํานวนเงิน 224 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547: 122 ลานบาท) ไดภายในระยะเวลาตามที่
กําหนดเปนเงื่อนไขในสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหากับลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี้

4.3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 ธนาคารฯไดนําเงินลงทุนทั่วไปจํานวนเงินประมาณ 13 ลานบาท (ณ วันที่
31 ธันวาคม 2547 : 13 ลานบาท)ไปค้ําประกันเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทแหงหนึ่ง

4.4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 ธนาคารฯและบริษัทยอยมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทหลักทรัพยรัฐ
บาลคิดเปนจํานวนเงิน 4 ลานบาท (สวนของธนาคารฯ : 3 ลานบาท) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 : 4
ลานบาท และ 3 ลานบาทตามลําดับ) ซ่ึงถูกนําไปจํานําเพื่อค้ําประกันการใชไฟฟา นอกจากนี้
ธนาคารฯมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทหลักทรัพยรัฐบาลคิดเปนจํานวน 64 ลานบาท (ณ วันที่
31 ธันวาคม 2547 : 73 ลานบาท) ซ่ึงธนาคารฯไดจํานําใหแกธนาคารตางประเทศแหงหนึ่งเพื่อเปน
หลักประกันตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเปนอัตราคงที่ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ
24.2

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัทยอยในตางประเทศไดจํานําเงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ
จํานวนเงิน 109 ลานบาท กับธนาคารแหงหนึ่งเพื่อค้ําประกันวงเงินสินเชื่อ

4.5 ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 ธนาคารฯมีเงินลงทุนในบริษัทที่มีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานดังนี้ :-

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ

คาเผื่อ
มูลคา การปรับมูลคา

ราคาทุน ยุติธรรม เงินลงทุน(1)

 บริษัทที่มีปญหาในการชําระหนี้หรือผิดนัดชําระหนี้ 67,873 - 67,873
(1) คาเผือ่การปรบัมลูคาเงนิลงทนุคาํนวณจากมลูคาของเงนิลงทนุหักมลูคาหลกัประกนั

4.6 ธนาคารฯไมไดบันทึกเงินลงทุนในบริษัท จิจิ เพรส (ไทยแลนด) จํากัด บริษัท จีไอทีซี จํากัด และ
บริษัท มิซูโฮ คอรปอเรท ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงธนาคารฯถือหุนตั้งแตรอยละ 20 ตามวิธีสวน
ไดเสีย เนื่องจากธนาคารฯรับโอนเงินลงทุนดังกลาวจากลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา
ทั้งนี้ ธนาคารฯตองจําหนายเงินลงทุนดังกลาวภายในระยะเวลาตามขอกําหนดของธนาคารแหง
ประเทศไทย



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

5. เงินลงทุนในบริษัทยอย

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 ธนาคารฯมีเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอยดัง
นี้:-

(หนวย : ลานบาท)
เงินปนผลรับ(2)

ประเภท สําหรับงวดเกาเดือน
ชื่อบริษัท ธุรกิจ ทุนชําระแลว วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย(1) ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547

บริษัทยอยที่ธนาคารฯถือหุนโดยตรง :
TISCO Securities Hong Kong Limited การบริการ 20 ลาน

เหรียญ
20 ลาน
เหรียญ

66 66 247 245 - -

ฮองกง ฮองกง
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด การบริการ 1,500 1,500 1,500 1,500 1,739 1,732 170 300

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด การบริการ 100 100 220 220 196 250 140 100

บริษัท ทิสโกลีสซ่ิง จํากัด ลิสซ่ิง 890 890 864 864 1,050 1,281 280 -

บริษัท ไฮเวย จํากัด เชาซ้ือ 100 100 273 273 584 581 100 -

บริษัท ทิสโก อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํากัด
(เดิมชื่อ “บริษัท ไทยอินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี
จํากัด”)

การบริการ 20 20 44 44 30 34 - -

บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํากัด เชาซ้ือ 800 800 434 434 431 431 22 58

บริษัท ทิสโกกรุป จํากัด (เดิมชื่อ “บริษัท
   เงินทุนไทยเพิ่มทรัพย จํากัด”)

การลงทุน 150 150 150 150 71 71 - -

4,348 4,625 712 458
(1) คํานวณโดยรวมสวนไดเสียของบริษัทยอยที่ธนาคารฯถือหุนโดยทางออม
(2) รวมเงินปนผลรับจากบริษัทยอยที่ธนาคารฯถือหุนโดยทางออม

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 ธนาคารฯไดรับอนุมัติจากธนาคารแหงประเทศไทยในการรับโอนกิจ
การของบริษัท ทรู-เวย จํากัด (ซ่ึงเปนบริษัทยอย) ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 24
เมษายน 2546 บริษัท ทรู-เวย จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2546
และขณะนี้อยูในระหวางการดําเนินการชําระบัญชี

เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล

โดยมติของที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํากัด เมื่อวันที่
2 พฤศจิกายน 2548 ไดอนุมัติใหบริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํากัด ลดทุนจดทะเบียนจาก 1,000
ลานบาท (หุนสามัญ 10 ลานหุน มูลคาหุนละ 100 บาท) เปน 500 ลานบาท (หุนสามัญ 10 ลานหุน มูลคา
หุนละ 50 บาท) และมีผลใหทุนที่เรียกชําระแลวในอัตรารอยละ 80 ของบริษัทลดลงจาก 800 ลานบาท เปน
400 ลานบาท บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํากัด อยูระหวางการดําเนินการจดทะเบียนการลดทุนกับ
กระทรวงพาณิชย



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
6. เงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ

6.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 ธนาคารฯมีเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ที่ระงับการรับรูรายไดหากไดคํานวณ
ตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย ธปท. (หยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยคางรับเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชําระดอกเบี้ย
เกินกวา 3 เดือน นับจากวันครบกําหนดชําระ) เปนจํานวนเงินประมาณ 2,251 ลานบาท (ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2547 : 2,645 ลานบาท) อยางไรก็ตาม เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ที่ระงับการรับรูรายไดตาม
นโยบายการบัญชีของธนาคารฯมีจํานวนประมาณ 4,756 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 : 5,099
ลานบาท) ซ่ึงเปนเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้จํานวน 3,753 ลานบาท ที่ธนาคารฯตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญเต็มรอยละ 100 สําหรับสวนที่ไมมีหลักประกันแลว ซ่ึงขอมูลดังกลาวคํานวณจากยอดหนี้เปนราย
บัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัทยอยในประเทศมีเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย ลูกหนี้
ตามสัญญาเชาซื้อ สัญญาเชาทางการเงินและลูกหนี้เงินใหกูยืมอื่นที่ระงับการรับรูรายไดรวมเปน
จํานวนเงินประมาณ 769 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 : 676 ลานบาท) ซ่ึงเปนเงินใหสินเชื่อ
และลูกหนี้จํานวน 411 ลานบาท ที่บริษัทยอยตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มรอยละ 100 แลว

รายไดดอกเบี้ยรอตัดบัญชีจํานวน 5,993 ลานบาท (สวนของธนาคารฯ : 4,696 ลานบาท) ไดแสดงเปน
รายการหักจากยอดเงินตนของเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 : 5,321 ลานบาท
และสวนของธนาคารฯ : 4,196 ลานบาท)

6.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ของธนาคารฯไดรวมเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ที่มี
การปรับโครงสรางหนี้จํานวนประมาณ 996 ลานบาท (สุทธิจากมูลคาหลักประกัน) ซ่ึงการปรับโครง
สรางหนี้นี้เปนผลใหมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการจายชําระหนี้งวดแรกของลูกหนี้ที่มีการปรับโครง
สรางหนี้ นอกจากนี้ ธนาคารฯยังมีเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้อีกสวนหนึ่งจํานวน 13 ลานบาท (สุทธิ
จากมูลคาหลักประกัน) ซ่ึงอยูในระหวางการปรับโครงสรางหนี้ ธนาคารฯไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญของลูกหนี้ที่อยูระหวางการปรับโครงสรางหนี้จํานวนดังกลาวไวแลวจํานวนประมาณ             9
ลานบาท

6.3 การปรับโครงสรางหนี้ท่ีมีปญหา

ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 ธนาคารฯไดมีการทําสัญญาปรับโครง
สรางหนี้ที่มีปญหากับลูกหนี้เปนจํานวนทั้งสิ้น 44 ราย ซ่ึงมียอดคงเหลือตามบัญชีกอนการปรับโครง
สรางหนี้เปนจํานวนเงินประมาณ 727  ลานบาท



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 ธนาคารฯมีลูกหนี้ที่ไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้แลวเปนจํานวน
1,154 ราย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ :-

