
 
 
 
 
 
 

 
ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบรษิทัยอย 

(เดิมชื่อ “บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)” และบรษัิทยอย) 
รายงาน และ งบการเงนิระหวางกาล 

31 มีนาคม 2549  
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ในสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันของธนาคาร ทิสโก 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทานงบการเงินเฉพาะของธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) ดวย
เชนกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ 
สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา  

 ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผน
และปฏิบัติงานสอบทานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและ
การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีท่ีรับรองทั่วไป เนื่องจากขาพเจาไมไดทําการตรวจสอบงบการเงินไดแตเพียงสอบทาน ดังนั้น ขาพเจาจึง
ไมไดเสนอรายงานการสอบบัญชีแตเสนอเพียงรายงานการสอบทานเทานั้น 

 ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีท่ีรับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 

งบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ของธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) และ       
บริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะของธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) ไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืนใน
สํานักงานเดียวกันกับขาพเจา ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซ่ึงไดเสนอรายงานไวอยางไมมี
เงื่อนไขจากการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีดังกลาวตามรายงานลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2549  งบดุล ณ วันท่ี         
31 ธันวาคม 2548 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินท่ีผูสอบบัญชีทานดังกลาวไดตรวจสอบและ
เสนอรายงานไวแลว 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2548 ของธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงิน
เฉพาะของธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) ท่ีแสดงเปรียบเทียบไว ณ ที่น้ี เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวาง
กาลท่ีไดสอบทานโดยผูสอบบัญชีทานดังกลาว ซึ่งไดแสดงรายงานไวตามรายงานลงวันที่ 27 เมษายน 2548 วา
ไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไป 

 

 
 ณรงค พันตาวงษ 
 ผูสอบบัญชรีบัอนุญาต เลขทะเบียน 3315 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

กรุงเทพฯ  :  4 พฤษภาคม 2549 

 



ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล
(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ
หมายเหตุ  31 มีนาคม 2549  31 ธันวาคม 2548  31 มีนาคม 2549  31 ธันวาคม 2548

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

               สินทรัพย
เงินสด 202,978                    203,953                    201,234                     202,325                     
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 3.1
     ในประเทศ
        มีดอกเบี้ย 2,868,717                  886,955                    300,126                     125                            
        ไมมีดอกเบี้ย 261,886                    618,458                    227,496                     490,009                     
     รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ 3,130,603                  1,505,413                  527,622                     490,134                     
หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน 3.2 15,730,000                2,000,000                  15,730,000                2,000,000                  
เงินลงทุน 3.3, 3.4, 3.7
     เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ 837,383                    826,593                    732,623                     715,779                     
     เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ  3,796,456                  4,378,780                  3,587,372                  4,145,862                  
     เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ - - 3,700,983                  3,566,056                  
     รวมเงินลงทุน -สุทธิ 4,633,839                  5,205,373                  8,020,978                  8,427,697                  
บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย 726,700                    61,191                      - -
เงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ 3.5, 3.7
     เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 63,699,105                63,948,412                57,638,039                57,799,317                
     ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย  1,327,413                  1,275,269                  - -
        รวมเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 65,026,518                65,223,681                57,638,039                57,799,317                
     ดอกเบี้ยคางรับ 118,709                    113,987                    80,252                       77,533                       
        รวมเงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ 65,145,227                65,337,668                57,718,291                57,876,850                
     หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3.6.1 (3,283,203)                (3,181,001)                (2,963,309)                 (2,865,571)                 
     หัก : คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ 3.6.2 (296,679)                   (303,731)                   (296,679)                    (303,731)                    
           เงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ 61,565,345                61,852,936                54,458,303                54,707,548                
ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ 1,258,051                  1,206,695                  1,264,053                  1,211,259                  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 1,571,675                  1,559,496                  1,025,817                  1,004,248                  
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 3.18 780,579                    682,854                    592,850                     499,674                     
เงินปนผลคางรับจากบริษัทยอย 3.20 - - 846,022                     846,022                     
สินทรัพยอื่น 3.8 989,288                    1,004,851                  831,267                     833,880                     
รวมสินทรัพย 90,589,058                75,282,762                83,498,146                70,222,787                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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



ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)
(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ
หมายเหตุ  31 มีนาคม 2549  31 ธันวาคม 2548  31 มีนาคม 2549  31 ธันวาคม 2548

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

          หนี้สินและสวนของผูถือหุน
เงินฝาก - เงินบาท 60,584,655                34,450,801                60,782,864                34,611,263                
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
     ในประเทศ - มีดอกเบี้ย 4,414,887                  6,415,253                  3,116,844                  6,231,224                  
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 147,862                    247,287                    147,862                     247,287                     
เงินกูยืม 3.9
     เงินกูยืมระยะส้ัน 2,370,169                  12,322,796                - 9,998,000                  
     เงินกูยืมระยะยาว 5,167,988                  5,167,744                  5,144,200                  5,144,200                  
        รวมเงินกูยืม 7,538,157                  17,490,540                5,144,200                  15,142,200                
บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย 443,153                    566,491                    - -
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 2,361,741                  1,347,283                  - -
ดอกเบี้ยคางจาย 318,022                    247,144                    312,069                     238,102                     
หนี้สินอื่น 3.10 1,318,986                  1,436,297                  959,743                     1,102,013                  
รวมหนี้สิน 77,127,463                62,201,096                70,463,582                57,572,089                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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



ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)
(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ
หมายเหตุ  31 มีนาคม 2549  31 ธันวาคม 2548  31 มีนาคม 2549  31 ธันวาคม 2548

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

สวนของผูถือหุน
     ทุนเรือนหุน
        ทุนจดทะเบียน 2.1 11,002,000                11,002,000                11,002,000                11,002,000                
        ทุนท่ีออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว
           หุนบุริมสิทธิ 184,439,130 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
              ( 31 ธันวาคม 2548 : หุนบุริมสิทธิ 180,947,630 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) 1,844,391                  1,809,476                  1,844,391                  1,809,476                  
           หุนสามัญ 541,043,120 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
              ( 31 ธันวาคม 2548 : หุนสามัญ 541,020,120 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) 5,410,431                  5,410,201                  5,410,431                  5,410,201                  

7,254,822                  7,219,677                  7,254,822                  7,219,677                  
     สวนเกินมูลคาหุน
        สวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธิ 62,232                      43,129                      62,232                       43,129                       
        สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 36,500                      36,500                      36,500                       36,500                       
     สวนเกินทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 3.14 812,903                    1,011,781                  812,903                     1,011,781                  
     สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 97,052                      112,560                    97,052                       112,560                     
     กําไรสะสม
        จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 2.2 344,800                    344,800                    344,800                     344,800                     
        ยังไมไดจัดสรร 4,426,255                  3,882,251                  4,426,255                  3,882,251                  
     สวนของผูถือหุนของธนาคารฯ 13,034,564                12,650,698                13,034,564                12,650,698                
     สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 427,031                    430,968                    - -
รวมสวนของผูถือหุน 13,461,595                13,081,666                13,034,564                12,650,698                

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 90,589,058                75,282,762                83,498,146                70,222,787                
0 0 0 0

รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพันท้ังส้ิน 3.22
การรับอาวัลต๋ัวเงินและการค้ําประกันจากการกูยืมเงิน 777,000 561,000 777,000 561,000
ภาระผูกพันอื่น 4,874,909 5,085,318 4,874,909 5,085,318

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

นายพิชัย ฉันทวีระชาติ
(กรรมการอํานวยการ)

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

นางอรนุช อภิศักด์ิศิริกุล
(กรรมการและรองกรรมการอํานวยการ)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2549 และ 2548

(หนวย : พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ
หมายเหตุ 2549 2548 2549 2548

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
     เงินใหสินเชื่อ 192,676                    137,938                    191,659                     136,455                     
     รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 79,614                      18,785                      63,079                       13,203                       
     การใหเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงิน 963,355                    830,456                    688,221                     595,715                     
     เงินลงทุน 107,905                    85,495                      107,844                     83,287                       
           รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 1,343,550                  1,072,674                  1,050,803                  828,660                     
คาใชจายดอกเบี้ย
     เงินฝาก 428,479                    203,667                    428,018                     203,397                     
     รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 40,122                      25,386                      26,190                       15,881                       
     เงินกูยืมระยะส้ัน 29,284                      8,775                        6,257                         -
     เงินกูยืมระยะยาว 52,888                      59,073                      52,644                       52,644                       
        รวมคาใชจายดอกเบี้ย 550,773                    296,901                    513,109                     271,922                     
          รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 792,777                    775,773                    537,694                     556,738                     
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (70,897)                     (66,550)                     (55,530)                      (44,108)                      
     รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหัก
        หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ 721,880                    709,223                    482,164                     512,630                     
รายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย
     คานายหนา 191,407                    209,331                    - -
     กําไรจากเงินลงทุน 3.15 274,009                    122,744                    263,258                     1,078                         
     สวนแบงผลกําไรจากบริษัทยอย - - 170,140                     272,323                     
     คาธรรมเนียมและบริการ
        การรับรอง รับอาวัลและคํ้าประกัน 129                           290                           129                            290                            
        อื่นๆ 243,821                    220,407                    155,213                     124,707                     
     กําไรจากการปริวรรต 2,512                        625                           - -
     รายไดอื่น 3.16 43,277                      38,539                      31,668                       28,420                       
        รวมรายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย 755,155                    591,936                    620,408                     426,818                     
           รวมรายไดสุทธิ 1,477,035                  1,301,159                  1,102,572                  939,448                     
คาใชจายท่ีมิใชดอกเบี้ย
     คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 334,433                    242,998                    208,616                     112,493                     
     คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ 106,863                    99,635                      88,402                       71,804                       
     คาภาษีอากร 18,005                      17,375                      16,683                       15,271                       
     คาธรรมเนียมและบริการ 135,450                    143,042                    70,233                       88,581                       
     คาตอบแทนกรรมการ 2.3 1,705                        1,800                        1,645                         1,680                         
     คาใชจายอื่น 3.17 162,427                    120,453                    74,551                       62,635                       
        รวมคาใชจายท่ีมิใชดอกเบี้ย 758,883                    625,303                    460,130                     352,464                     
กําไรกอนภาษีเงินไดและสวนของผูถือหุนสวนนอย 718,152                    675,856                    642,442                     586,984                     
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 3.18 (166,885)                   (150,790)                   (98,438)                      (69,867)                      
กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 551,267                    525,066                    544,004                     517,117                     
กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย (7,263)                       (7,949)                       - -
กําไรสุทธิสําหรับงวด 544,004                    517,117                    544,004                     517,117                     

กําไรตอหุน 3.19, 4.5
     กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 0.50                          0.46                          0.50                           0.46                           
     กําไรตอหุนปรับลด 0.50                          0.45                          0.50                           0.45                           

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



หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2549 และ 2548

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ
หมายเหตุ 2549 2548 2549 2548

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
     กําไรสุทธิ 544,004                    517,117                    544,004                     517,117                     
     รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
        จากกิจกรรมดําเนินงาน :-
           กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 7,263                        7,949                        - -
           สวนแบงผลกําไรจากการดําเนินงานจากบริษัทยอย - - (170,140)                    (272,323)                    
           คาเส่ือมราคาและรายจายตัดบัญชี 45,105                      38,552                      30,966                       24,394                       
           หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 138,997                    86,725                      119,718                     62,769                       
           คาเผื่อขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจริงจากหลักทรัพยเพ่ือการลงทุน (โอนกลับ) 33                             (18)                            33                              (18)                            
           คาเผื่อขาดทุนจากมูลคาท่ีลดลงของทรัพยสินรอการขาย (โอนกลับ) (45,109)                     1,080                        (43,552)                      89                              
           กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพย (274,043)                   (122,725)                   (263,291)                    (1,060)                        
           กําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวร (684)                          (726)                          - (611)                          
           ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายทรัพยสินรอการขาย 51,350                      30,765                      (360)                          6,937                         
           ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (15,589)                     16,399                      (11,587)                      27,440                       
           รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับเพ่ิมข้ึน (88,708)                     (53,788)                     (86,560)                      (57,459)                      
           รายไดคางรับอื่น (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (12,605)                     (4,394)                       8,112                         2,448                         
           ดอกเบี้ยคางจายเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 70,877                      (13,826)                     73,967                       (14,325)                      
           คาใชจายคางจายเพ่ิมข้ึน 97,854                      78,529                      72,611                       35,107                       
     กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
        สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 518,745                    581,639                    273,921                     330,505                     
     สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
        รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (1,625,190)                (839,484)                   (37,488)                      145,839                     
        หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (13,730,000)              962,000                    (13,730,000)               962,000                     
        เงินลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีไวเพ่ือคา (1,850)                       - - -
        บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย (665,508)                   (354,609)                   - -
        เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ (182,785)                   (2,448,866)                (106,200)                    (2,126,544)                 
        ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย (52,144)                     (567,156)                   - -
        ทรัพยสินรอการขาย 330,648                    141,114                    229,563                     78,152                       
        ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย - - - 1,485,466                  
        สินทรัพยอื่น 108,278                    (86,666)                     74,468                       (94,504)                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2549 และ 2548

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ
หมายเหตุ 2549 2548 2549 2548

     หนี้สินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
        เงินฝาก 26,133,854                1,656,340                  26,171,601                1,688,572                  
        รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (2,000,366)                814,928                    (3,114,380)                 (218,942)                    

         หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม (99,425)                     - (99,425)                      -
        เงินกูยืมระยะส้ัน (9,952,382)                53,199                      (9,998,000)                 -
        บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย (123,338)                   481,753                    - -
        เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 1,014,459                  475,924                    - -
        หนี้สินอื่น (217,668)                   314,115                    (214,882)                    291,995                     
           เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (544,672)                   1,184,231                  (550,822)                    2,542,539                  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
     เงินสดจายซ้ือเงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือลงทุน - (2,167,199)                - (3,336,817)                 
     เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือการลงทุน 569,035                    1,038,989                  533,096                     681,285                     
      เงินสดรับจากเงินปนผลจากบริษัทยอย - - 11,200                       149,750                     
     เงินสดจายซ้ืออุปกรณ (53,562)                     (68,401)                     (48,813)                      (59,508)                      
     เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 684                           5,923                        - 4,681                         
        เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 516,157                    (1,190,688)                495,483                     (2,560,609)                 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
     เงินปนผลจาย (11,200)                     (9,750)                       - -
     เงินสดรับจากการใชสิทธิซ้ือหุนบุริมสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 54,248                      20,372                      54,248                       20,372                       
        เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 43,048                      10,622                      54,248                       20,372                       
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ (15,508)                     (483)                          - -
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (975)                          3,682                        (1,091)                        2,302                         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 203,953                    3,766                        202,325                     1,841                         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 202,978                    7,448                        201,234                     4,143                         

-                            -                            
ขอมูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด :-
     เงินสดจายระหวางงวดสําหรับ
        ดอกเบี้ยจาย 479,384                    310,874                    439,142                     286,248                     
        ภาษีเงินไดนิติบุคคล 11,602                      9,579                        6,320                         4,113                         
     รายการที่มิใชเงินสด :-
        แปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ 230                           300                           230                            300                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(เดิมชื่อ "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 วันที ่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               
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น -                          -                         -                      -                   45,308                    -                         -                     -                          -                          45,308                      
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศลดลง -                          -                         -                      -                   -                          (483)                       -                     -                          -                          (483)                          
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                          -                         -                      -                   -                          -                         -                     517,117                   -                          517,117                    
เงินปนผลเสนอจาย (หมายเหตุ 4.3) -                          -                         -                      -                   -                          -                         -                     (1,120,077)              -                          (1,120,077)                
ใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนบุริมสิทธิ 15,575                     -                         4,797                  -                   -                          -                         -                     -                          -                          20,372                      
หุนบุริมสิทธิซึ่งใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ (300)                        300                        -                      -                   -                          -                         -                     -                          -                          -                            
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยลดลง -                          -                         -                      -                   -                          -                         -                     -                          (1,801)                     (1,801)                       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 1,856,510                5,339,375              28,004                36,500             1,300,692               97,832                   254,600              2,698,719                429,100                   12,041,332               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 1,809,476                5,410,201              43,129                36,500             1,011,781               112,560                 344,800              3,882,251                430,968                   13,081,666               
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนลดลง -                          -                         -                      -                   (198,878)                 -                         -                     -                          -                          (198,878)                   
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศลดลง -                          -                         -                      -                   -                          (15,508)                  -                     -                          -                          (15,508)                     
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                          -                         -                      -                   -                          -                         -                     544,004                   -                          544,004                    
ใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนบุริมสิทธิ 35,145                     -                         19,103                -                   -                          -                         -                     -                          -                          54,248                      
หุนบุริมสิทธิซึ่งใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ (230)                        230                        -                      -                   -                          -                         -                     -                          -                          -                            
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยลดลง -                          -                         -                      -                   -                          -                         -                     -                          (3,937)                     (3,937)                       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 1,844,391                5,410,431              62,232                36,500             812,903                  97,052                   344,800              4,426,255                427,031                   13,461,595               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

และชําระเต็มมูลคาแลว
ทุนออกจําหนาย

ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 และ 2548

(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 2547 1,841,235               5,339,075              23,207            36,500            1,255,384              98,315                   254,600             3,301,679               12,149,995              
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น -                         -                        -                 -                 45,308                   -                         -                     -                         45,308                     
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศลดลง -                         -                        -                 -                 -                         (483)                       -                     -                         (483)                         
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                         -                        -                 -                 -                         -                         -                     517,117                  517,117                   
เงินปนผลเสนอจาย (หมายเหตุ 4.3) -                         -                        -                 -                 -                         -                         -                     (1,120,077)              (1,120,077)               
ใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนบุริมสิทธิ 15,575                    -                        4,797              -                 -                         -                         -                     -                         20,372                     
หุนบุริมสิทธิซึ่งใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ (300)                        300                        -                 -                 -                         -                         -                     -                         -                           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 1,856,510               5,339,375              28,004            36,500            1,300,692              97,832                   254,600             2,698,719               11,612,232              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 1,809,476               5,410,201              43,129            36,500            1,011,781              112,560                 344,800             3,882,251               12,650,698              
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนลดลง -                         -                        -                 -                 (198,878)                -                         -                     -                         (198,878)                  
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศลดลง -                         -                        -                 -                 -                         (15,508)                  -                     -                         (15,508)                    
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                         -                        -                 -                 -                         -                         -                     544,004                  544,004                   
ใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนบุริมสิทธิ 35,145                    -                        19,103            -                 -                         -                         -                     -                         54,248                     
หุนบุริมสิทธิซึ่งใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ (230)                        230                        -                 -                 -                         -                         -                     -                         -                           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 1,844,391               5,410,431              62,232            36,500            812,903                 97,052                   344,800             4,426,255               13,034,564              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

ทุนที่ออกจําหนาย
และชําระเต็มมูลคาแลว

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 และ 2548

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ

สวนเกินมูลคาหุน

(เดิมชื่อ "บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)" และบริษัทยอย)
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ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบรษัิทยอย 
(เดิมชื่อ “บริษทัเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)” และบรษิัทยอย) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

1. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญัและหลกัเกณฑในการจดัทําและแสดงรายการในงบการเงิน 

1.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 เรื่องงบการเงินระหวางกาล
โดยเลือกเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามไดมีการขยายการแสดงรายการในงบดุล   
งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดเพิ่มเติมเชนเดยีวกบั
งบการเงินประจําป 

  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอครั้งลาสุด 
ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณใหมๆ 
เพ่ือไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

  งบการเงินรวมระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2548 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุนเพิ่มเติมในระหวางงวด 

  งบการเงินของบริษัทยอยซึ่งรวมอยูในงบการเงินรวมท่ีจัดทําขึ้นโดยฝายบริหารของบริษัทยอย
และยังไมไดผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีของบริษัทยอย 

   (หนวย : ลานบาท) 
  รายไดของบริษัทยอยทีร่วมอยู กําไร(ขาดทุน)สุทธิของบริษัทยอย 
 มูลคาสินทรัพยของบริษัทยอย ในงบกําไรขาดทุนรวม ที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุนรวม 
 ที่รวมอยูในงบดุลรวม สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 วันท่ี 31 มีนาคม 2549 วันท่ี 31 มีนาคม 2549 

บรษิัทยอยท่ีธนาคารฯถือหุนโดยออม    
TISCO Global Investment Holdings Limited 0.7 - (0.5) 
TISCO Securities Singapore Pte. Ltd. 
 (อยูระหวางการดําเนินการจดทะเบยีนเลิกกจิการ) 

- - - 

 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 -  2  -

 มูลคาสินทรัพย รายได และกําไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทยอยดังกลาวไมมีสาระสําคัญตอ     
งบการเงินรวมและฝายบริหารเชื่อวาจํานวนดังกลาวจะไมเปลี่ยนแปลงไปอยางมีสาระสําคัญ
หากงบการเงินไดรับการสอบทานจากผูสอบบัญชีแลว 

1.3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใช
ในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 

1.4 การแสดงรายการในงบการเงิน 

  ธนาคารฯไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีในงบการเงินงวดกอนที่นํามาแสดงเปรียบเทียบใหม
เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีของงวดปจจุบันซ่ึงไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือ
สวนของผูถือหุนตามที่ไดรายงานไปแลว 

2. ขอมูลท่ัวไป 

 2.1 ทุนเรือนหุน 

  ธนาคารฯมีทุนจดทะเบียนจํานวน 11,002 ลานบาท ซึ่งตามเอกสารที่จดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชยในป 2542 นั้น ทุนจดทะเบียนดังกลาวประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 100.2 ลานหุน และหุน
บุริมสิทธิจํานวน 1,000 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท หุนบุริมสิทธิสามารถแปลงสภาพเปนหุน
สามัญไดตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอบังคับของธนาคารฯ  

  หุนบุริมสิทธิมีสิทธิและประโยชนเชนเดียวกับหุนสามัญทุกประการ เวนแตขอกําหนดบาง
ประการเกี่ยวกับเงินปนผลและบุริมสิทธิอ่ืน ๆ ตามที่ระบุไวในขอบังคับของธนาคารฯ เชน ผูถือหุน
บุริมสิทธิจะไดรับเงินปนผลในแตละปกอนผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ 1 บาท และมีสิทธิในการรับ
เงินปนผลรวมกับผูถือหุนสามัญดวย แมธนาคารฯมิไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญในปใด 
ธนาคารฯอาจจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิตามอัตราท่ีกําหนดดังกลาวก็ได ผูถือหุน
บุริมสิทธิมีสิทธิในเงินปนผลเฉพาะในปที่ธนาคารฯประกาศจายเทานั้นและไมมีสิทธิไดรับเงินปนผล
ยอนหลังสําหรับปที่ธนาคารฯมิไดประกาศจาย และตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ผูถือหุนบุริมสิทธิจะมี
สิทธิเทาเทียมผูถือหุนสามัญทุกประการ 
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  เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2543 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของธนาคารฯมีมติอนุมัติใหจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนบุริมสิทธิของธนาคารฯชนิดหามเปลี่ยนมืออายุ 5 ปใหแกกรรมการและพนักงาน
ของธนาคารฯและบริษัทยอยรวมจํานวน 30 ลานหนวยโดยไมคิดมูลคา และแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดสรร (Allotment Committee) คณะกรรมการดังกลาวพิจารณาเห็นวากรรมการธนาคารฯจะไมไดรับ
การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเวนแตจะเขาขายเปนพนักงานของธนาคารฯ การกําหนดราคาการใช
สิทธิเทากับรอยละ 75 ของราคาปดของหุนบุริมสิทธิของธนาคารฯเฉลี่ย 10 วันทําการกอนวันที่แบบ
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยจะมีผลบังคับใช ทั้งนี้ราคาดังกลาวจะตองไมต่ํากวามูลคาท่ี
ตราไวของหุนบุริมสิทธิในอัตราสวน 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุนบุริมสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวจะออกใหภายหลังจากไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยแลว นอกจากนี้ ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนบุริมสิทธิสวนท่ียังไมไดจําหนาย
จํานวน 400 ลานหุนใหม (ซึ่งรวมถึงหุนบุริมสิทธิจํานวน 300 ลานหุน ที่ไดจัดสรรไวเพื่อรองรับการ
แปลงสิทธิของหุนกูแปลงสภาพ) โดยไดจัดสรรหุนบุริมสิทธิจํานวน 30 ลานหุนมูลคาตราไวหุนละ 10 
บาท เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนบุริมสิทธิของธนาคารฯใหแกกรรมการและพนักงานของธนาคารฯและบริษัทยอย 
ดังนั้นคงเหลือหุนบุริมสิทธิท่ียังไมไดมีการจัดสรรจํานวน 370 ลานหุน 

  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2545 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของธนาคารฯมีมติกําหนดราคาการใชสิทธิ
เทากับรอยละ 75 ของราคาปดของหุนบุริมสิทธิของธนาคารฯเฉลี่ย 10 วันทําการกอนวันที่มีการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ราคาดังกลาวจะตองไมต่ํากวามูลคาท่ีตราไวของหุนบุริมสิทธิ 

 2.2 สํารองตามกฎหมาย 

  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ธนาคารฯจะตองจัดสรรเงินสํารองอยางนอย
รอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองดังกลาวมีจํานวน
เทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปน
ผลได 

 2.3 คาตอบแทนกรรมการ 

  คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของธนาคารฯตามมาตรา 90 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับ
กรรมการซ่ึงดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของธนาคารฯดวย 
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 2.4  รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน 

   ธนาคารฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกัน (เกี่ยวของกันโดยการ
มีผูถือหุนและ/หรือมีกรรมการบางสวนรวมกัน) รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขและเกณฑ
ที่ตกลงรวมกันระหวางธนาคารฯและบริษัทเหลานั้น ซึ่งเทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใชกับลูกคา
รายอื่น 

   ธนาคารฯและบริษัทยอยไมมีเงินใหสินเชื่อและภาระผูกพันใหแกพนักงานระดับชั้นบริหาร
ตั้งแตผูจัดการฝายขึ้นไป และไมมีเงินใหสินเชื่อแกบริษัทท่ีธนาคารฯหรือกรรมการหรือพนักงาน
ระดับชั้นบริหารของธนาคารฯถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 ข้ึนไปของทุนที่ชําระแลวของบริษัท
นั้นๆ ยกเวนเงินใหสินเชื่อสวัสดิการพนักงาน ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.20 

   ธนาคารฯไมมีเงินใหสินเชื่อและภาระผูกพันแกบริษัทที่มีกรรมการรวมกันกับธนาคารฯ ใน
กรณีท่ีไมมีทรัพยสินเปนประกันหนี้หรือมีมูลคาหลักประกันไมเพียงพอซึ่งจําเปนตองขออนุมัติจาก
ธนาคารแหงประเทศไทย 

   ธนาคารฯและบริษัทยอยไมมีเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกันโดยมีลกัษณะความสมัพันธโดย
การมีผูบริหารของธนาคารฯและบริษัทยอยเปนผูถือหุนและ/หรือเปนกรรมการ 

3. รายละเอียดประกอบงบการเงิน 

3.1 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย) 
   (หนวย : ลานบาท) 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 
(สินทรัพย) ที่ติดภาระค้ําประกัน 

งบการเงินรวม 
ณ วันท่ี  

งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 
ณ วันที่  ประเภทของการวางเปนประกัน 

  31 มีนาคม
2549 

 31 ธันวาคม
2548 

31 มีนาคม
2549 

  31 ธันวาคม
2548 

 

เงินฝากธนาคารของบริษัทยอยในประเทศ 10 10 - - ค้ําประกันในการดําเนินงาน 
ต๋ัวสัญญาใชเงินซึ่งฝากในนามบริษัทยอยเพื่อ
การยืมหลักทรัพย 

- 12 - - หลักประกันในการยืมหลักทรัพยซ่ึง
บริษัทยอยไดรับจากลูกคาตามสัญญา
การยืมหลักทรัพย 

