
 บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2554  

   



 
 
 
 
 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม       
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของ
บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั                
ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความถูกตอ้งและ
ครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ตอ้ง       
วางแผนและปฏิบติังานเพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลวา่งบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง          
อนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ธีิการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทั้งท่ีเป็น
จาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใช้
และประมาณการเก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ีเป็นสาระสาํคญัซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัทาํข้ึน ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนาํเสนอในงบการเงินโดยรวม ขา้พเจา้เช่ือวา่การ
ตรวจสอบดงักล่าวใหข้อ้สรุปท่ีเป็นเกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ผลการดาํเนินงานและ
กระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะ
ของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไป 



 2

 

โดยมิไดเ้ป็นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่องบการเงินขา้งตน้ ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 4 ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุง
และมาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีเพื่อจดัทาํและนาํเสนองบการเงินน้ี 

งบการเงินรวมของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัไดต้รวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในสาํนกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ ซ่ึงไดต้รวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไปและแสดงความเห็นไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2554  อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ
ไดมี้การปรับงบการเงินรวมยอ้นหลงัจากการปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกิจของการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
ภายในช่วงระยะเวลาการวดัมูลค่าท่ีมาตรฐานการบญัชีอนุญาตไว ้(ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                  
งบการเงินขอ้ 2.3) ซ่ึงขา้พเจา้ไดต้รวจสอบรายการปรับปรุงดงักล่าวและเห็นวา่รายการปรับปรุงนั้นมีความ
เหมาะสมและไดน้าํไปปรับปรุงอยา่งถูกตอ้งแลว้ 

 
 
 
ภูร์ิพรรณ เจริญสุข 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4950 

บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 20 กมุภาพนัธ์ 2555 



บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

เงินสด 16,005,678          15,298,105          -                           -                           

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 8 63,232,094          85,105,455          75,753                 88,998                 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 9 1,536,490            3,117,370            -                           -                           

เงินลงทุนสุทธิ 10 152,511,228        145,376,125        5,657,335            7,526,441            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ 11 1,672,981            2,238,701            31,598,119          31,622,673          

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 12   

   เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 676,790,337        642,006,841        1,344,436            1,557,760            

   ดอกเบ้ียคา้งรับ 979,725               955,544               9,245                   9,269                   

   รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 677,770,062        642,962,385        1,353,681            1,567,029            

   หกั: รายไดร้อตดับญัชี (39,686,523)         (32,360,381)         (7,847)                  (12,891)                

   หกั: คา่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 13 (26,900,029)         (27,494,509)         (258,777)              (505,432)              

   หกั: คา่เผื่อการปรับมูลคา่จากการปรับ  

              โครงสร้างหน้ี 14 (385,980)              (464,255)              -                           (30)                       

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและ

   ดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 610,797,530        582,643,240        1,087,057            1,048,676            

ภาระของลูกคา้จากการรับรอง 90,531                 72,156                 -                           -                           

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 16 11,560,136          12,855,919          2,006,953            2,056,336            

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 17 8,814,746            9,111,001            55,150                 123,520               

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 18 4,709,482            4,805,332            400                      342                      

คา่ความนิยม 19 13,981,349          13,671,360          -                           -                           

สิทธิการเช่าสุทธิ 412,976               466,904               28,721                 64,263                 

ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 858,326               2,006,851            664                      -                           

ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,050,831            1,024,991            78,922                 70,405                 

สินทรัพยจ์ากการรับประกนัภยัตอ่ 2,573,393            532,773               -                           -                           

สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 20 5,348,866            4,431,144            53,874                 42,587                 

รวมสินทรัพย์ 895,156,637        882,757,427        40,642,948          42,644,241          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

เงินรับฝาก 21 435,864,954        532,382,410        -                           -                           

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 22 60,151,091          40,545,086          246                      492                      

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 2,130,716            3,126,945            -                           -                           

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 9 2,885,848            941,073               -                           -                           

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 23 262,653,021        184,717,457        12,000,000          13,500,000          

ภาระของธนาคารจากการรับรอง 90,531                 72,156                 -                           -                           

ประมาณการหน้ีสิน 24 3,143,979            1,204,974            210,118               193,643               

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 3,267,864            1,873,369            79,960                 89,454                 

เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 850,724               4,053,940            -                           603,600               

หน้ีสินตามสัญญาประกนัภยั/ประกนัชีวิต 25 36,154,060          29,773,671          -                           -                           

หน้ีสินอ่ืน 26 12,282,710          12,346,786          147,750               152,606               