จํานวน ยอดคงเหลือตาม ชนิดของ มูลคายุติธรรม
รูปแบบการ ราย บัญชีกอนการปรับ สินทรัพย ของสินทรัพย

ปรับโครงสรางหนี้ ลูกหนี้ โครงสรางหนี้ ที่รับโอน ที่รับโอน
ลานบาท ลานบาท

การโอนสินทรัพย 23 2,600 ที่ดิน 20
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง 2,468

การโอนหุนทุน 5 789 หุนสามัญ 414
การโอนสินทรัพย หุนทุนและ 3 898 ที่ดิน 198
   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หุนสามัญ 14
   การชําระหนี้ เคร่ืองจักร 22
การโอนหุนทุนและ 44 3,871 หุนสามัญ 1,218
   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หุนกู 21
   การชําระหนี้
การโอนสินทรัพย 12 2,191 ที่ดินและสิ่งปลูกสราง 465
   และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หุนสามัญ 190
   การชําระหนี้ เคร่ืองปรับอากาศ 2
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 1,067 21,701
   การชําระหนี้

รวม 1,154 32,050 5,032

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี้แลวขางตนมี
จํานวนเงินประมาณ 3,328 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 : 3,420 ลานบาท)

ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 ธนาคารฯรับรูรายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้ที่ปรับ
โครงสรางหนี้รวมจํานวนประมาณ 31 ลานบาท และไดรับชําระเงินตนและดอกเบี้ยรวมจํานวนประมาณ
684 ลานบาท และไมมีผลขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา (สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่      
30 กันยายน 2547 : 26 ลานบาท 1,282 ลานบาท และไมมีผลขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา
ตามลําดับ)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

7. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ / คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้

7.1 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2548
กลาวถึง ต่ํากวา สงสัย สํารอง

ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม
ยอดตนงวด 763,478 38,367 104,332 295,255 1,830,235 897,205 3,928,872
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม(ลด)ในระหวางงวด 27,322 25,693 (354) (74,166) 313,374 (89,032) 202,837
หนี้สูญตัดบัญชี - - (55) (3,220) (265,221) - (268,496)
ยอดปลายงวด 790,800 64,060 103,923 217,869 1,878,388 808,173 3,863,213

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2548

กลาวถึง ต่ํากวา สงสัย สํารอง
ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม

ยอดตนงวด 704,169 29,827 80,183 271,007 1,321,584 824,279 3,231,049
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม(ลด)ในระหวางงวด 33,533 24,338 (13,207) (106,517) 288,712 (103,073) 123,786
หนี้สูญตัดบัญชี - - (55) (3,126) (143,280) - (146,461)
ยอดปลายงวด 737,702 54,165 66,921 161,364 1,467,016 721,206 3,208,374

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

กลาวถึง ต่ํากวา สงสัย สํารอง
ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม

ยอดตนป 547,176 28,657 74,831 122,248 2,440,577 1,054,352 4,267,841
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม(ลด)ในระหวางป 254,547 9,710 133,025 211,870 (307,211) (140,795) 161,146
หนี้สูญตัดบัญชี (38,245) - (103,524) (38,863) (303,131) (16,352) (500,115)
ยอดปลายป 763,478 38,367 104,332 295,255 1,830,235 897,205 3,928,872

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

กลาวถึง ต่ํากวา สงสัย สํารอง
ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม

ยอดตนป 498,421 23,953 60,091 94,401 1,890,798 982,181 3,549,845
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม(ลด)ในระหวางป 243,938 5,874 123,612 213,571 (344,049) (141,550) 101,396
หนี้สูญตัดบัญชี (38,190) - (103,520) (36,965) (225,165) (16,352) (420,192)
ยอดปลายป 704,169 29,827 80,183 271,007 1,321,584 824,279 3,231,049



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

7.2 คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
(หนวย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ
30 กันยายน 2548 31 ธันวาคม 2547

ยอดตนงวด 359,502 331,790
เพิ่มขึ้นระหวางงวด                   534 137,059
ตัดจําหนาย (42,098) (109,347)
ยอดปลายงวด 317,938 359,502

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 มูลคาของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคารฯที่ตองตั้งตามเกณฑการกัน
สํารองของธนาคารแหงประะเทศไทยสําหรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้และขาด
ทุนที่อาจเกิดขึ้นจากลูกหนี้ที่อยูในระหวางการปรับโครงสรางหนี้มีจํานวนรวมประมาณ 2,293 ลานบาท (ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2547 : 2,265 ลานบาท) ธนาคารฯไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคา
จากการปรับโครงสรางหนี้สําหรับลูกหนี้ดังกลาวไวแลวรวมจํานวนประมาณ 3,526 ลานบาท (ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2547 : 3,590 ลานบาท) ซ่ึงเกินกวาสํารองตามเกณฑของ ธปท. เปนจํานวนเงิน 1,233 ลานบาท (ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2547 : 1,325 ลานบาท)

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 3,526 ลานบาทตามที่กลาวขางตนประกอบดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จํานวน 1,805 ลานบาท ซ่ึงเปนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ธนาคารฯตั้งไวครบรอยละ 100 สําหรับสวนที่ไมมี
หลักประกันของเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้จํานวน 3,753 ลานบาท (สวนตางมีหลักประกันคุมหนี้) และคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญสวนที่เหลือจํานวน 1,721 ลานบาทสําหรับเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้คงเหลือทั้งหมด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 ธนาคารฯมียอดคงเหลือเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ที่จัดเปนลูกหนี้ที่ไมกอให
เกิดรายไดเปนจํานวนเงินประมาณ 2,494 ลานบาทโดยมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 1,661 ลานบาท (ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2547 : 2,629 ลานบาท และ 1,664 ลานบาท ตามลําดับ)

ฝายบริหารของธนาคารฯเชื่อวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไวนี้เพียงพอสําหรับผลขาดทุนที่อาจเกิด
ขึ้นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

8. การจัดคุณภาพสินทรัพย

8.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 เงินลงทุนในหลักทรัพยของธนาคารฯไดรวม
เงินลงทุนในหลักทรัพยตาง ๆ ดังตอไปนี้ :-

ก) เงินลงทุนในหุนกูดอยสิทธิจํานวน 60 ลานบาท ที่ออกโดยสถาบันการเงินซึ่งธนาคารแหง
ประเทศไทยไดประกาศสั่งปดกิจการเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2540 ธนาคารฯไดบันทึกคาเผื่อขาด
ทุนในเงินลงทุนดังกลาวแลวทั้งจํานวน

ข) เงินลงทุน ในหลักทรัพ ย ซ่ึงอ อ กโดยบริษัท จดทะเบียนที่เขาขายถูกเพิกถอนจากการเปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือบริษัทที่รายงานของผูสอบบัญชี
ระบุวามีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องหรือบริษัทที่ผิดนัดชําระคาดอกเบี้ย ซ่ึงรวมถึง
เงินลงทุนในหุนกูดอยสิทธิตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8.1 ก) ซ่ึงมีราย
ละเอียดดังนี้

(หนวย : ลานบาท)
คาเผื่อขาดทุนที่บันทึก

ราคาทุน มูลคายุติธรรม ในบัญชีแลว(1)

30 กันยายน
2548

31 ธันวาคม
2547

30 กันยายน
2548

31 ธันวาคม
2547

30 กันยายน
2548

31 ธันวาคม
2547

ตราสารหนี้ - หุนกู 60 60 - - 60 60
ตราสารทุน - หุนสามัญ 6 210 - - 6 210
ตราสารทุน - หุนบุริมสิทธิ 2 2 - - 2 2

(1)คาเผื่อผลขาดทุนคํานวณจากมูลคาเงินลงทุนหักมูลคาหลักประกัน



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

8.2 สินทรัพยจัดชั้นตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 ธนาคารฯมีสินทรัพยจัดชั้นและเงินสํารองที่
เกี่ยวของตามเกณฑในประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)  ดังนี้ :-

(หนวย : ลานบาท)
อัตรารอยละ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ที่ตองตั้งตาม มูลคาที่ตองตั้งตาม มูลคาที่ตั้งแลวโดย

มูลหนี้ มูลหนี้หลังหักหลักประกัน เกณฑ ธปท.(4) เกณฑ ธปท. ธนาคารฯ
30 กันยายน

2548
31 ธันวาคม

2547
30 กันยายน

2548
31 ธันวาคม

2547
30 กันยายน

2548
31 ธันวาคม

2547
30 กันยายน

2548
31 ธันวาคม

2547
ลูกหนี้และเงินใหสินเช่ือ(1)(2)(3)