 3.2 หลกัทรพัยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 
  (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ ณ วันที่  
 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 15,730 2,000 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 -  5  -

3.3 เงินลงทุน 
 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่  
  31 มนีาคม 2549  31 ธันวาคม 2548 
 ราคาทุน /  ราคาทุน /  
 ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 

เงินลงทุนช่ัวคราว     
หลักทรัพยเพ่ือคา     
   หลักทรัพยหุนทุน :     
      ตราสารทุนในความตองการของตลาด     
         ในประเทศ 1,851 1,851 1 1 
      บวก (หัก) : คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน -  -  
   หลักทรัพยหุนทุนสุทธ ิ 1,851  1  
รวมหลักทรพัยเพื่อคา 1,851  1  

หลักทรัพยเผ่ือขาย     
   ตราสารหนี้ :     
      หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 406,705 406,414 407,957 407,906 
      ตราสารหนี้ภาคเอกชน 281,432 220,929 285,452 221,804 
         รวม 688,137 627,343 693,409 629,710 
      บวก (หัก) : คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน (380)  (3,285)  
      หัก : คาเผื่อการดอยคา (60,414)  (60,414)  
   ตราสารหนีสุ้ทธิ 627,343  629,710  
   หลักทรัพยหุนทุน :     
      ตราสารทุนในความตองการของตลาด     
         ในประเทศ 124,492 105,034 124,491 86,108 
      บวก (หัก) : คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน (19,458)  (38,383)  
   หลักทรัพยหุนทุนสุทธ ิ 105,034  86,108  
   รวมหลักทรัพยเผื่อขาย 732,377  715,818  

ตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบกําหนด-ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป 

    

        หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 778  1,570  
        ตราสารหนีต้างประเทศ 102,377  109,204  
     รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด-     

ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 103,155  110,774  
   รวมเงินลงทุนช่ัวคราวสทุธิ 837,383  826,593  
     
     
     



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่  
  31 มนีาคม 2549  31 ธันวาคม 2548 
 ราคาทุน /  ราคาทุน /  
 ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 

เงินลงทุนระยะยาว     
หลักทรัพยเผ่ือขาย     
   ตราสารหนี้ :     
      ตราสารหนี้ภาคเอกชน 100,000 102,546 100,000 100,524 
      บวก (หัก) : คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 2,546  524  
   ตราสารหนีสุ้ทธิ 102,546  100,524  
   หลักทรัพยหุนทุน :     
      ตราสารทุนในความตองการของตลาด     
         ในประเทศ 2,356,480 2,370,448 2,620,257 2,928,774 
      หลักทรัพยอ่ืน - หนวยลงทุน 158,991 185,129 188,945 209,833 
         รวม 2,515,471 2,555,577 2,809,202 3,138,607 
      บวก (หัก) : คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 40,106  329,405  
   หลักทรัพยหุนทุนสุทธ ิ 2,555,577  3,138,607  
   รวมหลักทรัพยเผื่อขาย 2,658,123  3,239,131  

ตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบกําหนด     
   ตราสารหนี้ :     
         หลักทรพัยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 337,201  337,211  
         ตราสารหนีภ้าคเอกชน 4  4  
   รวมตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบกําหนด 337,205  337,215  

เงินลงทุนท่ัวไป     

   หลักทรัพยหุนทุน :     
      ตราสารทุนทีไ่มอยูในความตองการ     
         ของตลาดในประเทศ 1,042,888  1,042,888  
      เงินลงทุนในลกูหนีท้ี่รับโอนมา 6,353  7,626  
      หัก : คาเผื่อการดอยคา (248,113)  (248,080)  
   รวมเงินลงทุนทัว่ไป 801,128  802,434  
รวมเงินลงทุนระยะยาวสทุธิ 3,796,456  4,378,780  
     
รวมเงินลงทุนสุทธิ 4,633,839  5,205,373  
     

 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ ณ วันที่  
 31 มนีาคม 2549   31 ธันวาคม 2548 
 ราคาทุน /  ราคาทุน /  
 ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 

เงินลงทุนช่ัวคราว     
หลักทรัพยเผ่ือขาย     
   ตราสารหนี้ :     
      หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 406,045 405,757 406,627 406,577 
      ตราสารหนี้ภาคเอกชน 281,432 221,833 285,452 223,094 
         รวม 687,477 627,590 692,079 629,671 
      บวก (หัก) : คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 527  (1,994)  
      หัก : คาเผื่อการดอยคา (60,414)  (60,414)  
   ตราสารหนีสุ้ทธิ 627,590  629,671  
   หลักทรัพยหุนทุน :     
      ตราสารทุนในความตองการของตลาด     
         ในประเทศ 124,492 105,033 124,491 86,108 
      บวก (หัก) : คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน (19,459)  (38,383)  
   หลักทรัพยหุนทุนสุทธ ิ 105,033  86,108  
   รวมหลักทรัพยเผื่อขาย 732,623  715,779  
     
   รวมเงินลงทุนช่ัวคราวสทุธิ 732,623  715,779  
     
เงินลงทุนระยะยาว     
หลักทรัพยเผ่ือขาย     
   ตราสารหนี้ :     
      ตราสารหนี้ภาคเอกชน 100,000 102,546 100,000 100,524 
      บวก (หัก) : คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 2,546  524  
   ตราสารหนีสุ้ทธิ 102,546  100,524  
   หลักทรัพยหุนทุน :      
      ตราสารทุนในความตองการของตลาด     
         ในประเทศ 2,340,388 2,350,089 2,604,165 2,909,413 
      หลักทรัพยอ่ืน – หนวยลงทุน 5,949 6,096 5,949 5,977 
          รวม 2,346,337 2,356,185 2,610,114 2,915,390 
      บวก (หัก) : คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 9,848  305,276  
   หลักทรัพยหุนทุนสุทธ ิ 2,356,185  2,915,390  
   รวมหลักทรัพยเผื่อขาย 2,458,731  3,015,914  
     
     



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ ณ วันที่  
 31 มนีาคม 2549   31 ธันวาคม 2548 
 ราคาทุน /  ราคาทุน /  
 ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 

ตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบกําหนด     
   ตราสารหนี้ :     
      หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 335,000  335,000  
   รวมตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบกําหนด 335,000  335,000  

เงินลงทุนท่ัวไป     
   หลักทรัพยหุนทุน :     
      ตราสารทุนทีไ่มอยูในความตองการของตลาด 

ในประเทศ 
 

1,032,775 
  

1,032,775 
 

      เงินลงทุนในลกูหนีท้ี่รับโอนมา 8,979  10,253  
      หัก : คาเผื่อการดอยคา (248,113)  (248,080)  
   รวมเงินลงทุนทัว่ไป 793,641  794,948  
     
รวมเงินลงทุนระยะยาวสทุธิ 3,587,372  4,145,862  
     
เงินลงทุนในบรษัิทยอย     
เงินลงทุนในบรษิทัยอย 3,700,983  3,566,056  
     
รวมเงินลงทุนสุทธิ 8,020,978  8,427,697  

 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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3.3.1 เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนดตามขอตกลงกับกระทรวงการคลังภายใตโครงการ
ชวยเพ่ิมเงินกองทุนขั้นที่ 1 และ 2 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ              

ณ วันที่  หมายเหต ุ
 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548  

พันธบัตรรัฐบาล 335 335 พันธบัตรรัฐบาลดังกลาว
มีอายุ 10 ป และมีอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 4 และ
รอยละ 5 ตอป 

3.3.2 เงินลงทุนที่มีภาระผูกพัน 

   (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของธนาคารฯ  

ประเภทเงนิลงทนุ ณ วันที่  ณ วันท่ี ภาระผูกพนั 
 31 มีนาคม

2549 
31 ธันวาคม

2548 
31 มีนาคม

2549 
31 ธันวาคม

2548 
 

ตราสารทนุในความตองการ
ของตลาดในประเทศ 

33 35 33 35 ไมสามารถขายตราสารทนุในความตองการของ
ตลาดไดภายในระยะเวลาตามที่กาํหนดเปน
เงื่อนไขในสญัญาปรับโครงสรางหนี้ท่ีมีปญหา
กับลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี ้

ตราสารทนุที่ไมอยูในความ
ตองการของตลาด 

13 13 13 13 ค้ําประกนัเงนิกูยืมระยะสัน้จากบริษัทแหงหนึ่ง 

ตราสารหนี้หลักทรพัยรฐับาล 5 5 3 3 ค้ําประกนัการใชไฟฟา 
ตราสารหนี้หลักทรพัยรฐับาล 63 63 63 63 หลักประกนัตามสญัญาแลกเปลี่ยนอัตรา

ดอกเบี้ยลอยตัวเปนอัตราคงที่ตามที่กลาวไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ 3.23.2 

ตราสารหนี้ตางประเทศ 102 109 - - ค้ําประกนัวงเงนิสินเช่ือ 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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3.3.3 เงินลงทุนในบริษัทที่มีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 
 ณ วันที่ 31 มนีาคม 2549 
   คาเผื่อ 
  มูลคา การปรับมูลคา 
 ราคาทุน ยุติธรรม เงินลงทุน(1) 

    
บริษัทที่มีปญหาในการชําระหนี้หรือผิดนัดชําระหนี้ 67,873 - 67,873 

  (1) คาเผ่ือการปรับมูลคาเงินลงทุนคํานวณจากมูลคาของเงินลงทุนหักมูลคาหลักประกัน 

 3.3.4 เงินลงทุนในหลักทรัพยที่ธนาคารฯถือหุนตั้งแตรอยละ 20 แตไมไดบันทึกเงินลงทุนดังกลาวตามวิธี
สวนไดเสีย เนื่องจากธนาคารฯรับโอนเงินลงทุนดังกลาวจากลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี้ท่ีมี
ปญหา และธนาคารฯจะตองจําหนายเงินลงทุนดังกลาวภายในระยะเวลาตามขอกําหนดของธนาคาร
แหงประเทศไทย 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 

ณ วันที่ 31 มนีาคม 2549 

ช่ือหลักทรัพย 
มูลคาตามบัญชี 
ของเงินลงทุน สัดสวนเงินลงทุน 

 พันบาท รอยละ 
บริษัท จีไอทีซี จํากัด 13,200 40 
บริษัท จิจิเพรส (ไทยแลนด) จํากัด 1,628 20 
บริษัท มิซูโฮ คอรปอเรท ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 1,849 21 

  



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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3.4 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 (หนวย : ลานบาท) 

     เงินปนผลรับ(2) 
  ทุนชําระแลว วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย(1) สําหรับงวดสามเดือน 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกจิ ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 
  31 มีนาคม

2549 
31 ธันวาคม 

2548 
31 มีนาคม

2549 
31 ธันวาคม 

2548 
31 มีนาคม

2549 
31 ธันวาคม 

2548 2549 2548 
          

บรษิัทยอยท่ีธนาคารฯถือหุนโดยตรง :          
TISCO Securities Hong Kong Limited การบริการ 20 ลาน

เหรียญ 
20 ลาน
เหรียญ 

66 66 231 243 - - 

  ฮองกง ฮองกง       
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด การบริการ 1,500 1,500 1,500 1,500 1,650 1,582 - 170 
          
บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน ทิสโก จํากัด การบริการ 100 100 220 220 150 118 - 140 
          
บริษัท ทิสโกลีสซ่ิง จํากัด  ลิสซ่ิง 890 890 864 864 1,016 999 - 280 
          
บริษัท ไฮเวย จํากัด  เชาซ้ือ 100 100 273 273 141 114 - 100 
          
บริษัท ทิสโก อินฟอรเมชั่น เทคโนโลย ีจํากัด 
 (เดิมชือ่ “บริษัท ไทยอนิฟอรเมชั่นเทคโนโลย ี
จํากัด”)  

การบริการ 20 20 44 44 15 8 - - 

          
บริษัท ไทยคอมเมอรเชยีล ออโต จํากัด  
 

เชาซ้ือ 800 800 434 434 427 431 18 10 

          
บริษัท ทิสโกกรุป จํากดั 
 (เดิมชือ่ “บริษัทเงินทุน ไทยเพิ่มทรัพย จํากัด”) 

การลงทุน 150 150 150 150 71 71 - - 

          
บริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) การลงทุน - - - - - - - - 
      3,701 3,566 18 700 

(1) คํานวณโดยรวมสวนไดเสียของบริษัทยอยทีธ่นาคารฯถือหุนโดยทางออม 
(2) รวมเงินปนผลรับจากบริษัทยอยที่ธนาคารฯถือหุนโดยทางออม 

 

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 ธนาคารฯไดรับอนุมัติจากธนาคารแหงประเทศไทยในการรับโอน
กิจการของบริษัท ทรู-เวย จํากัด (ซึ่งเปนบริษัทยอย) ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันท่ี 
24 เมษายน 2546 บริษัท ทรู-เวย จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันที่ 29 ธันวาคม 
2546 และขณะนี้อยูในระหวางการดําเนินการชําระบัญชี 
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3.5 เงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ 

 3.5.1 จําแนกตามประเภทเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 
  (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  
 31 มนีาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 31 มนีาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 

เงินใหสินเชื่อและลูกหนี ้     
เงินใหสินเช่ือ 14,328,333 13,892,441 14,289,967 13,833,778 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน 49,370,772 50,055,971 43,348,072 43,965,539 
รวมเงินใหสินเช่ือและลูกหนี ้ 63,699,105 63,948,412 57,638,039 57,799,317 
บวก : ดอกเบี้ยคางรับ 118,709 113,987 80,252 77,533 
หัก : คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  (3,225,151) (3,122,949) (2,963,309) (2,865,571) 
หัก : คาเผ่ือการปรับมูลคาจากการ     
      ปรับโครงสรางหนี้ (296,679) (303,731) (296,679) (303,731) 
เงินใหสินเช่ือ ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ - สุทธ ิ 60,295,984 60,635,719 54,458,303 54,707,548 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย     
ลูกหนี้ซื้อหลักทรพัยดวยเงินสด 1,322,851 1,207,206 - - 
ลูกหนี้ยืมหลักทรพัย - 10,560 - - 
ลูกหนี้อ่ืน :-     
   ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพยตามคําสั่งทีไ่ม     
      สามารถจายชําระไดตามกําหนด 234 123 - - 
   ลูกหนี้ผอนชําระ 4,328 57,380 - - 
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 1,327,413 1,275,269 - - 
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (58,052) (58,052) - - 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ - สุทธ ิ 1,269,361 1,217,217 - - 
     