รวมหนีสิ้น 819,475,498        811,037,867        12,438,074          14,539,795          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้ 27

   ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้

      หุน้บุริมสิทธิ 13,336 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท

         (2553: หุน้บุริมสิทธิ 15,856 หุน้ 

            มูลคา่หุน้ละ 10 บาท) 133                      159                      133                      159                      

      หุน้สามญั 1,333,140,667 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท

         (2553: หุน้สามญั 1,333,138,147 หุน้ 

            มูลคา่หุน้ละ 10 บาท) 13,331,407          13,331,381          13,331,407          13,331,381          

13,331,540          13,331,540          13,331,540          13,331,540          

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 2,065,645            2,065,645            2,065,645            2,065,645            

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 28 1,563,281            1,696,490            300,712               289,997               

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 29 1,202,176            1,120,420            1,202,176            1,120,420            

                      - สาํรองหุน้ทุนซ้ือคืน 387,501               387,501               387,501               387,501               

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 20,096,019          17,878,079          11,304,801          11,296,844          

หกั: หุน้ทุนซ้ือคืน - หุน้สามญั 27 (387,501)              (387,501)              (387,501)              (387,501)              

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 38,258,661          36,092,174          28,204,874          28,104,446          

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 37,422,478          35,627,386          -                           -                           

รวมส่วนของเจ้าของ 75,681,139          71,719,560          28,204,874          28,104,446          

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 895,156,637        882,757,427        40,642,948          42,644,241          

-                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 

กรรมการ

 



บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรตอ่หุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

กาํไรหรือขาดทุน:

รายไดด้อกเบ้ีย 32 44,419,375          35,027,354          432,811               425,851               

คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 33 (20,104,446)         (11,998,531)         (612,786)              (704,124)              

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 24,314,929          23,028,823          (179,975)              (278,273)              

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบริการ 3,872,906            3,401,738            10,906                 49,862                 

คา่ใชจ่้ายคา่ธรรมเนียมและบริการ (500,930)              (520,417)              (887)                     (1,751)                  

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 34 3,371,976            2,881,321            10,019                 48,111                 

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้

   และปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ (ขาดทุน) 35 891,302               570,951               235                      (28)                       

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 36 1,139,226            522,640               83,129                 2,338,750            

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมตาม

   วิธีส่วนไดเ้สีย 11.2 257,924               369,400               -                           -                           

กาํไรจากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอ่ืน 47,083                 663,574               95,959                 413,174               

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 12,853,156          11,185,218          -                           -                           

รายไดเ้งินปันผล 754,598               492,298               1,538,141            975,865               

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 2,840,603            3,028,510            248,622               403,935               

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 46,470,797          42,742,735          1,796,130            3,901,534            

คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต (10,725,748)         (8,834,249)           -                           -                           

รายได้จากการดาํเนินงานสุทธิ 35,745,049          33,908,486          1,796,130            3,901,534            

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน่ ๆ 

คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 10,849,565          8,576,307            108,961               99,690                 

คา่ตอบแทนกรรมการ 37 67,802                 65,945                 24,579                 21,079                 

คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 3,438,033            3,092,114            81,294                 104,780               

คา่ภาษีอากร 911,738               634,922               6,182                   4,739                   

คา่ใชจ่้ายอ่ืน 6,492,666            4,740,157            114,733               156,021               

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน่ ๆ 21,759,804          17,109,445          335,749               386,309               

หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

   (โอนกลบัหนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญ และ

   ขาดทุนจากการด้อยค่า) 38 2,077,347            1,653,147            (176,071)              (69,855)                

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ 11,907,898          15,145,894          1,636,452            3,585,080            

ภาษเีงนิได้ 39 (3,135,765)           (4,843,450)           (1,319)                  (767,456)              

กาํไรสําหรับปี 8,772,133            10,302,444          1,635,133            2,817,624            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรตอ่หุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่: 40

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผื่อขาย (299,228)              (1,128,934)           10,715 (1,830,822)

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (ขาดทุน) 324 (226,308)              -                           -                           

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ (ขาดทุน) (298,904)              (1,355,242)           10,715                 (1,830,822)           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 8,473,229            8,947,202            1,645,848            986,802               

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 5,002,433            5,638,853            1,635,133            2,817,624            

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,769,700            4,663,591            -                           -                           

8,772,133            10,302,444          1,635,133            2,817,624            

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 4,869,224            4,174,218            1,645,848            986,802               

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,604,005            4,772,984            -                           -                           