ลูกหนี้ปกติ 50,303 45,715 41,523 37,181 1 406 363 738 704
ลูกหนี้ที่กลาวถึงพิเศษ 1,952 1,464 1,895 1,358 2 38 27 54 30
ลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 286 421 271 392 20 63 76 67 80
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย 264 462 239 202 50 152 136 161 271
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ 1,944 1,746 1,316 1,304 100 1,316 1,303 1,467 1,321
รวม 54,749 49,808 45,244 40,437 1,975 1,905 2,487 2,406
สวนสูญเสียที่เกิดจากลูกหนี้
   ที่มีการปรับโครงสรางหนี้
   ที่มีปญหา - - - - 318 360 318 360
รวม 54,749 49,808 45,244 40,437 2,293 2,265 2,805 2,766
สํารองทั่วไป 721 824
รวม 3,526 3,590

เงินลงทุนในหลักทรัพย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
   ตราสารหนี้ 62 62 62 62 100 62 62 62 62
   ตราสารทุน 437 510 437 510 100 437 510 437 510
รวม 499 572 499 572 499 572 499 572

เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ 7 7 - - 100 - - - -

ทรัพยสินรอการขาย
   ที่ดิน 51 86 51 86 100 51 86 51 86

รวมสินทรัพยจัดชั้น 55,306 50,473 45,794 41,095 2,843 2,923 4,076 4,248

(1) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้และเงินใหสินเชื่อคํานวณจากมูลหนี้หลังหักมูลคาหลักประกัน
(2) มูลหนี้ของลูกหนี้ปกติและลูกหนี้ที่กลาวถึงพิเศษไมรวมดอกเบี้ยคางรับ
(3) มูลหนี้จัดชั้นขางตนรวมเงินใหสินเชื่อแกสถาบันการเงิน (ซ่ึงแสดงเปนสวนหนึ่งของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินในงบดุล)
(4) อัตราคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ปกติและลูกหนี้ที่กลาวถึงพิเศษตามหลักเกณฑของธปท.  คือใหกันเงินสํารองในอัตราไมต่ํากวารอยละ 1 หรือ 2 ตามลําดับ หรืออัตราที่ต่ํากวา    
ซ่ึงไดคํานวณตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ธปท. กําหนด อยางไรก็ตามธนาคารฯยังคงตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ปกติและลูกหนี้ที่กลาวถึงพิเศษในอัตราไมต่ํากวา
รอยละ 1 หรือ 2 ตามลําดับ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

มูลหนี้จัดชั้นดังกลาวขางตนถือตามรายงานสินทรัพยจัดชั้นที่ธนาคารฯไดจัดชั้นและเสนอขอมูลตอ
ธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงรวมเงินใหสินเชื่อแกสถาบันการเงิน (ซ่ึงแสดงเปนสวนหนึ่งของรายการ
ระหวางธนาคารและตลาดเงินในงบดุล) เงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยคางรับ เงินลงทุนในหลักทรัพย
และทรัพยสินรอการขาย ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 ธนาคารฯไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญสําหรับเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ เงินลงทุนในหลักทรัพยและทรัพยสินรอการขายทั้งหมดไวเปน
จํานวนเงินรวมประมาณ 4,076 ลานบาท และ 4,248 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงสูงกวามูลคาที่ตองตั้งตาม
เกณฑ ธปท.

มูลคาของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตองตั้งสําหรับสินทรัพยจัดชั้นตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศ
ไทย คํานวณขึ้นโดยพิจารณาถึงมูลคาหลักประกันตามเกณฑในประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยและ
รวมถึงเงินสํารองที่ตองตั้งสําหรับลูกหนี้ที่ไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา

สวนหนึ่งของลูกหนี้และเงินใหสินเชื่อที่ไดจัดชั้นดังกลาวขางตนไดรวมลูกหนี้ที่มีปญหาเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานและตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังนี้ :-

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่
จํานวนรายลูกหนี้ มูลหนี้ หลักประกัน บันทึกในบัญชีแลว

30 กันยายน
2548

31 ธันวาคม
2547

30 กันยายน
2548

31 ธันวาคม
2547

30 กันยายน
2548

31 ธันวาคม
2547

30 กันยายน
2548

31 ธันวาคม
2547

ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท
1.  บริษัทจดทะเบียนที่เขาขายถูก
       เพิกถอนจากการเปนหลักทรัพย
       จดทะเบียน 1 3 15 81 - 34 15 81
2.  บริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
       ในตลาดหลักทรัพยฯ แตมีผลการ
       ดําเนินงานและฐานะการเงินเชน
       เดียวกับบริษัทจดทะเบียนที่เขาขาย
       ถูกเพิกถอนของตลาดหลักทรัพยฯ 19 14 1,059 818 422 243 596 575
3.  บริษัทจดทะเบียนที่หุนทุนถูกส่ังพัก
       การซื้อขายเปนการชั่วคราว - - - - - - - -
4.  บริษัทจดทะเบียนที่อยูระหวางการ
       ฟนฟูการดําเนินงาน 13 9 739 372 384 36 497 316
5.  บริษัทที่มีปญหาในการชําระหนี้
       หรือผิดนัดชําระหนี้ 26 24 937 1,398 368 733 599 800
6.  บริษัทที่รายงานผูสอบบัญชีระบุ
       วามีปญหาเกี่ยวกับความดํารงอยู
       ของกิจการ - 2 - 22 - 2 - 20
รวม 59 52 2,750 2,691 1,174 1,048 1,707 1,792



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

8.3 สินทรัพยจัดชั้นตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพยที่อยู
ในประเทศไทย จําแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตาม
หลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ดังนี้ :-

(หนวย : ลานบาท)
คาเผื่อหนี้สงสัย คาเผื่อหนี้สงสัย

ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ จะสูญที่ตองตั้งตาม กลต. จะสูญในบัญชี
30 กันยายน

2548
31 ธันวาคม

2547
30 กันยายน

2548
31 ธันวาคม

2547
30 กันยายน

2548
31 ธันวาคม

2547
มูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 60 55 - - - -
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย 317 416 317 416 317 416
รวม 377 471 317 416 317 416
สํารองทั่วไป 87 73
รวม 404 489

มูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐานขางตนเปนสวนของมูลหนี้ที่มีมูลคาเทากับหลักทรัพยค้ําประกัน

8.4 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ/สัญญาเชาทางการเงินและลูกหนี้เงินใหกูยืมอ่ืนของบริษัทยอย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 ยอดลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ สัญญาเชาทาง
การเงินและลูกหนี้เงินใหกูยืมอื่นของบริษัทยอยแยกตามอายุลูกหนี้ที่คางชําระ โดยนับจากวันที่ที่ครบ
กําหนดชําระตามสัญญาไดดังนี้ :-

(หนวย : ลานบาท)
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

มูลหนี้ ในบัญชี
30 กันยายน

2548
31 ธันวาคม

2547
30 กันยายน

2548
31 ธันวาคม

2547
ไมคางชําระหรือเกินกําหนดชําระนอยกวา 90 วัน 6,011 5,738 63 67
เกินกําหนดชําระ

91 - 365 วัน 298 170 94 48
มากกวา 1 ป 53 56 53 56
ลูกหนี้ดําเนินคดี 41 38 41 38

รวม 6,403 6,002 251 209



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

9. สินทรัพยอ่ืน
(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ
30 กันยายน 2548 31 ธันวาคม 2547 30 กันยายน 2548 31 ธันวาคม 2547

ภาษีมูลคาเพิ่ม-สุทธิ 400,957 379,814 400,851 369,069
ดอกเบี้ยคางรับ 11,715 20,949 11,626 20,957
คาธรรมเนียมและบริการคางรับ 208,731 188,059 102,092 115,885
ภาษีเงินไดจายลวงหนา 35,012 67,949 26,846 53,848
คาพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร
   รอตัดบัญชี-สุทธิ 68,350 40,737 50,983 27,836
เงินมัดจํา 18,814 13,504 7,447 2,591
ลูกหนี้อื่น 130,189 168,500 124,036 161,854
สินทรัพยอื่น ๆ 197,344 101,295 171,433 32,684
รวมสินทรัพยอื่น 1,071,112 980,807 895,314 784,724

10. เงินกูยืม
(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ
30 กันยายน 2548 31 ธันวาคม 2547 30 กันยายน 2548 31 ธันวาคม 2547

เงินกูยืมในประเทศ
หุนกูดอยสิทธิ 331,000 331,000 331,000 331,000
หุนกูไมดอยสิทธิไมมีประกัน 5,610,000 5,610,000 4,800,000 4,800,000
ต๋ัวแลกเงินอัตราคงที่ 918,206 1,032,083 - -
อื่น ๆ 13,200 13,200 13,200 13,200