เงินใหสินเช่ือ ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ - สุทธ ิ 61,565,345 61,852,936 54,458,303 54,707,548 
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 3.5.2 เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ที่ระงับการรับรูรายได 
  (หนวย : ลานบาท) 
 มูลคาคํานวณตามเกณฑ ธปท.(2) มูลคาคํานวณตามเกณฑของธนาคารฯ 
 งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 

ธนาคารฯ ณ วันที่  ณ วันที่  
 31 มนีาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 31 มนีาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 

เงินใหสินเช่ือและลูกหนี้ที่ระงับการรับรูรายได(1) 2,215 2,229 3,880(3) 4,534(3) 

(1) คํานวณจากยอดหนี้เปนรายบัญช ี
(2) หยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยคางรับเมื่อลูกหน้ีผิดนัดชําระดอกเบีย้เกินกวา 3 เดือน นับจากวันครบกําหนดชําระ 
(3) จํานวนดังกลาวไดรวมเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้จํานวน 3,278 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548 : 3,842 ลานบาท) ที่ธนาคารฯตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเต็มรอยละ 100 สําหรับสวนท่ีไมมี
หลักประกันแลว ซ่ึงขอมูลดังกลาวคํานวณจากยอดหนี้เปนรายบัญช ี

 
 (หนวย : ลานบาท) 

บริษัทยอย ณ วันที่  
 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 

เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย   
    ลูกหนี้ตามสญัญาเชาซื้อ สัญญาเชาทางการเงิน   
    และลกูหนี้เงินใหกูยืมอ่ืนที่ระงับการรับรูรายได 387(1) 446(1) 
(1)จํานวนเงินดังกลาวไดรวมเงินใหกูยืมและลกูหนี้จํานวน 122 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548 : 108 ลานบาท)  ที่บริษัทยอยตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเต็มรอยละ 100 แลว 

3.5.3 รายไดดอกเบี้ยรอตัดบัญชีซึ่งแสดงเปนรายการหักจากยอดเงินตนของเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 
  (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 
 ณ วันที่ ณ วันที่ 
 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 

รายไดดอกเบี้ยรอตัดบัญชี 6,351 6,308 4,980 4,986 
 

 3.5.4 เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี้และลูกหนี้ซึ่งอยูในระหวางการปรับโครงสราง
หน้ีมูลคาสุทธิจากมูลคาหลักประกัน 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 

เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี(้1) 837 
เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ซึ่งอยูในระหวางการปรับโครงสรางหนี(้2) 37 

(1)  การปรับโครงสรางหนี้นี้เปนผลใหมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการจายชําระหนี้งวดแรกของลกูหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหน้ี 
(2) ธนาคารฯไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่อยูระหวางการปรับโครงสรางหน้ีจํานวนดงักลาวไวแลวจํานวนประมาณ 46 ลานบาท 
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 3.5.5 การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา 

  - การปรับโครงสรางหนี้ในระหวางงวด 
 งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มนีาคม 
 2549 2548 

จํานวนลูกหนีท้ี่ปรับโครงสรางหนี ้(ราย) 7 14 
ยอดคงเหลือตามบัญชีกอนการปรบัโครงสรางหนี้ (ลานบาท) 281 85 
รายไดดอกเบี้ยจากลูกหนีท้ี่ปรับโครงสรางหนี ้(ลานบาท) 14 12 
จํานวนเงินตนและดอกเบี้ยที่ไดรับชําระ (ลานบาท) 90 268 

- ลูกหนี้ที่ไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ท้ังสิ้น :- 
 งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 
 จํานวน ยอดคงเหลือตาม ชนิดของ มูลคายุติธรรม 
 ราย บัญชีกอนการปรบั สินทรัพย ของสินทรัพย 

รูปแบบการปรับโครงสรางหนี ้ ลูกหนี ้ โครงสรางหนี ้ 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 
   การชําระหนี ้   เครื่องจักร 22 
การโอนหุนทุนและ 45 4,071 หุนสามัญ 1,237 
   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข   หุนกู 21 
   การชําระหนี ้     
การโอนสินทรัพย 12 2,191 ที่ดินและสิ่งปลูกสราง 465 
   และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข   หุนสามัญ 190 
   การชําระหนี ้   เครื่องปรับอากาศ 2 
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 1,092 22,251   
   การชําระหนี ้     
  รวม 1,180 32,800  5,051 
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- ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี้แลว 
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 
 ณ วันที่  
 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 

ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหน้ีท่ีมีการปรับโครงสรางหนี้แลว 3,108 3,135 

 3.6 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ / คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ 
 (หนวย : ลานบาท) 

คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ/คาเผื่อการปรับมูลคา 
จากการปรับโครงสรางหนี้ 

งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 
ณ วันที่  

 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 
มูลคาที่ตองต้ังตามเกณฑ ธปท. 2,298 2,276 
มูลคาที่ตั้งแลวโดยธนาคารฯ 3,260(1) 3,169(1) 

สวนที่เกินกวาสํารองตามเกณฑของ ธปท. 962 893 
(1) ประกอบดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน  1,935  ลานบาท (31 ธันวาคม 2548 : 2,293 ลานบาท) ซึ่งเปนคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญท่ีธนาคารฯตั้งไวครบรอยละ 100 สําหรับสวนท่ีไมมีหลักประกันของเงินใหสินเชื่อจํานวน  3,278  ลานบาท (31 ธันวาคม 
2548 : 3,842 ลานบาท) (สวนตางมีหลักประกันคุมหนี้) และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสวนที่เหลือจํานวน 1,325  ลานบาท   
(31 ธันวาคม 2548 : 876 ลานบาท) สําหรับเงินใหสินเชื่อคงเหลือท้ังหมด 

  ฝายบริหารของธนาคารฯเชื่อวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไวน้ีเพียงพอสําหรับผลขาดทุนที่อาจ
เกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได 
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3.6.1  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
  (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 
  กลาวถึง ต่ํากวา  สงสัย สํารอง  
 ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม 

ยอดตนงวด 694,346 62,208 114,010 200,804 1,557,136 552,497 3,181,001 
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพ่ิม(ลด)ในระหวางงวด (7,243) 500 (10,796) (11,499) 99,925 75,162 146,049 
หนี้สูญตัดบัญชี - - - (9) (43,838) - (43,847) 
ยอดปลายงวด 687,103 62,708 103,214 189,296 1,613,223 627,659 3,283,203 

   
  (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 
  กลาวถึง ต่ํากวา  สงสัย สํารอง  
 ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม 

ยอดตนป 763,478 38,367 104,332 295,255 1,830,235 897,205 3,928,872 
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพ่ิม(ลด)ในระหวางป (69,132) 23,841 9,942 (88,783) 357,154 (344,708) (111,686) 
หนี้สูญตัดบัญชี - - (264) (5,668) (630,253) - (636,185) 
ยอดปลายป 694,346 62,208 114,010 200,804 1,557,136 552,497 3,181,001 

   
  (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 
  กลาวถึง ต่ํากวา  สงสัย สํารอง  
 ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม 

ยอดตนงวด 641,959 51,792 79,230 145,898 1,449,194 497,498 2,865,571 
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพ่ิม(ลด)ในระหวางงวด (5,876) (594) (10,311) (2,639) 71,050 75,141 126,771 
หนี้สูญตัดบัญชี - - - (9) (29,024) - (29,033) 
ยอดปลายงวด 636,083 51,198 68,919 143,250 1,491,220 572,639 2,963,309 

   
  (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 
  กลาวถึง ต่ํากวา  สงสัย สํารอง  
 ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม 

ยอดตนป 704,169 29,827 80,183 271,007 1,321,584 824,279 3,231,049 
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพ่ิม(ลด)ในระหวางป (62,210) 21,965 (689) (119,536) 324,257 (326,781) (162,994) 
หนี้สูญตัดบัญชี - - (264) (5,573) (196,647) - (202,484) 
ยอดปลายป 641,959 51,792 79,230 145,898 1,449,194 497,498 2,865,571 
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3.6.2 คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ 
 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 
 ณ วันที่  
 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 
ยอดตนงวด 303,731 359,502 
เพิ่มขึ้นระหวางงวด 3,021 14,634 
ตัดจาํหนาย (10,073) (70,405) 
ยอดปลายงวด 296,679 303,731 

3.6.3  เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได 
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 
 ณ วันที่  
 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 
เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได 2,498 2,493 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,680 1,660 

 3.7 การจัดคุณภาพสินทรัพย 

 3.7.1 เงินลงทุนในบริษัทที่มีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
   (หนวย : ลานบาท) 
   คาเผ่ือขาดทุนที่บนัทึก 
 ราคาทุน มูลคายุติธรรม ในบัญชีแลว(1) 
  ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่  
 31 มนีาคม

2549 
31  ธันวาคม

2548 
31 มนีาคม

2549 
31  ธันวาคม

2548 
31 มนีาคม

2549 
31  ธันวาคม

2548 
ตราสารหนี้ - หุนกู(2) 60 60 - - 60 60 
ตราสารทุน - หุนสามัญ(3) 6 6 - - 6 6 
ตราสารทุน - หุนบุริมสทิธ(ิ3) 2 2 - - 2 2 
 (1) คาเผื่อผลขาดทุนคํานวณจากมูลคาเงินลงทุนหักมูลคาหลักประกัน 
 (2) เงินลงทุนในหุนกูดอยสิทธิที่ออกโดยสถาบันการเงินซ่ึงธนาคารแหงประเทศไทยไดประกาศส่ังปดกิจการเมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2540  
  (3)เงินลงทุนในหลักทรัพยซ่ึงออกโดยบริษัทจดทะเบียนที่เขาขายถูกเพิกถอนจากการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
หรือบริษัทท่ีรายงานของผูสอบบัญชีระบุวามีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องหรือบริษัทที่ผิดนัดชําระคาดอกเบี้ย 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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3.7.2 สินทรัพยจัดชั้นตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 

    (หนวย : ลานบาท) 
    คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
   อัตรารอยละ มูลคาที่ตองตั้งตาม มูลคาที่ตั้งแลวโดย 
 มูลหนี ้ มูลหน้ีหลังหักหลักประกัน ที่ตองตั้งตาม เกณฑ ธปท. ธนาคารฯ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  เกณฑ ธปท.(4) ณ วันที่  ณ วันที่  
 31 มีนาคม 

2549 
31 ธันวาคม

2548 
31 มีนาคม

2549 
31 ธันวาคม

2548 
 31 มีนาคม

2549 
31 ธันวาคม

2548 
31 มีนาคม

2549 
31 ธันวาคม

2548 
ลูกหนี้และเงินใหสินเชือ่(1)(2)(3)          
ลูกหนี้ปกต ิ 53,189 53,132 42,998 43,060 1 421 421 636 642 
ลูกหนี้ที่กลาวถึงพิเศษ 2,251 2,174 2,097 2,120 2 42 42 51 51 
ลูกหนีจ้ัดชัน้ต่ํากวามาตรฐาน 301 346 288 326 20 66 74 69 79 
ลูกหนีจ้ัดชัน้สงสัย 240 231 210 209 50 136 136 143 146 
ลูกหนีจ้ัดชัน้สงสัยจะสูญ 1,957 1,916 1,336 1,299 100 1,336 1,299 1,491 1,449 
รวม 57,938 57,799 46,929 47,014  2,001 1,972 2,390 2,367 
สวนสูญเสียที่เกิดจากลกูหนี ้          
   ที่มีการปรับโครงสรางหนี้          
   ที่มีปญหา - - -  297 304 297 304 
รวม 57,938 57,799 46,929 47,014  2,298 2,276 2,687 2,671 
สํารองทั่วไป        573 498 
รวม        3,260 3,169 
          
เงินลงทุนในหลักทรัพย          
จัดชั้นสงสัยจะสูญ          
   ตราสารหนี้ 61 62 61 62 100 61 62 61 62 
   ตราสารทุน 663 510 663 510 100 663 510 663 510 
รวม 724 572 724 572  724 572 724 572 
          
เงินลงทุนในลูกหนี้ท่ีรบัโอนมา         
ลูกหนี้ปกต ิ - 4 - 4 1 - - - - 
ลูกหนี้ที่กลาวถึงพิเศษ 2 - 2 - 2 - - - - 
ลูกหนีจ้ัดชัน้สงสัยจะสูญ 7 7 - - 100 - - - - 
รวม 9 11 2 4  - - - - 
          
ทรัพยสินรอการขาย          
จัดชั้นสงสัยจะสูญ          
   ที่ดิน 7 51 7 51 100 7 51 7 51 
          
รวมสินทรัพยจดัชัน้ 58,678 58,433 47,662 47,641  3,029 2,899 3,991 3,792 

(1) คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหน้ีและเงินใหสินเชื่อคํานวณจากมูลหนี้หลังหักมูลคาหลักประกันตามเกณฑในประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
(2)  มูลหนี้ของลูกหนี้ปกตแิละลูกหนี้ที่กลาวถึงพิเศษไมรวมดอกเบ้ียคางรับ 

(3)  มูลหนีจ้ัดชัน้ขางตนรวมเงินใหสินเชื่อแกสถาบันการเงิน (ซ่ึงแสดงเปนสวนหนึ่งของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินในงบดุล) 
(4) อัตราคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ปกติและลูกหนี้ที่กลาวถึงพิเศษตามหลักเกณฑของธปท.  คือใหกันเงินสํารองในอัตราไมต่ํากวารอยละ 1 หรือ 2 ตามลําดับ หรืออตัราที่ต่ํา
กวาซ่ึงไดคํานวณตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่ ธปท. กําหนด อยางไรก็ตามธนาคารฯยังคงตั้งสํารองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ปกติและลูกหนี้ที่กลาวถงึพิเศษในอัตรา
ไมต่ํากวารอยละ 1 หรือ 2 ตามลําดับ 
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3.7.3 ลูกหนี้ท่ีมีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
    คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญที่ 
 จํานวนรายลูกหนี ้ มูลหน้ี หลักประกัน บันทึกในบัญชีแลว 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  
 31 มีนาคม 