8,473,229            8,947,202            1,645,848            986,802               

กาํไรต่อหุ้นของผู้ถอืหุ้นบริษทัฯ 41

กาํไรตอ่หุน้ขั้นพ้ืนฐาน

   กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ (บาทตอ่หุน้) 3.91 4.41 1.28 2.21

กาํไรตอ่หุน้ปรับลด

   กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ (บาทตอ่หุน้) 3.91 4.41 1.28 2.21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 11,907,898          15,145,894          1,636,452            3,585,080            

รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

      ตามวิธีส่วนไดเ้สีย (257,924)              (369,400)              -                           -                           

   คา่เส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 1,756,275            1,338,712            52,945                 74,642                 

   หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยคา่

      (โอนกลบั) 2,077,347            1,653,147            (176,071)              (69,855)                

   คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของทรัพยสิ์นรอการขายลดลง (59,872)                (5,883)                  (71,731)                (46,745)                

   คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของอุปกรณ์/สินทรัพยอ่ื์นเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (148,547)              148,230               529                      (1,957)                  

   คา่เผื่อการดอ้ยคา่/ปรับมูลคา่เงินลงทุนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 89,835                 (15,669)                (163)                     172                      

   ตดัจาํหน่ายกาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย

      - รอตดับญัชี (30,356)                (11,079)                -                           -                           

   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนและอนุพนัธ์

      ทางการเงินท่ียงัไม่เกิดข้ึน (1,536,625)           1,304,774            -                           -                           

   เงินสาํรองการประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได/้

      เงินสาํรองประกนัชีวิตเพ่ิมข้ึน 4,260,484            4,908,473            -                           -                           

   กาํไรจากการขาย/รับคืนทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

      และบริษทัร่วม (494,407)              (27,351)                (6,516)                  (2,143,541)           

   ขาดทุน (กาํไร) จากการตีโอนทรัพยช์าํระหน้ี 4,552                   (21,350)                -                           -                           

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (39,130)                (100,154)              (32,375)                (125,303)              

   รายไดค้า้งรับอ่ืนลดลง (เพ่ิมข้ึน) (123,780)              (188,608)              (6,545)                  13,410                 

17,405,750          23,759,736          1,396,525            1,285,903            

   รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (24,314,929)         (23,028,823)         179,975               278,273               

   รายไดเ้งินปันผล (754,598)              (492,298)              (1,538,141)           (975,865)              

   เงินสดรับดอกเบ้ียจากการดาํเนินงาน 40,317,956          31,084,477          82,396                 83,689                 

   เงินสดจ่ายจากดอกเบ้ียจากการดาํเนินงาน (11,962,976)         (8,859,324)           (15)                       (14)                       

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (3,935,905)           (5,274,631)           (15,273)                (766,145)              

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน

   สินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน 16,755,298          17,189,137          105,467               (94,159)                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  23,198,723          42,722,845          13,447                 88,054                 

   สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 2,094,487            (680,785)              -                           -                           

   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (12,816,953)         3,378,437            3,086                   (10,351)                

   ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี 365,889               173,587               -                           -                           

   เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (21,858,774)         (48,958,437)         127,597               2,540,205            

   ทรัพยสิ์นรอการขาย 4,776,633            4,537,732            154,396               288,126               

   ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 1,148,525            (708,788)              (664)                     -                           

   สินทรัพยอ่ื์น (2,707,881)           3,202,713            (7,138)                  (14,680)                

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

   เงินรับฝาก (96,517,456)         (41,792,087)         -                           -                           

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  9,891,914            (22,028,968)         (246)                     (48)                       

   หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 652,276               245,789               -                           -                           

   เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี 207,480               2,298,263            -                           -                           

   หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม (996,228)              120,125               -                           -                           

   เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ (3,203,216)           (80,294)                (603,600)              603,600               

   หน้ีสินอ่ืน 2,154,042            1,732,703            586                      (107,445)              

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (76,855,241)         (38,648,028)         (207,069)              3,293,302            

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนในหลกัทรัพยล์ดลง 6,322,104            26,190,109          1,919,745            15,342,558          

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 480,055               212,766               -                           3,402,205            

เงินสดรับคืนทุนจากบริษทัยอ่ย -                           -                           -                           404,486               

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (16,313)                (55,879,977)         -                           (18,245,564)         

เงินสดรับดอกเบ้ีย 4,554,576            6,513,535            306,056               247,052               

เงินสดรับเงินปันผล 965,830               757,478               1,538,141            975,865               

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน และอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,411,139)           (891,823)              (2,486)                  (5,029)                  

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 92,327                 470,288               98,142                 314,064               

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 10,987,440          (22,627,624)         3,859,598            2,435,637            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 1,046,133,464     525,431,336        -                           5,989,260            