6,872,406 6,986,283 5,144,200 5,144,200

10.1 หุนกูดอยสิทธิ

ในระหวางป 2542 ธนาคารฯไดออกหุนกูดอยสิทธิชนิดไมมีหลักประกันจํานวน 331 หนวย
มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000,000 บาท รวมจํานวน 331 ลานบาท เพื่อขายใหแกกระทรวงการคลัง
ตามโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุนขั้นที่ 2 โดยกระทรวงการคลังไดใหความชวยเหลือในการซื้อหุนกู
ดอยสิทธิของธนาคารฯ เพื่อเพิ่มสัดสวนเงินกองทุนขั้นที่ 2 ของธนาคารฯใหเพียงพอตามขอกําหนด
ของธนาคารแหงประเทศไทย หุนกูดังกลาวครบกําหนดไถถอนในป 2552 และมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ
5 และ 6 ตอป ธนาคารฯไดนําเงินที่ไดรับจากการขายหุนกูดอยสิทธิทั้งหมดไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลที่



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
กระทรวงการคลังออกจําหนายตามเงื่อนไขที่กําหนดตามโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุนขั้นที่ 2

10.2 หุนกูไมดอยสิทธิไมมีประกัน

10.2.1 ในระหวางป 2545 ธนาคารฯไดออกหุนกูไมดอยสิทธิชนิดไมมีประกันมูลคารวม 4,800
ลานบาท ซ่ึงจะครบกําหนดไถถอนในป 2550 หุนกูดังกลาวประกอบดวย

ก) หุนกูจํานวน 2 ลานหนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคารวม 2,000
ลานบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.25 ตอป

ข) หุนกูจํานวน 1 ลานหนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคารวม 1,000
ลานบาท ในปที่ 1 และปที่ 2 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.5 ตอป ในปที่ 3 ถึงปที่ 5    
มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเทากับอัตราดอกเบี้ยอางอิงบวกรอยละ 0.5 ตอป แตทั้งนี้อัตรา
ดอกเบี้ยดังกลาวตองไมนอยกวารอยละ 3.75 แตไมเกินรอยละ 5 รอยละ 5.5 และ
รอยละ 6 ตอปในปที่ 3,4 และ 5 ตามลําดับ

ค) หุนกูจํานวน 1.8 ลานหนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคารวม
1,800 ลานบาท ในปที่ 1 ถึงปที่ 3 มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเทากับรอยละ 6 ตอปลบอัตรา
ดอกเบี้ยอางอิง ในปที่ 4 ถึงปที่ 5 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.8 ตอป

นอกจากนี้ ธนาคารฯไดมีการทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเปนอัตราดอกเบี้ยคง
ที่ สําหรับหุนกูมูลคารวม 2,800 ลานบาท ตามขอ ข) และขอ ค) ซ่ึงสัญญาจะสิ้นสุดในป
2550

10.2.2 ในเดือนกันยายน 2546 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดออกหุนกูไมดอยสิทธิชนิดไมมีประกัน    มูล
คารวม 400 ลานบาท ประกอบดวยหุนกูจํานวน 400,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ
1,000 บาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.25 ตอป และจะครบกําหนดไถถอนในป 2549
บริษัทยอยดังกลาวตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในการออกหุนกู ซ่ึงรวมถึงการดํารง
อัตราสวนทางการเงินบางประการ

ทั้งนี้บริษัทยอยอีกแหงหนึ่งไดลงทุนในหุนกูดังกลาวเปนจํานวนเงินรวม 90 ลานบาท

10.2.3 ในเดือนตุลาคม 2546 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดออกหุนกูชนิดทยอยชําระคืนเงินตนไมดอย
สิทธิและไมมีหลักประกันมูลคารวม 500 ลานบาท ประกอบดวยหุนกูจํานวน 500,000 หนวย
มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.2 ตอป และมีอายุ 3 ป      



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
นับจากวันออกหุนกู โดยผูออกหุนกูจะทยอยชําระคืนเงินตน 4 งวด โดยเริ่มตนงวดแรก
ในวันที่ 6 มกราคม 2549 และมีกําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยเริ่มตนงวดแรกในวันที่
6 มกราคม 2547 บริษัทยอยดังกลาวตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในการออกหุนกู          
ซ่ึงรวมถึงการดํารงอัตราสวนทางการเงินบางประการ

10.3 ตั๋วแลกเงินอัตราคงที่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัทยอย 2 แหงมียอดคงเหลือของตั๋วแลกเงินจํานวนเงินประมาณ
918 ลานบาท ตั๋วแลกเงินดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 2.6 ถึง 4.5 ตอป และทยอยครบกําหนด
ชําระภายในป 2548 ถึง 2550

11. หนี้สินอื่น
(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ
30 กันยายน 2548 31 ธันวาคม 2547 30 กันยายน 2548 31 ธันวาคม 2547

ภาระจากการขายลูกหนี้ต๋ัวเงิน 606,000 510,000 606,000 510,000
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 106,158 139,914 28,077 -
ภาษีหัก ณ ที่จายและภาษีอื่น ๆคางจาย 57,519 168,173 44,621 82,823
คาเบี้ยประกันภัยคางจาย 314,486 287,484 250,989 231,121
หนี้สินอื่น ๆ 426,768 325,003 234,589 190,700
รวมหนี้สินอื่น 1,510,931 1,430,574 1,164,276 1,014,644

12. ทุนเรือนหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิ

ก) ธนาคารฯมีทุนจดทะเบียนจํานวน 11,002 ลานบาท ซ่ึงตามเอกสารที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย
ในป 2542 นั้น ทุนจดทะเบียนดังกลาวประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 100.2 ลานหุน และหุน
บุริมสิทธิจํานวน 1,000 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท หุนบุริมสิทธิสามารถแปลงสภาพเปน
หุนสามัญไดตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอบังคับของธนาคารฯ จนถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2548
ธนาคารฯไดจดทะเบียนการแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญกับกระทรวงพาณิชยแลวเปน
จํานวน 440,810,120 หุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 ยอดคงเหลือของหุนบุริมสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิในการแปลงสภาพมี
จํานวน 180,668,130 หุน

ข) หุนบุริมสิทธิมีสิทธิและประโยชนเชนเดียวกับหุนสามัญทุกประการ เวนแตขอกําหนดบางประการ
เกี่ยวกับเงินปนผลและบุริมสิทธิอ่ืน ๆ ตามที่ระบุไวในขอบังคับของธนาคารฯ เชน ผูถือหุนบุริมสิทธิ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
จะไดรับเงินปนผลในแตละปกอนผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ 1 บาท และมีสิทธิในการรับเงิน
ปนผลรวมกับผูถือหุนสามัญดวย แมธนาคารฯมิไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญในปใด
ธนาคารฯอาจจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิตามอัตราที่กําหนดดังกลาวก็ได ผูถือหุน
บุริมสิทธิมีสิทธิในเงินปนผลเฉพาะในปที่ธนาคารฯประกาศจายเทานั้นและไมมีสิทธิไดรับเงินปนผล
ยอนหลังสําหรับปที่ธนาคารฯมิไดประกาศจาย และตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ผูถือหุนบุริมสิทธิ
จะมีสิทธิเทาเทียมผูถือหุนสามัญทุกประการ

ค) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2543 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของธนาคารฯมีมติอนุมัติใหจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนบุริมสิทธิของธนาคารฯชนิดหามเปลี่ยนมืออายุ 5 ปใหแกกรรมการและพนักงานของ
ธนาคารฯและบริษัทยอยรวมจํานวน 30 ลานหนวยโดยไมคิดมูลคาและแตงตั้งคณะกรรมการจัดสรร
(Allotment Committee) คณะกรรมการดังกลาวพิจารณาเห็นวากรรมการธนาคารฯจะไมไดรับการจัด
สรรใบสําคัญแสดงสิทธิเวนแตจะเขาขายเปนพนักงานของธนาคารฯ การกําหนดราคาการใชสิทธิเทา
กับรอยละ 75 ของราคาปดของหุนบุริมสิทธิของธนาคารฯเฉลี่ย 10 วันทําการกอนวันที่แบบแสดงราย
การขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยจะมีผลบังคับใช ทั้งนี้ราคาดังกลาวจะตองไมต่ํากวามูลคาที่ตราไว
ของหุนบุริมสิทธิในอัตราสวน 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุนบุริมสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลา
วจะออกใหภายหลังจากไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลัก
ทรัพยแลว นอกจากนี้ ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนบุริมสิทธิสวนที่ยังไมไดจําหนายจํานวน
400 ลานหุนใหม (ซ่ึงรวมถึงหุนบุริมสิทธิจํานวน 300 ลานหุน ที่ไดจัดสรรไวเพื่อรองรับการแปลง
สิทธิของหุนกูแปลงสภาพ) โดยไดจัดสรรหุนบุริมสิทธิจํานวน 30 ลานหุนมูลคาตราไวหุนละ 10 บาท
เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุนบุริมสิทธิของธนาคารฯใหแกกรรมการและพนักงานของธนาคารฯและบริษัทยอย ดังนั้นคง
เหลือหุนบุริมสิทธิที่ยังไมไดมีการจัดสรรจํานวน 370 ลานหุน