2549 
31 ธันวาคม

2548 
31 มีนาคม 

2549 
31 ธันวาคม

2548 
31 มีนาคม 

2549 
31 ธันวาคม

2548 
31 มีนาคม 

2549 
31 ธันวาคม

2548 
   ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

1.  บริษัทจดทะเบียนที่เขาขายถูก         
     เพิกถอนจากการเปนหลักทรัพย         
     จดทะเบยีน - - - - - - - - 
2.  บริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบยีน         
     ในตลาดหลักทรัพยฯ แตมีผลการ         
     ดําเนินงานและฐานะการเงินเชน         
     เดียวกับบริษัทจดทะเบียนที่เขาขาย         
     ถูกเพิกถอนของตลาดหลักทรัพยฯ 15 13 797 868 267 313 510 552 
3.  บริษัทจดทะเบียนทีหุ่นทุนถูกส่ังพัก         
     การซ้ือขายเปนการชั่วคราว 1 1 15 15 - - 15 15 
4.  บริษัทจดทะเบียนทีอ่ยูระหวางการ         
     ฟนฟูการดําเนินงาน 12 11 610 561 395 353 367 359 
5.  บริษัทท่ีมีปญหาในการชําระหนี้         
     หรือผิดนัดชําระหน้ี 28 24 1,164 1,003 430 383 783 666 
6.  บริษัทท่ีรายงานผูสอบบัญชีระบ ุ         
     วามีปญหาเกี่ยวกับความดํารงอยู         
     ของกิจการ - - - - - - - - 
รวม 56 49 2,586 2,447 1,092 1,049 1,675 1,592 

3.7.4 สินทรัพยจัดชั้นตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยของ
บริษัทยอยท่ีประกอบธุรกิจหลักทรัพยที่อยูในประเทศไทย 

   (หนวย : ลานบาท) 
  คาเผื่อหนี้สงสัย คาเผื่อหนี้สงสัย 
 ลูกหนีแ้ละดอกเบี้ยคางรับ จะสูญท่ีตองตั้งตาม กลต. จะสูญในบัญช ี
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  
 31 มีนาคม

2549 
31 ธันวาคม 

2548 
31 มีนาคม

2549 
31 ธันวาคม 

2548 
31 มีนาคม

2549 
31 ธันวาคม 

2548 
มูลหนี้จัดชัน้ต่ํากวามาตรฐาน 2 55 - - - - 
มูลหนี้จัดชัน้สงสัย 3 3 3 3 3 3 
รวม 5 58 3 3 3 3 
สํารองทั่วไป     55 55 
รวม     58 58 

   มูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐานขางตนเปนสวนของมูลหนี้ที่มีมูลคาเทากับหลักทรัพยคํ้าประกัน  



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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3.7.5 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ/สัญญาเชาทางการเงินและลูกหนี้เงินใหกูยืมอ่ืนของบริษัทยอยแยกตามอายุ
ลูกหนี้ท่ีคางชําระ โดยนับจากวันที่ที่ครบกําหนดชําระตามสัญญา 

 (หนวย: ลานบาท) 
 มูลคาลูกหน้ี 

ณ วันที่  
อัตรารอยละที่บริษัทยอย 
ตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสญู 

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
ณ วันที่  

มูลคาลูกหนี้ – สุทธิ 
ณ วันที่  

 31 มีนาคม
2549 

31 ธันวาคม 
2548 

 31 มีนาคม
2549 

31 ธันวาคม 
2548 

31 มีนาคม
2549 

31 ธันวาคม 
2548 

ยังไมถึงกําหนดชําระ 4,394 4,588 1 44 46 4,350 4,542 
คางชําระ        
   1 เดือน 671 652 1 6 7 665 645 
   2 - 3 เดือน 576 521 2 12 10 564 511 
   4 - 6 เดือน 171 174 20 34 35 137 139 
   7 - 12 เดือน 92 110 50 46 55 46 55 
   มากกวา 12 เดือน 76 62 100 76 62 - - 
   ลูกหนี้ดําเนินคดี 43 42 100 43 42 - - 
รวม 6,023 6,149  261 257 5,762 5,892 
 

3.8 สินทรัพยอื่น 
  (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 

 ณ วันที่  ณ วันที่  
 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 

ภาษีมลูคาเพิ่ม - สุทธิ 290,062 450,471 285,434 442,982 
ดอกเบี้ยคางรับ 20,131 16,569 19,287 15,871 
คาธรรมเนียมและบริการคางรับ 216,709 207,662 143,731 153,853 
ภาษีเงินไดจายลวงหนา 10,147 35,848 - 26,846 
คาพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร      
   รอตัดบัญชี - สุทธิ 60,621 61,514 54,996 44,487 
เงินมัดจํา 17,791 17,881 7,448 7,448 
ลูกหนี้อื่น 132,251 92,136 146,321 78,297 
สินทรัพยอื่น ๆ   241,576 122,770 174,050 64,096 
รวมสินทรัพยอ่ืน 989,288 1,004,851 831,267 833,880 
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3.9 เงินกูยืม 
 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

ณ วันที่  
งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 

ณ วันที่  
 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 
เงินกูยืมในประเทศ     
หุนกูดอยสิทธิ 331,000 331,000 331,000 331,000 
หุนกูไมดอยสิทธิไมมีประกัน 5,485,000 15,608,000 4,800,000 14,798,000 
ตั๋วแลกเงินอัตราคงที่ 1,708,957 1,538,340 - - 
อ่ืน ๆ 13,200 13,200 13,200 13,200 
 7,538,157 17,490,540 5,144,200 15,142,200 

3.9.1 หุนกูดอยสิทธิ  

 ในระหวางป 2542 ธนาคารฯไดออกหุนกูดอยสิทธิชนิดไมมีหลักประกันจํานวน 331 หนวย   
มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000,000 บาท รวมจํานวน 331 ลานบาท เพ่ือขายใหแกกระทรวงการคลัง
ตามโครงการชวยเพ่ิมเงินกองทุนขั้นที่ 2 โดยกระทรวงการคลังไดใหความชวยเหลือในการซื้อหุนกู
ดอยสิทธิของธนาคารฯ เพื่อเพิ่มสัดสวนเงินกองทุนขั้นท่ี 2 ของธนาคารฯใหเพียงพอตามขอกําหนด
ของธนาคารแหงประเทศไทย หุนกูดังกลาวครบกําหนดไถถอนในป 2552 และมีอัตราดอกเบี้ย    
รอยละ 5 และ 6 ตอป ธนาคารฯไดนําเงินที่ไดรับจากการขายหุนกูดอยสิทธิทั้งหมดไปซื้อพันธบัตร
รัฐบาลที่กระทรวงการคลังออกจําหนายตามเงื่อนไขที่กําหนดตามโครงการชวยเพ่ิมเงินกองทุน     
ข้ันท่ี 2 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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3.9.2 หุนกูไมดอยสิทธิไมมีประกัน 

ชวงเวลา 
ที่ออกหุนกู 

บริษัทที่ออก
หุนกู ประเภทหุนกู 

จํานวน
หนวย 

มูลคาที่
ตราไว 
(บาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 
(ลานบาท) 

ปที่ครบ
กําหนด อัตราดอกเบี้ย หมายเหตุ 

     31 มีนาคม 
2549 

31 ธันวาคม 
2548 

   

ป 2545 ธนาคารฯ ไมดอยสิทธิและไมมี
ประกัน 

2 ลาน 1,000 2,000 2,000 ป 2550 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.25 ตอป - 

ป 2545 ธนาคารฯ ไมดอยสิทธิและไมมี
ประกัน 

1 ลาน 1,000 1,000 1,000 ป 2550 ในปที่ 1 และปที่ 2 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.5 ตอป 
ในปที่ 3 ถึงปที่ 5 มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเทากับอัตรา
ดอกเบี้ยอางอิงบวกรอยละ 0.5 ตอป แตทั้งนี้อัตราดอกเบี้ย
ดังกลาวตองไมนอยกวารอยละ 3.75 แตไมเกินรอยละ 5 
รอยละ 5.5 และ รอยละ  6 ตอปในปที่ 3,4 และ 5 
ตามลําดับ 

มีการทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ ย
ลอยตัวเปนอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งสัญญาจะ
สิ้นสุดในป 2550 

ป 2545 ธนาคารฯ ไมดอยสิทธิและไมมี
ประกัน 

1.8 ลาน 1,000 1,800 1,800 ป 2550 ในปที่ 1 ถึงปที่ 3 มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เทากับรอยละ 6 
ตอปลบอัตราดอกเบี้ยอางอิง ในปที่ 4 ถึงปที่ 5 มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.8 ตอป 

มีการทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ ย
ลอยตัวเปนอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งสัญญาจะ
สิ้นสุดในป 2550 

ป 2546 บริษัทยอย ไมดอยสิทธิและไมมี
ประกัน 

0.4 ลาน 1,000 400 400 ป 2549 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.25 ตอป บริษัทยอยดังกลาวตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กําหนดในการออกหุนกู ซึ่งรวมถึงการดํารง
อัตราสวนทางการเงินบางประการ ทั้งนี้บริษัท
ยอยอีกแหงหนึ่งไดลงทุนในหุนกูดังกลาวเปน
จํานวนเงินรวม 90 ลานบาท 

ป 2546 บริษัทยอย ทยอยชําระคืนเงินตน ไม
ด อ ย สิ ท ธิ  แ ล ะ ไ ม มี
หลักประกัน 

0.5 ลาน 1,000 375 500 ป 2549 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.2 ตอป ผูออกหุนกูจะทยอยชําระคืนเงินตน 4 งวด 
โดยเริ่มตนงวดแรกในวันที่ 6 มกราคม 2549 
และมีกําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดย
เริ่มตนงวดแรกในวันที่ 6 มกราคม 2547 
บริษัทยอยดังกลาวตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กําหนดในการออกหุนกู ซึ่งรวมถึงการดํารง
อัตราสวนทางการเงินบางประการ 

ป 2548 ธนาคารฯ หุ น กู ระยะสั้ นไม ด อ ย
สิทธิและไมมีประกัน 

9.9 ลาน 1,000 - 9,998 ป 2549 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 2.5 ถึง 4.0 ตอป - 
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3.9.3 ตั๋วแลกเงนิอัตราคงที ่

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 บริษัทยอย 2 แหงมียอดคงเหลือของตั๋วแลกเงินจํานวนประมาณ 
1,709 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549 : 1,538 ลานบาท) ตั๋วแลกเงินดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 
2.60 ถึง 5.55 ตอป และทยอยครบกําหนดชําระภายในป 2549 ถึง 2550 

 3.10 หนี้สินอื่น 
  (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 

 ณ วันที่  ณ วันที่  
 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 

ภาระจากการขายลูกหนีต้ั๋วเงิน 185,000 545,000 185,000 545,000 
ภาษีเงินไดนิติบคุคลคางจาย 352,954 180,932 174,168 70,464 
ภาษีหกั ณ ที่จายและภาษีอ่ืน ๆคางจาย 57,097 142,360 37,209 83,417 
คาเบี้ยประกันภยัคางจาย 357,334 355,076 331,260 292,243 
หนี้สินอื่น ๆ  366,601 212,929 232,106 110,889 
รวมหนี้สินอ่ืน 1,318,986 1,436,297 959,743 1,102,013 

3.11 การแปลงสภาพหุนบรุิมสิทธิเปนหุนสามญั 
จนถึง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 ธนาคารฯไดจดทะเบียนการแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปน     

หุนสามัญกับกระทรวงพาณิชยแลวเปนจํานวน 440,843,120 หุน 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 ยอดคงเหลือของหุนบุริมสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิในการแปลงสภาพมี
จํานวน 184,439,130 หุน 
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3.12 ใบสําคญัแสดงสิทธ ิ
 งบการเงนิเฉพาะของธนาคารฯ 
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 

 จํานวนหุน ราคาใชสิทธ ิ รวม จํานวนหุน ราคาใชสิทธ ิ รวม 
 หุน บาทตอหุน บาท หุน บาทตอหุน บาท 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิแลว       

ปท่ีจัดสรร 2543 8,820,000 10.00 88,200,000 8,820,000 10.00 88,200,000 
ปท่ีจัดสรร 2544 4,763,000 11.31 53,869,530 4,678,000 11.31 52,908,180 
ปท่ีจัดสรร 2545 5,454,000 13.20 71,992,800 4,594,000 13.20 60,640,800 
ปท่ีจัดสรร 2546 5,137,500 14.94 76,754,250 3,079,000 14.94 46,000,260 
ปท่ีจัดสรร 2547 1,107,750 21.88 24,237,570 596,750 21.88 13,056,890 

 25,282,250  315,054,150 21,767,750  260,806,130 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธ ิ 3,710,250   7,249,750  
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับคนืจาก

พนักงานที่ลาออก 897,500   872,500  
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่หมดอาย ุ         

การใชสิทธ ิ 110,000   110,000  
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรแลวทั้งส้ิน 30,000,000   30,000,000  
 

   ธนาคารฯไดจดทะเบียนหุนบุริมสิทธิจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวขางตน
กับกระทรวงพาณิชยแลว 

 3.13 เงินกองทุนที่ตองดํารงไวตามกฎหมาย 
 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 

 ณ วันที่  
 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 

เงินกองทุนขั้นที่ 1   
ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระเต็มมูลคาแลว 7,254,822 7,219,677 
สวนเกินมูลคาหุน 98,732 79,629 
เงินสํารองตามกฎหมาย 344,800 344,800 
กําไรสุทธิคงเหลอืหลังจากการจดัสรร 3,302,900 3,302,900 
รวมเงินกองทุนขั้นที่ 1 11,001,254 10,947,006 
เงินกองทุนขั้นที่ 2   
หุนกูดอยสิทธิระยะยาว 232,600 264,800 
เงินสํารองสําหรบัลูกหนี้จดัชั้นปกต ิ 636,083 641,959 
เงินสํารองจากการตีราคาตราสารทุนประเภทเผื่อขาย 120,177 120,177 
รวมเงินกองทุนขั้นที่ 2 988,860 1,026,936 
รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย 11,990,114 11,973,942 
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 งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 
 ณ วันที่  
 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 
  กฎหมาย  กฎหมาย 