เงินสดจ่ายคืนตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื (969,088,201)       (462,821,144)       (1,500,000)           (9,500,000)           

เงินสดจ่ายดอกเบ้ียตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื (7,764,642)           (5,196,113)           (620,250)              (718,627)              

เงินสดรับคา่หุน้จากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

  จากการเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ย -                           17,542,017          -                           -                           

เงินสดจ่ายคืนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

  จากการลดทุนของบริษทัยอ่ย (41)                       -                           -                           -                           

เงินปันผลจ่าย (1,532,279)           (1,499,612)           (1,532,279)           (1,499,612)           

เงินปันผลจ่ายส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,172,927)           (603,001)              -                           -                           

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 66,575,374          72,853,483          (3,652,529)           (5,728,979)           

เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 707,573               11,577,831          -                           (40)                       

เงินสด ณ วนัตน้ปี 15,298,105          3,720,274            -                           40                        

เงนิสด ณ วนัปลายปี 16,005,678          15,298,105          -                           -                           

-                           -                           -                           

ข้อมูลเพิม่เตมิประกอบกระแสเงนิสด

รายการท่ีมิใช่เงินสด

   รับโอนทรัพยสิ์นรอการขายจากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 

      ลูกหน้ีอ่ืน และเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีซ้ือมา 3,421,731            4,090,092            2,312                   136,115               

   หน้ีสูญตดับญัชี 424,174               1,172,526            3,193                   5,505                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนของเงินลงทุน ส่วนเกินทุน  ส่วนแบ่งกาํไร

ส่วนเกิน ที่ตํ่ากวา่มูลค่า จากการ (ขาดทุน) ส่วนไดเ้สีย

ส่วนเกิน มูลค่าหุน้ของ สินทรัพยส์ุทธิ เปลี่ยนแปลง เบด็เสร็จอื่น ทุนสาํรอง สาํรอง ที่ไม่มีอาํนาจ

หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั มูลค่าหุน้สามญั บริษทัยอ่ย ของบริษทัยอ่ย มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ ในบริษทัร่วม ตามกฎหมาย หุน้ทุนซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  หุน้ทุนซื้อคืน ควบคุม รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 159               13,331,381   2,065,645       775,814          226,460               2,006,578            152,273             979,539          387,501          13,784,815     (387,501)        14,083,952     47,406,616      

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 31) -                    -                    -                     -                     -                          -                          -                        -                     -                     (1,405,613)     -                     -                     (1,405,613)       

โอนกลบัเงินปันผลที่จดัสรรใหผู้ถ้ือหุน้ที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                    -                    -                     -                     -                          -                          -                        -                     -                     905                -                     -                     905                  

จดัสรรกาํไรสะสมเป็นสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 29) -                    -                    -                     -                     -                          -                          -                        140,881          -                     (140,881)        -                     -                     -                       

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพิ่มขึ้น -                    -                    -                     -                     -                          -                          -                        -                     -                     -                     -                     16,770,450     16,770,450      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี  (ขาดทุน) -                    -                    -                     -                     -                          (1,293,091)          (171,544)           -                     -                     5,638,853       -                     4,772,984       8,947,202        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 159               13,331,381   2,065,645       775,814          226,460               713,487               (19,271)             1,120,420       387,501          17,878,079     (387,501)        35,627,386     71,719,560      

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 - ตามที่รายงานไว้เดมิ 159               13,331,381   2,065,645       775,814          226,460               713,487               (19,271)             1,120,420       387,501          17,878,079     (387,501)        35,625,805     71,717,979      

ปรับปรุงการปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกิจ (หมายเหตุ 2.3) -                    -                    -                     -                     -                          -                          -                        -                     -                     -                     -                     1,581             1,581               

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 - หลงัปรับปรุง 159               13,331,381   2,065,645       775,814          226,460               713,487               (19,271)             1,120,420       387,501          17,878,079     (387,501)        35,627,386     71,719,560      

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

   การบญัชีเกี่ยวกบัผลประโยชน์ของพนกังาน (หมายเหตุ 4) -                    -                    -                     -                     -                          -                          -                        -                     -                     (1,170,458)     -                     (1,117,685)     (2,288,143)       

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 31) -                    -                    -                     -                     -                          -                          -                        -                     -                     (1,533,396)     -                     -                     (1,533,396)       

โอนกลบัเงินปันผลที่จดัสรรใหผู้ถ้ือหุน้ที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                    -                    -                     -                     -                          -                          -                        -                     -                     1,117             -                     -                     1,117               