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2545 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของธนาคารฯมีมติกําหนดราคาการใชสิทธิเทากับ
รอยละ 75 ของราคาปดของหุนบุริมสิทธิของธนาคารฯเฉลี่ย 10 วันทําการกอนวันที่มีการจัดสรรใบ
สําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ราคาดังกลาวจะตองไมต่ํากวามูลคาที่ตราไวของหุนบุริมสิทธิ

จนถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 ธนาคารฯไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิแลวเปนจํานวน 30,000,000
หุน (รวมใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 638,000 หนวยที่ไดรับคืนจากพนักงานที่ลาออก) และผูไดรับ
การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิไดใชสิทธิในการซื้อหุนบุริมสิทธิเปนจํานวน 8,820,000 หุน ราคาใช
สิทธิหุนละ 10 บาท คิดเปนจํานวนเงินรวม 88,200,000 บาท เปนจํานวน 4,668,000 หุน ราคาใชสิทธิ
หุนละ 11.31 บาท คิดเปนจํานวนเงินรวม 52,795,080 บาท เปนจํานวน 4,549,000 หุน ราคาใชสิทธิ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
หุนละ 13.20 บาท คิดเปนจํานวนเงินรวม 60,046,800 บาท และเปนจํานวน 2,960,000 หุน ราคาใช
สิทธิหุนละ 14.94 บาท คิดเปนจํานวนเงินรวม 44,222,400 บาท เปนจํานวน 481,250 หุน ราคาใช
สิทธิหุนละ 21.88 บาท คิดเปนจํานวนเงินรวม 10,529,750 บาท ธนาคารฯไดจดทะเบียนหุนบุริมสิทธิ
ดังกลาวจํานวน 21,478,250 หุน กับกระทรวงพาณิชยแลว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 ยอดคงเหลือของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดมีการใชสิทธิมีจํานวน
ประมาณ 8,521,750 หุน



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

13. เงินกองทุนท่ีตองดํารงไวตามกฎหมาย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 เงินกองทุนที่ธนาคารฯตองดํารงไวตามกฎหมาย
ประกอบดวย

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ

30 กันยายน 2548 31 ธันวาคม 2547
เงินกองทุนขั้นที่ 1
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว 7,216,782 7,180,310
สวนเกินมูลคาหุน 77,512 59,707
เงินสํารองตามกฎหมาย 254,600 254,600
กําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร 2,388,715 2,512,295
รวมเงินกองทุนขั้นที่ 1 9,937,609 10,006,912
เงินกองทุนขั้นที่ 2
หุนกูดอยสิทธิระยะยาว 264,800 331,000
เงินสํารองสําหรับลูกหนี้จัดช้ันปกติ 737,702 704,169
เงินสํารองจากการตีราคาตราสารทุนประเภทเผื่อขาย 175,083 158,818
รวมเงินกองทุนขั้นที่ 2 1,177,585 1,193,987
รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย 11,115,194 11,200,899

อัตราสวนการดํารงเงินกองทุนของธนาคารฯมีดังตอไปนี้

งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ
30 กันยายน 2548 31 ธันวาคม 2547

กฎหมาย กฎหมาย
ธนาคารฯ กําหนด ธนาคารฯ กําหนด

เงินกองทุนขั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง 16.14% 4.00% 17.48% 4.00%
เงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเสี่ยง 18.06% 8.00% 19.57% 8.00%
เงินกองทุนทั้งหมดตอทุนชําระแลว 154.02% 75.00% 155.99% 75.00%



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

14. สํารองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ธนาคารฯจะตองจัดสรรเงินสํารองอยางนอย
รอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองดังกลาวมีจํานวนเทา
กับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได

15.  สวนเกินทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม/

งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ
30 กันยายน 2548 31 ธันวาคม 2547

ยอดคงเหลือตนงวด 1,365,420 1,472,433
มูลคาหลักทรัพยเปลี่ยนแปลงลดลงระหวางงวด (37,146) (107,013)

1,328,274 1,365,420
หัก : ผลกระทบของหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (157,388) (110,036)
ยอดคงเหลือปลายงวด 1,170,886 1,255,384

16. กําไรจากเงินลงทุน

กําไรจากเงินลงทุนสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 และ 2547 ได
รวมรายการดังตอไปนี้ :-

(หนวย : พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ
2548 2547 2548 2547

ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน (8,706) (10,984) (8,706) (6,881)
กําไรที่เกิดขึ้นจริงจากการซื้อขายเงินลงทุน 201,760 84,709 97,500 82,862
รวม 193,054 73,725 88,794 75,981



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย : พันบาท)
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ
2548 2547 2548 2547

ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน (13,876) (41,384) (13,964) (18,750)
กําไรที่เกิดขึ้นจริงจากการซื้อขายเงินลงทุน 336,048 59,313 102,551 54,068
รวม 322,172 17,929 88,587 35,318

17.  คาตอบแทนกรรมการ

คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของธนาคารฯตามมาตรา 90 ของพระ
ราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการซึ่ง
ดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของธนาคารฯดวย

18. ภาษีเงินไดนิติบุคคล

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 และ 2547 ประกอบดวย ราย
การดังนี้ :-

(หนวย :พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ

2548 2547 2548 2547
คาใชจายภาษีเงินไดจากกําไรสุทธิ
   ทางภาษีสําหรับงวด 372,895 357,873 139,567 97,124
บวก (หัก) : ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจากความแตกตาง
  ชั่วคราว (Temporary difference) ลดลงสุทธิ 99,791 132,746 132,512 138,661
(หัก) : การใชประโยชนของผลขาดทุนทางภาษียกมา - (97,124) - (97,124)
คาใชจายภาษีเงินได – สุทธิ 472,686 393,495 272,079 138,661



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และหนี้สิน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีประกอบดวยความแตกตางชั่วคราวดังนี้

(หนวย :พันบาท)
งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินรวม ของธนาคารฯ
30 กันยายน

2548
31 ธันวาคม

2547
30 กันยายน

2548
31 ธันวาคม

2547
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - สํารองทั่วไป 971,863 1,033,531 721,206 824,278
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้คาภาษีมูลคาเพิ่ม 36,997 27,305 - -
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 357,584 547,832 357,534 547,781
คาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย 54,545 87,142 50,981 85,820
ดอกเบี้ยรับที่หยุดรับรูรายได 1,076,818 1,170,652 1,012,645 1,119,418
คาเสื่อมราคาของสินทรัพย 46,471 52,644 33,964 37,726
การบันทึกสัญญาเชาทางการเงิน 230,863 207,421 - -
สวนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน (493,183) (366,786) (493,183) (351,760)
อื่นๆ 13,244 10,745 13,244 16,256

2,295,202 2,770,486 1,696,391 2,279,519

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (30%) 688,561 831,146 508,917 683,856

ดอกเบี้ยรับที่หยุดรับรูรายได (12,835) - - -
คาเสื่อมราคาของสินทรัพย (6,928) - - -
สวนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 31,444 - - -
อื่นๆ 3,512 - - -

15,193 - - -

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (30%) 4,558 - - -



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

19. เงินปนผลจาย

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของธนาคารฯไดอนุมัติการจายเงินปนผลใหแก      
ผูถือหุนของธนาคารฯโดยจายใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิในอัตราหุนละ 1.65 บาท และผูถือหุนสามัญในอัตรา
หุนละ 0.65 บาท (คิดเปนจํานวนเงินรวม 649 ลานบาท) โดยมีกําหนดการจายเงินปนผลในวันที่                 
26 พฤษภาคม 2547

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2548 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของธนาคารฯไดอนุมัติการจายเงินปนผลใหแก     
ผูถือหุนของธนาคารฯโดยจายใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิในอัตราหุนละ 2.30 บาท และผูถือหุนสามัญในอัตรา
หุนละ 1.30 บาท(คิดเปนจํานวนเงินรวม 1,120 ลานบาท) โดยมีกําหนดการจายเงินปนผลในวันที่               
24 พฤษภาคม 2548

20. การกระทบยอดกําไรตอหุนปรับลด

ธนาคารฯไดเปลี่ยนวิธีการคํานวณกําไรตอหุนเพื่อใหสอดคลองกับวิธีการตามมาตรฐาน
การบัญชีระหวางประเทศฉบับที่ 33 (ฉบับปรับปรุง ค.ศ. 2004) เร่ืองกําไรตอหุน ซ่ึงระบุใหรวมจํานวนหุน
สามัญที่อาจตองออกใหสําหรับตราสารที่มีเงื่อนไขในการถูกบังคับแปลงสภาพเปนหุนสามัญในการคํานวณ
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