อัตราสวนการดํารงเงินกองทุน ธนาคารฯ กําหนด ธนาคารฯ กําหนด 
เงินกองทุนขั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง 17.90% 4.25% 17.05% 4.25% 
เงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเสี่ยง 19.51% 8.50% 18.64% 8.50% 
เงินกองทุนทั้งหมดตอทุนชาํระแลว 165.27% 75.00% 165.85% 75.00% 

 3.14 สวนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 

 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม/ 

 งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 
 ณ วันที่  
 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 

   
ยอดคงเหลือตนงวด 1,100,981 1,365,420 
มูลคาหลักทรัพยเปลี่ยนแปลง   
   ลดลงระหวางงวด (278,512) (264,439) 
 822,469 1,100,981 
หัก : ผลกระทบของหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (9,566) (89,200) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 812,903 1,011,781 

 3.15 กําไรจากเงินลงทุน 
  (หนวย : พันบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 
 2549 2548 2549 2548 

กําไร (ขาดทุน) ท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน (33) 18 (33) 18 
กําไรที่เกิดขึ้นจริงจากการซื้อขายเงินลงทุน 274,042 122,726 263,291 1,060 
รวม 274,009 122,744 263,258 1,078 
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3.16 รายไดอื่น 
  (หนวย : พันบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 
 2549 2548 2549 2548 

คาปรับที่เกี่ยวเนื่องจากเงินใหสินเชื่อ 21,346 15,888 16,425 12,219 
รายไดจากการใหเชาสินทรัพย 5,230 4,598 5,623 6,367 
อื่นๆ 16,701 18,053 9,620 9,834 
รวม 43,277 38,539 31,668 28,420 

3.17 คาใชจายอื่น 
  (หนวย : พันบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 
 2549 2548 2549 2548 

คาธรรมเนียมนําสงกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน 39,775 31,828 39,775 31,828 

ขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสนิรอการขาย 51,710 29,278 - 6,937 
คาใชจายในการจัดสงเอกสาร 8,477 11,228 5,637 7,787 
ผลขาดทุนจากลกูหนี้ศาลพิพากษาบังคับคด ี 5,864 4,458 2,635 2,028 
คาใชจายในการเดินทางและขนสง 10,550 8,227 7,218 5,480 
คาโฆษณาและสงเสริมการขาย 1,368 4,415 1,035 3,042 
อื่นๆ 44,683 31,019 18,251 5,533 
รวม 162,427 120,453 74,551 62,635 
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3.18 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
  (หนวย : พันบาท) 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 

 2549 2548 2549 2548 
คาใชจายภาษีเงนิไดคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษี

สําหรับงวด 182,474 134,391 110,025 42,427 
บวก (หัก) : ภาษีเงินไดรอตดับัญชีจากความแตกตาง

ชั่วคราว (Temporary Difference) ลดลง 
(เพิ่มขึ้น) สุทธิ (15,589) 16,399 (11,587) 27,440 

คาใชจายภาษีเงนิได - สุทธิ 166,885 150,790 98,438 69,867 

ความแตกตางชั่วคราวของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมี
รายละเอียดดังนี้ :- 
  (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  

 31 มนีาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 31 มนีาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – สํารองทั่วไป 834,481 754,876 572,639 497,497 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้คาภาษีมูลคาเพิม่ 46,722 42,288 - - 
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 357,584 357,584 357,534 357,534 
คาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย 9,592 54,720 6,970 50,522 
ดอกเบี้ยรับที่หยุดรับรูรายได 1,047,522 1,045,296 981,328 981,402 
คาเสื่อมราคาของสินทรัพย 49,911 47,332 34,789 34,821 
การบันทึกสัญญาเชาทางการเงิน 234,048 230,243 - - 
สวนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 6,370 (265,590) 6,370 (265,590) 
อ่ืนๆ 15,699 9,432 16,536 9,395 
 2,601,929 2,276,181 1,976,166 1,665,581 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (30%) 780,579 682,854 592,850 499,674 

ดอกเบี้ยรับที่หยุดรับรูรายได (1,941) (1,942) - - 
คาเสื่อมราคาของสินทรัพย (8,120) (7,744) - - 
สวนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 38,258 31,744 - - 
อ่ืนๆ 5,565 3,364 - - 
 33,762 25,422 - - 

หนี้สนิภาษเีงินไดรอตัดบัญชี (30%) 10,129 7,627 - - 
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 3.19 การกระทบยอดกําไรตอหุนปรับลด 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 
 2549 2548 2549 2548 2549 2548 
 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
 กําไรสุทธิ 544,004 517,117     
 หัก : เงินปนผลสวนของหุนบุริมสิทธิท่ีมีสิทธิไดรับ

กอนหุนสามัญในอัตราหุนละ 1 บาท (182,145) (184,885) 
    

 361,859 332,232 723,187 718,819 0.50 0.46 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบ       
เทาปรับลด       
 ใบสําคัญแสดงสิทธิ       
  ซ่ึงสามารถใชสิทธิซ้ือหุนบุริมสิทธิ - - 6,006 10,585   
กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรที่เปนของผูถือหุน       
   สามัญสมมติวามีการแปลง       
   เปนหุนสามัญ 361,859 332,232 729,193 729,404 0.50 0.45 

  

 3.20 รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน 
  (หนวย : พันบาท) 

  งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ 
  ยอดตนงวด เพิ่มข้ึน ลดลง ยอดปลายงวด 
ยอดคงคาง ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549      
บริษัทยอย      
เงินปนผลคางรับจากบริษัทยอย :      
   บริษัท ไฮเวย จาํกัด  490,000 - - 490,000 
   บริษัทหลักทรพัย ทิสโก จํากัด  225,000 - - 225,000 
   บริษัท ทิสโกลีสซ่ิง จํากัด  71,022 - - 71,022 
   บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทนุ ทิสโก จํากัด  60,000 - - 60,000 
สินทรพัยอืน่ :      
   บริษัท ทิสโกลีสซ่ิง จํากัด  - 7,482 - 7,482 
   บริษัท ไทยคอมเมอรเชยีล ออโต จํากัด  - 16,936 - 16,936 
   บริษัท ทิสโก อนิฟอรเมชัน่เทคโนโลยี จํากัด  8,000 27,679 (20,411) 15,268 
เงินฝาก - เงินบาท :      
   บริษัทหลักทรพัย  ทิสโก  จํากัด  1,442,248 - (1,383,615) 58,633 
   บริษัท ทิสโกกรุป จํากัด   83,481 - (16) 83,465 
   บริษัท ไฮเวย จาํกัด   35,827 53,921 - 89,748 
   บริษัทยอยอืน่ๆ  63,753 12,360 (47,183) 28,930 
หนี้สนิอืน่ :      
   บริษัทหลักทรพัย  ทิสโก  จํากัด  3,728 - (3,728) - 
   บริษัท ทิสโกลีสซ่ิง จํากัด  - 1,235 - 1,235 
   บริษัท ไทยคอมเมอรเชยีล ออโต จํากัด  - 2,707 - 2,707 
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  (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะ เงื่อนไขและนโยบายในการ 

 ของธนาคารฯ กําหนดราคา 
 2549 2548 (สําหรับงวด 2549) 

รายการที่เกิดขึ้นในระหวางงวดสามเดือน    
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม    
บริษัทยอย    
     รายไดจากการบริหารความเสี่ยงและการเงินและ    
        งานบริหารทรัพยากรบุคคล 7,112 7,973 เปนไปตามนโยบายการรวมศูนยงานสนับสนุนของ

ธนาคารฯและบริษัทยอยซ่ึงเปนไปตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย 

     รายไดคาบริการในการบริหารลูกหนี้และงานสํานักงาน 11,215 12,497 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใชกับลูกคารายอื่น 
     รายไดอ่ืน 1,035 1,900 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใชกับลูกคารายอื่น 
     คาใชจายคาบริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับ    
        การใชระบบคอมพิวเตอรและงานดานธุรการ 20,411 11,526 เปนไปตามนโยบายการรวมศูนยงานสนับสนุนของ

ธนาคารฯและบริษัทยอยซ่ึงเปนไปตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย 

     คาใชจายคาบริการการประกันภัย 4,042 - เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใชกับลูกคารายอื่น 
     รายจายอื่น 4,966 1,904 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใชกับลูกคารายอื่น 
    

  เงินใหสินเชื่อสวัสดิการพนักงานระดับชั้นบริหาร ตั้งแตผูจัดการฝายขึ้นไป:- 
  (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของธนาคารฯ 
 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2549 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2549 
เงินใหสินเชื่อ 5,831  5,831 
   

  นอกจากรายการขางตน ธนาคารฯมีรายการระหวางกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทยอยตามที่กลาวไว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.5 
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3.21 การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

3.21.1 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ 
 (หนวย : ลานบาท) 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 
 ธุรกจิธนาคาร/ธุรกิจ

บริการทางการเงิน 
 

ธุรกิจหลักทรัพย 
 

ธุรกิจอื่น 
 

รายการตัดบัญช ี
 

รวม 
 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 
รายไดดอกเบีย้และเงินปนผลสุทธ ิ           
   หลังหักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 725 1,399 20 10 1 - (24) (700) 722 709 
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 494 199 280 325 32 20 (51) 48 755 592 
คาใชจายที่มิใชดอกเบีย้ (636) (484) (160) (172) (26) (21) 63 52 (759) (625) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (125) (100) (42) (51) - - - - (167) (151) 
กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย - - - - - - (7) (8) (7) (8) 
กําไรสุทธ ิ 458 1,014 98 112 7 (1) (19) (608) 544 517 

 
 (หนวย : ลานบาท) 
 ณ วันที่  
 ธุรกจิธนาคาร/ธุรกิจ

บริการทางการเงิน 
 

ธุรกิจหลักทรัพย 
 

ธุรกิจอื่น 
 

รายการตัดบัญช ี
 

รวม 
 31 มีนาคม 

2549 
31 ธันวาคม

2548 
31 มีนาคม

2549 
31 ธันวาคม

2548 
31 มีนาคม

2549 
31 ธันวาคม

2548 
31 มีนาคม

2549 
31 ธันวาคม

2548 
31 มีนาคม

2549 
31 ธันวาคม

2548 
เงินลงทุน 7,940 8,481 457 498 1 2 (3,764) (3,776) 4,634 5,205 
เงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้และ           
   ดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 60,506 60,846 1,269 1,217 - - (210) (210) 61,565 61,853 
สินทรัพยอื่น 21,721 7,937 3,673 2,656 121 104 (1,125) (2,472) 24,390 8,225 
สินทรัพยรวม 90,167 77,264 5,399 4,371 122 106 (5,099) (6,458) 90,589 75,283 
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3.22 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

3.22.1 การรับอาวัล การค้ําประกันและภาระผูกพัน 

 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงนิรวม/ 

งบการเงนิเฉพาะของธนาคารฯ 
ณ วนัที่  

 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 
การรับอาวัลตัว๋เงิน 577,000 361,000 
การคํ้าประกันการกูยืมเงิน 200,000 200,000 
การคํ้าประกันอ่ืน 124,909 135,318 
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของเงินตน (หมายเหตุ 3.23.2) 4,750,000 4,950,000 
 5,651,909 5,646,318 

3.22.2 คดีฟองรอง 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 มีคดีซึ่งธนาคารฯและบริษัทยอยถูกฟองรองเรียกคาเสียหายเปน
จํานวนรวมประมาณ 311 ลานบาท ซึ่งผลของคดียังไมเปนท่ีสิ้นสุด  

นอกจากนี้ในเดือนธันวาคม 2548 บริษัทยอยในตางประเทศแหงหนึ่งไดรับหนังสือจาก
ทนายความของลูกคาของบริษัทยอยเรียกรองคาเสียหายเปนจํานวนเงิน 46.6 ลานเหรียญฮองกง 
(เทียบเทา 233.3 ลานบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549) ซึ่งยังไมไดมีการยื่นดําเนินคดีในชั้นศาลของ
กรณีดังกลาว  

ฝายบริหารของธนาคารฯและบริษัทยอยคาดวาธนาคารฯและบริษัทยอยจะไมไดรับผล  
เสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากคดีฟองรองและกรณีการถูกเรียกรองคาเสียหายดังกลาวขางตน 

3.22.3 ภาระผูกพันการลงทุน 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระผูกพันในการจายชําระสวนของ        
เงินลงทุนที่ยังไมเรียกชําระในบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งเปนจํานวนเงินประมาณ 100 ลานบาท 
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3.22.4 ภาระผูกพันอ่ืน 

ก) ธนาคารฯมีภาระที่จะตองนําสงเงินเขากองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ในอัตรารอยละ 0.2 ของยอดเงินรับฝาก เงินกูยืมและหนี้สินที่เกิดจากเงินกูยืมที่มีอยู ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนกอนหนางวดที่จะตองนําสงเงินกองทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 
และ 31 ธันวาคม ของทุกป 

ข) บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระที่ตองนําสงเงินคาธรรมเนียมสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 0.005 ของมูลคาซ้ือขายหลักทรัพย 

ค) ธนาคารฯมีภาระผูกพันที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาบริการดานคอมพิวเตอรในการจายคาบริการ
ตามอัตราคงที่และอัตราผันแปรกับปริมาณและประเภทของการบริการตามที่ระบุในสัญญา 

3.23 เครื่องมือทางการเงิน 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 ธนาคารฯและบริษัทยอยไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรม     
ตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพ่ือการคา 

3.23.1 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ คือ ความเส่ียงที่ธนาคารฯและบริษัทยอยไดรับความเสียหาย
อันสืบเนื่องมาจากการที่คูสัญญาของธนาคารฯและบริษัทยอยจะไมสามารถปฏิบัติภาระผูกพันท่ี
ระบุไวในเครื่องมือทางการเงินได ซ่ึงมูลคาสูงสุดของความเสี่ยง คือ มูลคาตามบัญชีของเครื่องมือ
ทางการเงินหักดวยคาเผื่อขาดทุนตามที่แสดงไวในงบดุล และความเสี่ยงของรายการนอกงบดุลจาก
การค้ําประกันการกูยืมและอื่นๆ 