วิธีการคํานวณกําไรตอหุนของธนาคารฯ สามารถสรุปไดดังนี้

- กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับงวดหลังหักจํานวนเงินปนผลของ
หุนบุริมสิทธิสวนที่มีสิทธิไดรับกอนหุนสามัญดวยจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน
สามัญและหุนบุริมสิทธิที่ออกอยูในระหวางงวด

- กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับงวดหลังหักจํานวนเงินปนผลของหุน
บุริมสิทธิสวนที่มีสิทธิไดรับกอนหุนสามัญดวยจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญ
และหุนบุริมสิทธิที่ออกอยูในระหวางงวดและหุนสามัญที่ธนาคารฯอาจตองออกเพื่อแปลงใบ
สําคัญแสดงสิทธิใหเปนหุนสามัญโดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ ณ วันตนงวดหรือ
ณ วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการแสดงขอมูลเพื่อการเปรียบเทียบ ธนาคารฯไดคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้น
ฐานและกําไรตอหุนปรับลดสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 ใหมตามวิธี
การคํานวณดังกลาวขางตน



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
กําไรสุทธิ จํานวนหุนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน

2548 2547 2548 2547 2548 2547
พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสุทธิ 507,628 347,191
หัก : เงินปนผลสวนของหุนบุริมสิทธิท่ี

  มีสิทธิไดรับกอนหุนสามัญใน
   อัตราหุนละ 1 บาท (180,177) (184,296)

327,451 162,895 720,728 716,279 0.45 0.23
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

ซึ่งสามารถใชสิทธิซื้อหุนบุริมสิทธิ - - 9,472 13,921
กําไรตอหุนปรับลด
กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญสมมติวา
   มีการแปลงเปนหุนสามัญ 327,451 162,895 730,200 730,200 0.45 0.22

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
กําไรสุทธิ จํานวนหุนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน

2548 2547 2548 2547 2548 2547
พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน
กําไรสุทธิ 1,424,793 1,339,134
หัก : เงินปนผลสวนของหุนบุริมสิทธิท่ี

  มีสิทธิไดรับกอนหุนสามัญใน
   อัตราหุนละ 1 บาท (183,247) (183,622)

1,241,546 1,155,512 719,758 714,732 1.72 1.62
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

ซึ่งสามารถใชสิทธิซื้อหุนบุริมสิทธิ - - 10,442 15,468
กําไรตอหุนปรับลด
กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญสมมติวา
   มีการแปลงเปนหุนสามัญ 1,241,546 1,155,512 730,200 730,200 1.70 1.58



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

21. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน

ในระหวางงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 และ 2547 ธนาคารฯมีรายการ
ธุรกิจที่สําคัญกับบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกัน (เกี่ยวของกันโดยการมีผูถือหุนและ/หรือมีกรรมการ
บางสวนรวมกัน) รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขและเกณฑที่ตกลงรวมกันระหวางธนาคารฯและ
บริษัทเหลานั้น ยอดคงคางและรายการระหวางกิจการที่เกี่ยวของกันสามารถสรุปไดดังนี้ :-

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ

ยอดตนงวด เพิ่มขึ้น ลดลง ยอดปลายงวด
ยอดคงคาง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2548
บริษัทยอย
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย :
   บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 1,485,466 - (1,485,466) -
สินทรัพยอื่น :
   บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด - 4,997 - 4,997
เงินฝาก - เงินบาท :
   บริษัทหลักทรัพย  ทิสโก  จํากัด 1,455,000 - (1,037,444) 417,556
   บริษัท ทิสโกกรุป จํากัด - 82,874 - 82,874
   บริษัท ไฮเวย จํากัด - 67,289 - 67,289
   บริษัทยอยอื่นๆ 21,748 10,044 (1,900) 29,892

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะ นโยบายในการ
ของธนาคารฯ กําหนดราคา

2548 2547 (สําหรับงวด 2548)
รายการที่เกิดขึ้นในระหวางงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
บริษัทยอย
     รายไดจากการบริหารความเสี่ยงและการเงิน และงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล
7,973 7,112 เปนไปตามนโยบายการรวมศูนยงานสนับสนุนของ

ธนาคารฯและบริษัทยอยซึ่งเปนไปตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย

     รายไดคาบริการในการบริหารลูกหนี้และงานสํานักงาน 12,572 12,068 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใชลูกคารายอื่น
     รายไดอ่ืน 1,918 1,044 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใชลูกคารายอื่น
     คาใชจายคาบริการท่ีปรึกษาเกี่ยวกับการใชระบบคอมพิวเตอร

และงานดานธุรการ
11,449 11,602 เปนไปตามนโยบายการรวมศูนยงานสนับสนุนของ

ธนาคารฯและบริษัทยอยซึ่งเปนไปตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย

     รายจายอื่น 1,139 828 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใชกับลูกคารายอื่น



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะ นโยบายในการ
ของธนาคารฯ กําหนดราคา

2548 2547 (สําหรับงวด 2548)
รายการที่เกิดขึ้นในระหวางงวดเกาเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
บริษัทยอย
     รายไดจากการบริหารความเสี่ยงและการเงิน และงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล
23,918 23,185 เปนไปตามนโยบายการรวมศูนยงานสนับสนุนของ

ธนาคารฯและบริษัทยอยซึ่งเปนไปตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย

     รายไดคาบริการในการบริหารลูกหนี้และงานสํานักงาน 37,296 33,461 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใชกับลูกคารายอื่น
     รายไดอ่ืน 5,718 4,035 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใชกับลูกคารายอื่น
     คาใชจายคาบริการท่ีปรึกษาเกี่ยวกับการใชระบบคอมพิวเตอร

และงานดานธุรการ
35,076 33,910 เปนไปตามนโยบายการรวมศูนยงานสนับสนุนของ

ธนาคารฯและบริษัทยอยซึ่งเปนไปตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย

     รายจายอื่น 4,637 3,980 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใชกับลูกคารายอื่น

นอกจากรายการขางตน ธนาคารฯมีรายการระหวางกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทยอยดังนี้

ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 :

ธนาคารฯไดซ้ือเงินลงทุนในตราสารทุนจากบริษัทยอยแหงหนึ่งเปนจํานวนเงินรวม 33 ลานบาท
บริษัทยอยดังกลาวบันทึกกําไรจากรายการขายเงินลงทุนดังกลาวเปนจํานวนเงิน 15 ลานบาท

ธนาคารฯไดขายทรัพยสินรอการขายประเภทอาคารชุดสํานักงานมูลคาตามบัญชีจํานวน 79 ลานบาท
ใหแกบริษัทยอยแหงหนึ่งในราคา 91 ลานบาท (ราคาตลาด) ธนาคารฯบันทึกกําไรจากการขายอาคารชุด
สํานักงานดังกลาวเปนจํานวนเงิน 12 ลานบาท

ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 :

ธนาคารฯไดซ้ือเงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียนจากบริษัทยอยแหงหนึ่งโดยการทํารายการผาน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนจํานวนเงิน 1,156 ลานบาท บริษัทยอยดังกลาวบันทึกกําไรจากรายการ
ขายเงินลงทุนดังกลาวเปนจํานวนเงิน 28 ลานบาท

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2548 ธนาคารฯไดเขาทําสัญญาจะซื้อจะขายกับบริษัทยอยแหงหนึ่ง เพื่อขาย
อาคารชุดสํานักงานมูลคาตามบัญชีจํานวน 39 ลานบาทใหแกบริษัทยอยในราคา 43 ลานบาท (ราคาตลาด)
โดยมีเงื่อนไขวาบริษัทยอยจะชําระราคาดังกลาวเต็มจํานวนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 และเมื่อธนาคารฯ
โอนกรรมสิทธิในทรัพยสินดังกลาวใหแกบริษัทยอย



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
ทั้งนี้ กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากรายการระหวางธนาคารฯและบริษัทยอยตามที่กลาวขางตนไดถูก

ตัดออกจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของธนาคารฯตามวิธีสวนไดเสียแลว



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 ธนาคารฯและบริษัทยอยไมมีเงินใหสินเชื่อและภาระผูกพันใหแกพนักงาน
ระดับชั้นบริหารตั้งแตผูจัดการฝายขึ้นไป และไมมีเงินใหสินเชื่อแกบริษัทที่ธนาคารฯหรือกรรมการหรือ
พนักงานระดับชั้นบริหารของธนาคารฯถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 ขึ้นไปของทุนที่ชําระแลวของบริษัท
นั้นๆ ยกเวนเงินใหสินเชื่อแกบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกันตามที่กลาวไวขางตนและเงินใหสินเชื่อสวัส
ดิการพนักงาน ซ่ึงเงินใหสินเชื่อสวัสดิการพนักงานสามารถสรุปไดดังนี้ :-

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ

เงินใหสินเชื่อ 7,340 7,340

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 ธนาคารฯไมมีเงินใหสินเชื่อและภาระผูกพันแกบริษัทที่มีกรรมการรวมกัน
กับธนาคารฯ ในกรณีที่ไมมีทรัพยสินเปนประกันหนี้หรือมีมูลคาหลักประกันไมเพียงพอซึ่งจําเปนตองขอ
อนุมัติจากธนาคารแหงประเทศไทย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 ธนาคารฯและบริษัทยอยไมมีเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกันโดยมี
ลักษณะความสัมพันธโดยการมีผูบริหารของธนาคารฯและบริษัทยอยเปนผูถือหุนและ/หรือเปนกรรมการ

22. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจธนาคาร ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจหลักทรัพยและ
ธุรกิจอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 และสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2548 และ 2547 เปนดังนี้ :-

(หนวย : ลานบาท)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน

ธุรกิจธนาคาร/ธุรกิจ
บริการทางการเงิน ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจอื่น รายการตัดบัญชี รวม
2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ
   หลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 712 629 15 6 - - (11) (42) 716 593
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 348 260 275 244 21 23 40 (52) 684 475
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย (591) (491) (151) (173) (22) (26) 51 51 (713) (639)
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (123) (48) (48) (25) - - - - (171) (73)
กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย - - - - - - (8) (9) (8) (9)
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 346 350 91 52 (1) (3) 72 (52) 508 347



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย : ลานบาท)
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน

ธุรกิจธนาคาร/ธุรกิจ
บริการทางการเงิน ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจอื่น รายการตัดบัญชี รวม
2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ
   หลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,919 2,486 37 30 - - (711) (467) 2,245 2,049
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 771 580 797 1,097 61 73 37 (161) 1,666 1,589
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย (1,602) (1,395) (479) (551) (64) (80) 154 151 (1,991) (1,875)
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (357) (217) (116) (176) - - - - (473) (393)
กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย - - - - - - (22) (31) (22) (31)
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,731 1,454 239 400 (3) (7) (542) (508) 1,425 1,339

(หนวย : ลานบาท)
ณ วันที่

ธุรกิจธนาคาร/ธุรกิจบริการ
ทางการเงิน ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจอ่ืน รายการตัดบัญชี รวม

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2548  2547 2548  2547 2548  2547 2548  2547 2548  2547

เงินลงทุนในหลักทรัพย 9,060 7,050 497 1,947 1 1 (3,773) (3,786) 5,785 5,212
เงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้และ
   ดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 57,183 52,127 970 736 - - (205) (50) 57,948 52,813
สินทรัพยอ่ืน 10,276 8,334 3,023 2,853 36 39 (586) (2,955) 12,749 8,271
สินทรัพยรวม 76,519 67,511 4,490 5,536 37 40 (4,564) (6,791) 76,482 66,296

23. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น

23.1
(หนวย : พันบาท)

30 กันยายน 2548 31 ธันวาคม 2547
การรับอาวัลตั๋วเงิน 270,000 232,670
การค้ําประกันการกูยืมเงิน 200,000 200,000
การค้ําประกันอื่น 69,100 301,693
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของเงินตน (หมายเหตุ 24.2) 4,950,000 5,600,000

5,489,100 6,334,363



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

23.2 คดีฟองรอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 มีคดีซ่ึงธนาคารฯและบริษัทยอยถูกฟองรองเรียกคาเสียหายเปน
จํานวนรวมประมาณ 359 ลานบาท ซ่ึงผลของคดียังไมเปนที่ส้ินสุด อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของ
ธนาคารฯและบริษัทยอยคาดวาธนาคารฯและบริษัทยอยจะไมไดรับผลเสียหายจากคดีฟองรองดัง
กลาว

23.3 ภาระผูกพันการลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระผูกพันในการจายชําระสวนของเงินลงทุน
ที่ยังไมเรียกชําระในบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งเปนจํานวนเงินประมาณ 100 ลานบาท

23.4 ภาระผูกพันอื่น

ก) ธนาคารฯมีภาระที่จะตองนําสงเงินเขากองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินใน
อัตรารอยละ 0.2 ของยอดเงินรับฝาก เงินกูยืมและหนี้สินที่เกิดจากเงินกูยืมที่มีอยู ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนกอนหนางวดที่จะตองนําสงเงินกองทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน และ
31 ธันวาคม ของทุกป

ข) บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระที่ตองนําสงเงินคาธรรมเนียมสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 0.005 ของมูลคาซื้อขายหลักทรัพย

ค) ธนาคารฯมีภาระผูกพันที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาบริการดานคอมพิวเตอรในการจายคาบริการตาม
อัตราคงที่และอัตราผันแปรกับปริมาณและประเภทของการบริการตามที่ระบุในสัญญา

24. เคร่ืองมือทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงิน หมายถึง  สัญญาใด ๆ ที่ทําใหสินทรัพยทางการเงินของกิจการหนึ่งและหนี้สิน
ทางการเงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้น

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 ธนาคารฯและบริษัทยอยไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทาง
การเงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา

24.1 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ธนาคารฯและบริษัทยอยไดรับความเสียหายอัน
สืบเนื่องมาจากการที่คูสัญญาของธนาคารฯและบริษัทยอยจะไมสามารถปฏิบัติภาระผูกพันที่ระบุไว
ในเครื่องมือทางการเงินได ซ่ึงมูลคาสูงสุดของความเสี่ยง คือ มูลคาตามบัญชีของเครื่องมือทางการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
เงินหักดวยสํารองเผื่อขาดทุนตามที่แสดงไวในงบดุล และความเสี่ยงของรายการนอกงบดุลจากการค้ํา
ประกันการกูยืมและอื่นๆ

ธนาคารฯและบริษัทยอยไดมีการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนของการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
การวิเคราะหความเสี่ยงและความสามารถในการชําระหนี้และการสอบทานสินเชื่อเพื่อตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพสินเชื่อเพื่อเปนการปองกันและแกไขสินเชื่อที่จะเปนปญหาในอนาคต

24.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลคาของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลง
ไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด

(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน
มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง มีอัตรา

รายการ ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไมมีดอกเบี้ย รวม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด - - 101 101
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 869 1,633 713 3,215
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน - 4,757 - 4,757
เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ 152 1,347 4,286 5,785
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัท
     หลักทรัพย – ลูกหนี้ - - 128 128
เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 5,839 53,689 2,602 62,130

6,860 61,426 7,830 76,116
หนี้สินทางการเงิน
เงินฝาก 4,922 43,383 31 48,336
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 116 4,229 - 4,345
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม - - 289 289
เงินกูยืม - 6,859 13 6,872
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัท
     หลักทรัพย – เจาหนี้ - - 259 259
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 425 - 1,364 1,789

5,463 54,471 1,956 61,890



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน
มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง มีอัตรา

รายการ ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไมมีดอกเบี้ย รวม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด - - 99 99
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - 300 706 1,006
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน - 4,757 - 4,757
เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ 152 1,236 8,400 9,788
เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 5,717 47,201 1,605 54,523

5,869 53,494 10,810 70,173
หนี้สินทางการเงิน
เงินฝาก 5,100 43,383 31 48,514
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 84 2,444 - 2,528
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม - - 289 289
เงินกูยืม - 5,131 13 5,144

5,184 50,958 333 56,475

ธนาคารฯไดมีการทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยโดยการจายอัตราดอกเบี้ยคงที่และ
รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสําหรับเงินตนจํานวนเงิน 500 ลานบาท ซ่ึงสัญญาดังกลาวจะสิ้นสุดใน
ป 2551 และทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยโดยการจายอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและรับอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่สําหรับเงินตน 500 ลานบาท ซ่ึงสัญญาจะสิ้นสุดในป 2551

นอกจากนี้ ธนาคารฯไดมีการทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเปนอัตราดอก
เบี้ยคงที่สําหรับหุนกูมูลคารวม 2,800 ลานบาท ซ่ึงสัญญาจะสิ้นสุดในป 2550 และสําหรับเงิน
กูยืมและเงินรับฝากจํานวนเงินรวม 1,150 ลานบาท ซ่ึงสัญญาจะสิ้นสุดในป 2549 และป 2551

ยอดคงเหลือของเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด
หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตามที่แสดงในตารางขางตนไดรวมเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้อ่ืนที่หยุด
รับรูรายได (กอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ มีวันที่มีการกําหนดอัตราใหมหรือวันครบ
กําหนด (แลวแตวันใดจะถึงกอน) นับจากวันที่ในงบดุลดังนี้ :-