ธนาคารฯและบริษัทยอยไดมีการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนของการพิจารณาอนุมัติ
สินเชื่อการวิเคราะหความเสี่ยงและความสามารถในการชําระหนี้และการสอบทานสินเชื่อเพ่ือ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสินเชื่อเพื่อเปนการปองกันและแกไขสินเชื่อที่จะเปนปญหาใน
อนาคต 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 -  33  -

3.23.2  ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลคาของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลง
ไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด   

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน 
 มีอัตราดอกเบี้ย    
 ปรับขึ้นลง มีอัตรา   

รายการ ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไมมีดอกเบี้ย รวม 
สินทรัพยทางการเงิน      
เงินสด - - 203 203 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 193 2,676 262 3,131 
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน - 15,730 - 15,730 
เงินลงทุน - สุทธิ 203 967 3,464 4,634 
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัท     
     หลักทรพัย - ลูกหนี ้ - - 727 727 
เงินใหสินเช่ือและลูกหนี ้ 6,663 55,623 2,859 65,145 
 7,059 74,996 7,515 89,570 
หนี้สนิทางการเงนิ     
เงินฝาก 4,449 56,109 27 60,585 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 92 4,323 - 4,415 
หนีส้ินจายคืนเมื่อทวงถาม - - 148 148 
เงินกูยืม - 7,525 13 7,538 
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัท     
     หลักทรพัย - เจาหนี ้ - - 443 443 
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 715 - 1,647 2,362 
 5,256 67,957 2,278 75,491 
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 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน 
 มีอัตราดอกเบี้ย    
 ปรับขึ้นลง มีอัตรา   

รายการ ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไมมีดอกเบี้ย รวม 
สินทรัพยทางการเงิน      
เงินสด - - 204 204 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 90 797 618 1,505 
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน - 2,000 - 2,000 
เงินลงทุน - สุทธิ 199 979 4,027 5,205 
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัท     
     หลักทรพัย – ลูกหนี ้ - - 61 61 
เงินใหสินเช่ือและลูกหนี ้ 3,681 58,570 3,087 65,338 
 3,970 62,346 7,997 74,313 
หนี้สนิทางการเงนิ     
เงินฝาก 1,338 33,057 56 34,451 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 98 6,317 - 6,415 
หนีส้ินจายคืนเมื่อทวงถาม - - 247 247 
เงินกูยืม - 17,478 13 17,491 
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัท     
     หลักทรพัย – เจาหนี ้ - - 566 566 
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 618 - 729 1,347 
 2,054 56,852 1,611 60,517 
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 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน 
 มีอัตราดอกเบี้ย    
 ปรับข้ึนลง มีอัตรา   

รายการ ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไมมีดอกเบี้ย รวม 
สินทรัพยทางการเงิน      
เงินสด - - 201 201 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - 300 228 528 
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน - 15,730 - 15,730 
เงินลงทุน - สุทธิ 203 862 6,956 8,021 
เงินใหสินเช่ือและลูกหนี ้ 6,623 49,558 1,537 57,718 
 6,826 66,450 8,922 82,198 
หนี้สนิทางการเงนิ     
เงินฝาก 4,647 56,109 27 60,783 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 57 3,060 - 3,117 
หนีส้ินจายคืนเมื่อทวงถาม - - 148 148 
เงินกูยืม - 5,131 13 5,144 
 4,704 64,300 188 69,192 

 
 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน 
 มีอัตราดอกเบี้ย    
 ปรับข้ึนลง มีอัตรา   

รายการ ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที่ ไมมีดอกเบี้ย รวม 
สินทรัพยทางการเงิน      
เงินสด - - 202 202 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - - 490 490 
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน - 2,000 - 2,000 
เงินลงทุน - สุทธิ 199 866 7,363 8,428 
เงินใหสินเช่ือและลูกหนี ้ 3,567 52,441 1,869 57,877 
 3,766 55,307 9,924 68,997 
หนี้สนิทางการเงนิ     
เงินฝาก 1,498 33,057 56 34,611 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 47 6,184 - 6,231 
หนีส้ินจายคืนเมื่อทวงถาม - - 247 247 
เงินกูยืม - 15,129 13 15,142 
 1,545 54,370 316 56,231 
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ธนาคารฯไดมีการทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยโดยการจายอัตราดอกเบี้ยคงที่และรับ
อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสําหรับเงินตนจํานวนเงิน 500 ลานบาท และทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยโดยการจายอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและรับอัตราดอกเบี้ยคงที่สําหรับเงินตน 500 ลานบาท ซึ่ง
สัญญาจะสิ้นสุดในป 2551 

นอกจากนี้ ธนาคารฯไดมีการทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเปนอัตราดอกเบี้ย
คงท่ีสําหรับหุนกูมูลคารวม 2,800 ลานบาท ซ่ึงสัญญาจะสิ้นสุดในป 2550 และสําหรับเงินกูยืมและ
เงินรับฝากจํานวนเงินรวม 950 ลานบาท ซึ่งสัญญาจะสิ้นสุดในป 2551 

ยอดคงเหลือของเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ (รวมเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ท่ีหยุดรับรูรายได) 
ตามที่แสดงในตารางขางตนแสดงยอดกอนหักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

เครื่องมือทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี มีวันที่มีการกําหนดอัตราใหมหรือวันครบ
กําหนด (แลวแตวันใดจะถึงกอน) นับจากวันที่ในงบดุลดังนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 

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

สินทรัพยทางการเงิน         
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,578 1,088 10 - - - 2,676 4.3775 
หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน - 15,730 - - - - 15,730 4.4511 
เงินลงทุน - สุทธ ิ - 504 24 439 - - 967 4.0886 
เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 1,165 8,295 16,560 28,166 1,436 1 55,623 8.2940 
 2,743 25,617 16,594 28,605 1,436 1 74,996  

หนี้สินทางการเงิน         
เงินฝาก 2,436 38,368 10,938 4,367 - - 56,109 3.8984 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,464 1,729 1,105 25 - - 4,323 3.3675 
เงินกูยืม - 1,185 1,185 5,155 - - 7,525 3.9750 
 3,900 41,282 13,228 9,547 - - 67,957  



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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 (หนวย : ลานบาท) 

  งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 
 ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด ไมมี  อัตราดอกเบีย้ 

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

สินทรัพยทางการเงิน         
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 82 705 10 - - - 797 0.0837 
หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน - 2,000 - - - - 2,000 3.1875 
เงินลงทุน - สุทธ ิ - 5 532 442 - - 979 4.2461 
เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 1,904 8,534 16,311 29,804 2,016 1 58,570 8.0855 
 1,986 11,244 16,853 30,246 2,016 1 62,346  

หนี้สินทางการเงิน         
เงินฝาก 11 20,136 7,321 5,589 - - 33,057 2.9308 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,464 2,943 1,140 770 - - 6,317 3.8490 
เงินกูยืม - 10,612 1,711 5,155 - - 17,478 4.0418 
 1,475 33,691 10,172 11,514 - - 56,852  

 
 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 
 ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด ไมมี  อัตราดอกเบีย้ 

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

สินทรัพยทางการเงิน         

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - 300 - - - - 300 4.3990 
หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน - 15,730 - - - - 15,730 4.4511 
เงินลงทุน - สุทธ ิ - 402 23 437 - - 862 4.0886 
เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 1,018 7,192 13,706 26,206 1,436 - 49,558 6.4228 
 1,018 23,624 13,729 26,643 1,436 - 66,450  

หนี้สินทางการเงิน         
เงินฝาก 2,436 38,368 10,938 4,367 - - 56,109 3.8984 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,471 819 745 25 - - 3,060 3.5109 
เงินกูยืม - - - 5,131 - - 5,131 4.1610 
 3,907 39,187 11,683 9,523 - - 64,300  



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 
 ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด ไมมี  อัตราดอกเบีย้ 

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

สินทรัพยทางการเงิน         

หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน - 2,000 - - - - 2,000 3.1875 
เงินลงทุน - สุทธ ิ - 4 422 440 - - 866 4.2382 
เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 1,825 7,469 13,941 27,190 2,016 - 52,441 6.4028 
 1,825 9,473 14,363 27,630 2,016 - 55,307  

หนี้สินทางการเงิน         
เงินฝาก 11 20,136 7,321 5,589 - - 33,057 2.9308 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 2,814 1,800 800 770 - - 6,184 3.6548 
เงินกูยืม - 9,998 - 5,131 - - 15,129 3.9523 
 2,825 31,934 8,121 11,490 - - 54,370  

3.23.3  ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

วันที่ที่ครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันท่ีในงบดุล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 
มีดังนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 
  ไมมี หนี้ที่ไมกอ  

รายการ เมื่อทวงถาม 0-3 เดือน 3-12 เดือน 1 - 5 ป เกิน 5 ป กําหนด ใหเกิดรายได รวม 
สินทรัพยทางการเงิน         
เงินสด 203 - - - - - - 203 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 2,033 1,088 10 - - - - 3,131 
หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน - 15,730 - - - - - 15,730 
เงินลงทุน - สุทธิ 2,461 504 24 645 - 1,000 - 4,634 
บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยระหวาง         
   บริษัทหลักทรัพย - ลูกหนี้ - 727 - - - - - 727 
เงินใหสินเชื่อและลูกหน้ี 853 9,779 17,481 32,043 2,387 - 2,602 65,145 
 5,550 27,828 17,515 32,688 2,387 1,000 2,602 89,570 
หนี้สินทางการเงิน         
เงินฝาก 6,912 38,368 10,938 4,367 - - - 60,585 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,556 1,729 1,105 25 - - - 4,415 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 148 - - - - - - 148 
เงินกูยืม - 1,185 1,185 5,155 - 13 - 7,538 
บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยระหวาง         
   บริษัทหลักทรัพย - เจาหนี้ - 443 - - - - - 443 
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 689 1,673 - - - - - 2,362 
 9,305 43,398 13,228 9,547 - 13 - 75,491 
รายการนอกงบดุล         
การรับอาวัลต๋ัวเงินและการค้ําประกัน  
การกูยืม  200 - - - - 577 - 777 

ภาระผูกพันอื่น 107 - 16 4,752 - - - 4,875 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 
  ไมมี หนี้ที่ไมกอ  

รายการ เมื่อทวงถาม 0-3 เดือน 3-12 เดือน 1 - 5 ป เกิน 5 ป กําหนด ใหเกิดรายได รวม 
สินทรัพยทางการเงิน         
เงินสด 204 - - - - - - 204 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 790 705 10 - - - - 1,505 
หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน - 2,000 - - - - - 2,000 
เงินลงทุน - สุทธิ 3,002 5 532 445 209 1,012 - 5,205 
บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยระหวาง         
   บริษัทหลักทรัพย - ลูกหนี้ - 61 - - - - - 61 
เงินใหสินเชื่อและลูกหน้ี 2,147 9,811 17,354 31,049 2,302 - 2,675 65,338 
 6,143 12,582 17,896 31,494 2,511 1,012 2,675 74,313 
หนี้สินทางการเงิน         
เงินฝาก 1,405 20,136 7,321 5,589 - - - 34,451 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,562 2,943 1,140 770 - - - 6,415 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 247 - - - - - - 247 
เงินกูยืม - 10,612 1,711 5,155 - 13 - 17,491 
บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยระหวาง         
   บริษัทหลักทรัพย - เจาหนี้ - 566 - - - - - 566 
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 576 771 - - - - - 1,347 
 3,790 35,028 10,172 11,514 - 13 - 60,517 
รายการนอกงบดุล         
การรับอาวัลต๋ัวเงินและการค้ําประกัน 
การกูยืม 200 311 50 - - - - 561 

ภาระผูกพันอื่น 119 - 215 4,751 - - - 5,085 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะของธนาคารฯ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2549 
  ไมมี หนี้ที่ไมกอ  

รายการ เม่ือทวงถาม 0-3 เดือน 3-12 เดือน 1 - 5 ป เกิน 5 ป กําหนด ใหเกิดรายได* รวม 
สินทรัพยทางการเงนิ         
เงินสด 201 - - - - - - 201 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงนิ 228 300 - - - - - 528 
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคนื - 15,730 - - - - - 15,730 
เงินลงทนุ - สุทธิ 2,461 402 23 640 - 4,495 - 8,021 
เงินใหสนิเชื่อและลกูหนี ้ 749 7,354 14,924 30,089 2,387 - 2,215 57,718 
 3,639 23,786 14,947 30,729 2,387 4,495 2,215 82,198 
* หนี้ท่ีระงับการรบัรูรายไดตามเกณฑ ธปท.        
หนี้สินทางการเงนิ         
เงินฝาก 7,110 38,368 10,938 4,367 - - - 60,783 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงนิ 1,528 819 745 25 - - - 3,117 
หนี้สินจายคนืเม่ือทวงถาม 148 - - - - - - 148 
เงินกูยืม - - - 5,131 - 13 - 5,144 
 8,786 39,187 11,683 9,523 - 13 - 69,192 
รายการนอกงบดุล        
การรับอาวัลตั๋วเงนิและการค้าํประกัน
การกูยืม 200 - - - - 577 - 777 

ภาระผูกพนัอ่ืน 107 - 16 4,752 - - - 4,875 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะของธนาคารฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2548 
  ไมมี หนี้ที่ไมกอ  