(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินรวม

ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด ไมมี อัตราดอกเบี้ย
รายการ เมื่อทวงถาม 0-3 เดือน 3-12 เดือน 1 - 5 ป เกิน 5 ป กําหนด รวม รอยละ

สินทรัพยทางการเงิน
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 412 1,211 10 - - - 1,633 3.1535
หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน - 4,757 - - - - 4,757 3.1875
เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ - 870 3 467 7 - 1,347 3.4446
เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 1,703 6,845 15,756 27,166 1,907 312 53,689 8.2501

2,115 13,683 15,769 27,633 1,914 312 61,426
หนี้สินทางการเงิน
เงินฝาก 13 24,709 10,783 7,878 - - 43,383 2.5067
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 660 1,218 1,581 770 - - 4,229 3.2305
เงินกูยืม - 696 884 5,279 - - 6,859 3.9933

673 26,623 13,248 13,927 - - 54,471
(หนวย : ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด ไมมี อัตราดอกเบี้ย

รายการ เมื่อทวงถาม 0-3 เดือน 3-12 เดือน 1 - 5 ป เกิน 5 ป กําหนด รวม รอยละ
สินทรัพยทางการเงิน
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - 300 - - - - 300 3.1795
หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน - 4,757 - - - - 4,757 3.1875
เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ - 761 3 465 7 - 1,236 3.4375
เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 1,288 5,823 13,175 25,011 1,904 - 47,201 6.4116

1,288 11,641 13,178 25,476 1,911 - 53,494
หนี้สินทางการเงิน
เงินฝาก 13 24,709 10,783 7,878 - - 43,383 2.5067
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 864 10 800 770 - - 2,444 2.8571
เงินกูยืม - - - 5,131 - - 5,131 4.1610

877 24,719 11,583 13,779 - - 50,958



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

24.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง

วันที่ที่ครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน
2548 มีดังนี้ :-

(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินรวม

ไมมี หนี้ที่ไมกอ
รายการ เมื่อทวงถาม 0-3 เดือน 3-12 เดือน 1 - 5 ป เกิน 5 ป กําหนด ใหเกิดรายได รวม

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด 101 - - - - - - 101
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,994 1,211 10 - - - - 3,215
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน - 4,757 - - - - - 4,757
เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ 3,227 870 4 470 159 1,055 - 5,785
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวาง
   บริษัทหลักทรัพย-ลูกหนี้ - 128 - - - - - 128
เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 1,377 7,997 16,593 30,111 3,032 - 3,020 62,130

6,699 14,963 16,607 30,581 3,191 1,055 3,020 76,116
หนี้สินทางการเงิน
เงินฝาก 4,966 24,709 10,783 7,878 - - - 48,336
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 775 1,218 1,581 770 - 1 - 4,345
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 289 - - - - - - 289
เงินกูยืม - 696 884 5,279 - 13 - 6,872
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวาง
   บริษัทหลักทรัพย-เจาหนี้ - 259 - - - - - 259
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 500 1,289 - - - - - 1,789

6,530 28,171 13,248 13,927 - 14 - 61,890
รายการนอกงบดุล
การรับอาวัลต๋ัวเงินและการค้ําประกัน
การกูยืม 200 270 - - - - - 470

ภาระผูกพันอื่น 69 - 200 4,750 - - - 5,019



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ

ไมมี หนี้ที่ไมกอ
รายการ เมื่อทวงถาม 0-3 เดือน 3-12 เดือน 1 - 5 ป เกิน 5 ป กําหนด ใหเกิดรายได* รวม

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด 99 - - - - - - 99
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 706 300 - - - - - 1,006
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน - 4,757 - - - - - 4,757
เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ 3,227 761 4 465 159 5,172 - 9,788
เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 1,002 5,931 14,300 28,010 3,029 - 2,251 54,523

5,034 11,749 14,304 28,475 3,188 5,172 2,251 70,173
* หนี้ท่ีระงับการรับรูรายไดตามเกณฑ ธปท.
หนี้สินทางการเงิน
เงินฝาก 5,144 24,709 10,783 7,878 - - - 48,514
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 948 10 800 770 - - - 2,528
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 289 - - - - - - 289
เงินกูยืม - - - 5,131 - 13 - 5,144

6,381 24,719 11,583 13,779 - 13 - 56,475
รายการนอกงบดุล
การรับอาวัลต๋ัวเงินและการค้ําประกัน
การกูยืม 200 270 - - - - - 470

ภาระผูกพันอื่น 69 - 200 4,750 - - - 5,019

24.4 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 ธนาคารฯไมมีเครื่องมือทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ
ที่มีสาระสําคัญ ยกเวนเงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 247 ลานบาท



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

24.5 มูลคายุติธรรม

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซ้ือและผูขาย ตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันใน
ขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันได
อยางเปนอิสระ ธนาคารฯและบริษัทยอยไดมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทาง
การเงินตามหลักเกณฑดังนี้ :-

ก) สินทรัพยทางการเงิน

ในการกําหนดราคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของตราสารทางการเงิน ราคายุติธรรมของ
สินทรัพยทางการเงินสวนใหญถือตามจํานวนเงินที่แสดงในงบดุลรวมถึงเงินสด รายการ
ระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย) หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน และเงินให
สินเชื่อและลูกหนี้ ซ่ึงจะมีราคาใกลเคียงกับราคาตามบัญชีเนื่องจากมูลคาตราสารทาง
การเงินสวนใหญจะขึ้นอยูกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด สวนตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไข
และระยะเวลาที่เปนมาตรฐานซึ่งซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองจะใชราคาตลาดเปน
ราคายุติธรรม เชน เงินลงทุนในหลักทรัพย เปนตน

ข) หนี้สินทางการเงิน

หนี้สินทางการเงินรวมถึงเงินรับฝาก รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
และเงินกูยืม ซ่ึงมีราคายุติธรรมใกลเคียงกับราคาตามบัญชี เนื่องจากเหตุผลเดียวกับที่
ระบุไวสําหรับสินทรัพยทางการเงินขางตน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 ราคาตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินของธนาคารฯไมแตก
ตางไปจากราคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ

มูลคายุติธรรมของรายการนอกงบดุลไมสามารถคํานวณไดอยางเหมาะสมจึงไมมีการ
เปดเผย

25. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯครั้งที่ 7/2548 ไดมีมติอนุมัติในหลักการ
ของแผนการปรับโครงสรางการถือหุนใหอยูในรูปแบบของบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company Restructuring
Plan) โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแผนการปรับโครงสรางการถือหุน และกําหนด



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
การประชุมวิสามัญผูถือหุน และเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่
11/2548 ไดมีมติดังนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

- อนุมัติแผนการปรับโครงสรางการถือหุน โดยจะมีการจัดตั้งบริษัท ทิสโก จํากัด (มหาชน) ซ่ึงมีสถานะ
เปนบริษัทมหาชนที่ไมใชธนาคารพาณิชยขึ้นเพื่อเปนบริษัทโฮลดิ้ง และเปนบริษัทใหญของกลุมทิสโก
แทนธนาคารฯ โดยบริษัท ทิสโก จํากัด (มหาชน) จะเขาถือหุนทั้งหมดในธนาคารฯและบริษัทยอยอ่ืนๆ
ตามสัดสวนที่ธนาคารฯถืออยูเดิม สงผลใหธนาคารฯไมถือหุนของบริษัทยอยใดๆ ในกลุม ทั้งนี้ บริษัท
ทิสโก จํากัด (มหาชน) จะทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของธนาคารฯโดยแลกเปลี่ยนกับหลักทรัพย
ที่ออกใหมของบริษัทดังกลาว ภายหลังการทําคําเสนอซื้อเปนผลสําเร็จ หุนสามัญและหุนบุริมสิทธิของ
บริษัท ทิสโก จํากัด (มหาชน) จะเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
แทนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิของธนาคารฯ ซ่ึงจะถูกเพิกถอนออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเวลาเดียวกัน

- กําหนดการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2548 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2548 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการ
ปรับโครงสรางการถือหุน การขายเงินลงทุนในบริษัทยอย และแผนการนําหุนของบริษัท ทิสโก จํากัด
(มหาชน) เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

- กําหนดการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2548 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2548 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการ
ขอเพิกถอนหุนของธนาคารฯจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตามแผนการปรับโครงสรางการถือหุน

26. การแสดงรายการในงบการเงิน

การแสดงรายการในงบการเงินนี้ไดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของประกาศธนาคารแหง
ประเทศไทย เร่ืองแบบงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของธนาคารพาณิชย ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2544

ธนาคารฯไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีในงบการเงินของงวดกอน ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบใหม
เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีของงวดปจจุบันซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวน
ของผูถือหุนตามที่ไดรายงานไปแลว

27. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารฯในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548
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