รายการ เม่ือทวงถาม 0-3 เดือน 3-12 เดือน 1 - 5 ป เกิน 5 ป กําหนด ใหเกิดรายได* รวม 
สินทรัพยทางการเงนิ         
เงินสด 202 - - - - - - 202 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงนิ 490 - - - - - - 490 
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคนื - 2,000 - - - - - 2,000 
เงินลงทนุ - สุทธิ 3,002 4 422 440 209 4,351 - 8,428 
เงินใหสนิเชื่อและลกูหนี ้ 2,110 7,482 14,974 28,780 2,302 - 2,229 57,877 
 5,804 9,486 15,396 29,220 2,511 4,351 2,229 68,997 
* หนี้ท่ีระงับการรบัรูรายไดตามเกณฑ ธปท.        
หนี้สินทางการเงนิ         
เงินฝาก 1,565 20,136 7,321 5,589 - - - 34,611 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงนิ 2,861 1,800 800 770 - - - 6,231 
หนี้สินจายคนืเม่ือทวงถาม 247 - - - - - - 247 
เงินกูยืม - 9,998 - 5,131 - 13 - 15,142 
 4,673 31,934 8,121 11,490 - 13 - 56,231 
รายการนอกงบดุล        
การรับอาวัลตั๋วเงนิและการค้าํประกัน
การกูยืม 200 311 50 - - - - 561 

ภาระผูกพนัอ่ืน 119 - 215 4,751 - - - 5,085 

3.23.4 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 ธนาคารฯไมมีเครื่องมือทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศที่มี
สาระสําคัญ ยกเวนเงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 231 ลานบาท  

3.23.5  มูลคายุติธรรม 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 ราคาตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินของธนาคารฯไมแตกตาง
ไปจากราคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 

มูลคายุติธรรมของรายการนอกงบดุลไมสามารถคํานวณไดอยางเหมาะสมจึงไมมีการ
เปดเผย 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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4. เหตุการณท่ีสําคัญในระหวางงวดและขอมูลอื่น 

 4.1  การดําเนินงานเพื่อจัดตั้งธนาคารพาณิชย 

   ธนาคารฯ ไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังใหจัดตั้งธนาคารพาณิชยเมื่อวันท่ี          
22 ตุลาคม 2547 และไดรับหนังสือจากธนาคารแหงประเทศไทยลงวันที่ 29 มิถุนายน 2548 แจงวา
ไดรับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังลงวันที่ 23 มิถุนายน 2548 ใหประกอบการธนาคารพาณิชยใน
นาม “ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน)” (“ธนาคารฯ”) ซึ่งอนุญาตใหธนาคารฯประกอบธุรกิจการ
ธนาคารพาณิชย และ ประกอบธุรกิจเปนธนาคารรับอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจเกีย่วกบัปจจยัชําระเงนิ
ตางประเทศ ทั้งนี้ใหธนาคารฯปฏิบัติตามหนังสือธนาคารแหงประเทศไทย และเงื่อนไขแนบ
ใบอนุญาตดังกลาวซึ่งมีสาระสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการกําหนดใหคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุน
ของบริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทเงินทุน ไทยเพิ่มทรัพย จํากัด (บริษัทยอย) ใหแก
กระทรวงการคลัง และการดํารงเงินกองทุนขั้นท่ี 1 ไมต่ํากวา 5,000 ลานบาท ณ วันท่ีเปดดําเนินการ 

   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)” และเริ่มประกอบธรุกจิ
ธนาคารพาณิชยเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2548  

4.2 การปรับโครงสรางการถือหุน 

  ก) เม่ือวันที่ 27 ตุลาคม 2548 ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารฯครั้งที่ 7/2548 ไดมีมติอนุมัติใน
หลักการของแผนการปรับโครงสรางการถือหุนใหอยูในรูปแบบของบริษัทโฮลดิ้ง (Holding 
Company Restructuring Plan) โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแผนการ
ปรับโครงสรางการถือหุน และกําหนดการประชุมวิสามัญผูถือหุน และเม่ือวันที่ 4 พฤศจิกายน 
2548 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 11/2548 ไดมีมติดังนี้ 
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- อนุมัติแผนการปรับโครงสรางการถือหุน โดยจะมีการจัดตั้งบริษัทซึ่งมีสถานะเปนบริษัท
มหาชนที่ไมใชธนาคารพาณิชยข้ึนเพื่อเปนบริษัทโฮลดิ้ง และเปนบริษัทใหญของกลุม 
ทิสโกแทนธนาคารฯ โดยบริษัทโฮลดิ้ง จะเขาถือหุนทั้งหมดในธนาคารฯและบริษัทยอย
อ่ืนๆตามสัดสวนที่ธนาคารฯถืออยูเดิม สงผลใหธนาคารฯไมถือหุนของบริษัทยอยใดๆ 
ในกลุม ท้ังนี้ บริษัทโฮลดิ้ง จะทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของธนาคารฯโดย
แลกเปลี่ยนกับหลักทรัพยที่ออกใหมของบริษัทดังกลาว ภายหลังการทําคําเสนอซื้อเปน
ผลสําเร็จ หุนสามัญและหุนบุริมสิทธิของบริษัทโฮลดิ้งจะเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แทนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิของธนาคารฯ ซึ่ง
จะถูกเพิกถอนออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยในเวลาเดียวกัน 

- กําหนดการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2548 ในวันท่ี 14 ธันวาคม 2548 เพื่อพิจารณา
อนุมัติแผนการปรับโครงสรางการถือหุน การขายเงินลงทุนในบริษัทยอย และแผนการ
นําหุนของบริษัทโฮลดิ้ง เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย 

- กําหนดการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2548 ในวันท่ี 14 ธันวาคม 2548 เพื่อพิจารณา
อนุมัติแผนการขอเพิกถอนหุนของธนาคารฯจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยตามแผนการปรับโครงสรางการถือหุน 

  ข) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 ธนาคารฯไดยื่นคําขอปรับโครงสรางการถือหุนอยางเปน
ทางการตอธนาคารแหงประเทศไทย ภายหลังจากที่ธนาคารฯไดเขาทําการปรึกษาในเบื้องตน
กับธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดใหความเห็นชอบในการจัดตั้ง
บริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทโฮลดิ้ง สําหรับความเห็นชอบในการ
ปรับโครงสรางยังอยูระหวางการพิจารณาเพื่อนําเสนอกระทรวงการคลัง 

  ค) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 ธนาคารฯไดรับความเห็นชอบในเบื้องตนเกี่ยวกับการปรับ
โครงสรางการถือหุนในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้งจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
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  ง) เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2548 ของธนาคารฯไดมีมติอนุมตัิ
การปรับโครงสรางการถือหุน การจัดตั้งบริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เพ่ือเปน
บริษัทโฮลดิ้ง การขายเงินลงทุนในบริษัทยอยใหแกบริษัทโฮลดิ้ง และการนําหุนของบริษัท  
ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

   เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2548 ของธนาคารฯไดมีมติอนุมตัิ
การเพิกถอนหุนของธนาคารฯออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยตามแผนการปรับโครงสรางการถือหุนที่กําหนดใหนําหุนของบริษัท ทิสโกคอร
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เขาจดทะเบียนแทนหุนของธนาคารฯและเนื่องจากมติดังกลาวยังไม
เปนไปตามเกณฑการเพิกถอนหุนโดยสมัครใจ จึงใหธนาคารฯดําเนินการเพิกถอนหุนตาม
เกณฑขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการเพิกถอนหลักทรัพยจด
ทะเบียน ภายหลังจากที่บริษัท ทิสโกคอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ไดเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยเรียบรอยแลว 

จ)  เมื่อวันท่ี  3 มกราคม  2549 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน  ครั้ง ท่ี  1/2549 ของบริษัท  ทิสโก            
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (บริษัทโฮลดิ้ง) ไดมีมติดังนี้ 

-  อนุมัติการปรับโครงสรางการถือหุนในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง เพื่อดําเนินการตามที่กลาว
ในขอ ก) 

-  อนุมัติการรับโอนหุนในบริษัทยอยจากธนาคารฯ และบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จาํกดั ตาม
แผนการปรับโครงสรางการถือหุนโดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท เปน
ผูดําเนินการในการรับโอนและกําหนดเงื่อนไขเพื่อใหการรับโอนหุนสําเร็จลุลวง 

- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
บุริมสิทธิของบริษัท ทิสโกคอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ดังนี้ 

- เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 18,000 บาท (หุนสามัญ 1,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 18 
บาท) เปน 16,565,883,840 บาท (หุนสามัญ 730,674,000 หุนและหุนบุริมสิทธิ 
189,652,880 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 18 บาท) โดยการออกหุนใหมเปนหุนสามัญ
จํานวน 730,673,000 หุน และหุนบุริมสิทธิจํานวน 189,652,880 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 18 บาท 
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- จัดสรรหุนเพิ่มทุนใหกับผูถือหุนของธนาคารฯ ซึ่งไดนําหุนของธนาคารฯ มาชําระ
เปนคาหุน ในอัตราสวน 1:1 (ในราคาหุนละ 18 บาท) 

- ออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนบุริมสิทธิของบริษัทจํานวนไมเกิน 4,727,250 
หนวย ในราคาใชสิทธิหนวยละ 21.88 บาท โดยมีเงื่อนไขการใชสิทธิตามที่กําหนด 
และมีวันครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิในวันที่ 30 สิงหาคม 2552 ใบสําคัญ
แสดงสิทธิดังกลาวจะถูกจัดสรรเพื่อแลกเปลี่ยนกับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
บุริมสิทธิของธนาคารฯ ของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรจาก
ธนาคารฯ ในป 2547 

 ท้ังนี้บริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ไดดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจด
ทะเบียนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2549 เพ่ือรองรับการ
แลกเปลี่ยนหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนบุริมสิทธิดังกลาวกับผูถือหุนของ
ธนาคารฯในอนาคต 

- อนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการลดทุนเริ่มแรกจํานวน 18,000 บาท หรือ 1,000 หุน 
เพื่อไมใหเกิดการถือหุนไขว ภายหลังการปรับโครงสรางการถือหุนของกลุมทิสโกแลว
เสร็จ 

- อนุมัติการนําหุนของบริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เขาเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แทนหุนของธนาคารฯ ตามขั้นตอนการ
ปรับโครงสรางการถือหุนของกลุมทิสโก 

ฉ) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2549 ธนาคารแหงประเทศไทยไดพิจารณาและเสนอเรื่องการยื่นคําขอ
ปรับโครงสรางการถือหุนเพื่อขออนุมัติตอกระทรวงการคลัง 
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4.3 เงินปนผลเสนอจาย  
 

อนุมัติโดย เงินปนผลจายตอหุน 
จํานวน 

เงินปนผลจาย 
เงินปนผลจาย 

 ในเดือน 
  หุนบุริมสิทธิ หุนสามัญ   
  บาทตอหุน บาทตอหุน ลานบาท  
เงินปนผลประจําป 2548 ที่ประชุมคณะกรรมการ

ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่   
21 มีนาคม 2548 และผาน
การอนุมตัิจากทีป่ระชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 
2548 แลวเมื่อวันที่ 26 
เมษายน 2548 

2.30 1.30 1,120 พฤษภาคม  2548 

4.4 กําไรตอหุน 

   ในระหวางป 2548 ธนาคารฯไดเปลี่ยนวิธีการคํานวณกําไรตอหุนเพื่อใหสอดคลองกับวิธีการ
ตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศฉบับที่ 33 (ฉบับปรับปรุง ค.ศ. 2004) เรื่องกําไรตอหุน ซึ่ง
ระบุใหรวมจํานวนหุนสามัญที่อาจตองออกใหสําหรับตราสารที่มีเงื่อนไขในการถูกบังคับแปลง
สภาพเปนหุนสามัญในการคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

   ท้ังนี้เพื่อประโยชนในการแสดงขอมูลเพื่อเปรียบเทียบ ธนาคารฯไดคํานวณกําไรตอหุนขั้น
พื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2548 ใหมตามวิธีการ
คํานวณดังกลาวขางตน 

   การคํานวณกําไรตอหุนปรับลดไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.19 

4.5  รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน 

   นอกจากรายการระหวางบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 3.20 ธนาคารฯมีรายการระหวางกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทยอย ดังนี้  

  ในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548 : 

   ธนาคารฯไดซ้ือเงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียนจากบริษัทยอยแหงหนึ่งเปนจํานวนเงินรวม 
1,156 ลานบาท บริษัทยอยดังกลาวบันทึกกําไรจากรายการขายเงินลงทุนดังกลาวเปนจํานวนเงิน 28 
ลานบาท 
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   ท้ังนี้ กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากรายการระหวางธนาคารฯและบริษัทยอยตามที่กลาวขางตน
ไดถูกตัดออกจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของธนาคารฯตามวิธีสวนไดเสียแลว 

4.6 การลดทุนของบริษัทยอย 

   โดยมติพิเศษของที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2548 ของบริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต     
จํากัด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 ไดอนุมัติใหบริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํากัด ลดทุน        
จดทะเบียนจาก 1,000 ลานบาท (หุนสามัญ 10 ลานหุน มูลคาหุนละ 100 บาท) เปน 500 ลานบาท 
(หุนสามัญ 10 ลานหุน มูลคาหุนละ 50 บาท) และมีผลใหทุนที่เรียกชําระแลวในอัตรารอยละ 80 ของ
บริษัทลดลงจาก 800 ลานบาท เปน 400 ลานบาท บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํากัด อยูใน
ระหวางการดําเนินการจดทะเบียนการลดทุนกับกระทรวงพาณิชย 

4.7 การเพิ่มทุนของบริษัทยอย 

              โดยมติพิเศษของที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2549 ของ
บริษัท ไฮเวย จํากัด ไดอนุมัติใหเพิ่มทุนของบริษัท จาก 100 ลานบาท เปน 500 ลานบาท โดยการออก
หุนสามัญใหมจํานวน 4,000,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท เปนหุนชนิดตองลงเงินจนเต็มมูลคา และ
มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท เปนผูพิจารณากําหนดระยะเวลา และจํานวนหุนเพิ่มทุนในแตละ
คราวตามความเหมาะสมของธุรกิจในอนาคต  

5. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

  โดยมติอนุมัติของที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 ของธนาคารฯได
อนุมัติจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2548 ใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิในอัตราหุนละ 3 บาท และผูถือ
หุนสามัญในอัตราหุนละ 2 บาท ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2549 
โดยธนาคารฯ มีกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 

6. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

  งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารฯเมื่อวันท่ี               
4 พฤษภาคม 2549 

 

 