จดัสรรกาํไรสะสมเป็นสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 29) -                    -                    -                     -                     -                          -                          -                        81,756           -                     (81,756)          -                     -                     -                       

การแปลงหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญั (หมายเหตุ 27) (26)                26                 -                     -                     -                          -                          -                        -                     -                     -                     -                     -                     -                       

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง -                    -                    -                     -                     -                          -                          -                        -                     -                     -                     -                     (691,228)        (691,228)          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (ขาดทุน) -                    -                    -                     -                     -                          (133,826)             617                    -                     -                     5,002,433       -                     3,604,005       8,473,229        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 133               13,331,407   2,065,645       775,814          226,460               579,661               (18,654)             1,202,176       387,501          20,096,019     (387,501)        37,422,478     75,681,139      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนที่ออกและชาํระแลว้

ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ



บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของเจา้ของ

ส่วนเกินทุน

จากการ

ส่วนเกิน เปลี่ยนแปลง สาํรอง สาํรอง

หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั มูลค่าหุน้สามญั มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ ตามกฎหมาย หุน้ทุนซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  หุน้ทุนซื้อคืน รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 159                        13,331,381            2,065,645              2,120,819              979,539                 387,501                 10,024,808            (387,501)                28,522,351            

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 31) -                            -                            -                            -                            -                            -                            (1,405,613)             -                            (1,405,613)             

โอนกลบัเงินปันผลที่จดัสรรใหผู้ถ้ือหุน้

   ที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                            -                            -                            -                            -                            -                            906                        -                            906                        

จดัสรรกาํไรสะสมเป็นสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 29) -                            -                            -                            -                            140,881                 -                            (140,881)                -                            -                            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (ขาดทุน) -                            -                            -                            (1,830,822)             -                            -                            2,817,624              -                            986,802                 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 159                        13,331,381            2,065,645              289,997                 1,120,420              387,501                 11,296,844            (387,501)                28,104,446            

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 159                        13,331,381            2,065,645              289,997                 1,120,420              387,501                 11,296,844            (387,501)                28,104,446            

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบั

   ผลประโยชน์ของพนกังาน (หมายเหตุ 4) -                            -                            -                            -                            -                            -                            (13,141)                  -                            (13,141)                  

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 31) -                            -                            -                            -                            -                            -                            (1,533,396)             -                            (1,533,396)             

โอนกลบัเงินปันผลที่จดัสรรใหผู้ถ้ือหุน้

   ที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                            -                            -                            -                            -                            -                            1,117                     -                            1,117                     

จดัสรรกาํไรสะสมเป็นสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 29) -                            -                            -                            -                            81,756                   -                            (81,756)                  -                            -                            

การแปลงหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญั (หมายเหตุ 27) (26)                         26                          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            10,715                   -                            -                            1,635,133              -                            1,645,848              

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 133                        13,331,407            2,065,645              300,712                 1,202,176              387,501                 11,304,801            (387,501)                28,204,874            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนที่ออกและชาํระแลว้

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัททุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายไทย 
และประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุน (Holding Company) โดยเป็น
บริษทัใหญ่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯตั้ งอยู่เลขท่ี 444 
อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชั้น 10 - 11 และ 15 - 20 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ  

บริษทัยอ่ยทั้งหมดจดัตั้งเป็นบริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการ
ในประเทศไทย โดยดาํเนินธุรกิจหลกัทางด้านธุรกิจธนาคารพาณิชย  ์ธุรกิจบริหารสินทรัพยด์้อย
คุณภาพ  ธุรกิจหลกัทรัพย ์ ธุรกิจให้เช่าสินทรัพยแ์บบลีสซ่ิงและเช่าซ้ือ ธุรกิจประกนัวินาศภยั ธุรกิจ
ประกนัชีวิต การจดัการกองทุน และอ่ืน ๆ  

2. โครงการธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) เข้าซ้ือหุ้นสามัญของธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) เพือ่
รับโอนกจิการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) มายงัธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

2.1  การซ้ือหุ้นสามัญของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) จากกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน  

เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2553 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”) ไดล้งนามในสัญญาซ้ือ
ขายหุ้นของธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคารนครหลวงไทย”) กบักองทุนเพื่อการ
ฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน (“กองทุนฟ้ืนฟูฯ”) จาํนวน 1,005,330,950 หุ้น หรือคิดเป็น
จาํนวนร้อยละ 47.58 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ทั้งหมดในราคาหุน้ละ 32.50 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า
รวมประมาณ 32,673 ลา้นบาท และไดมี้การจ่ายชาํระราคากนัในวนัท่ี 9 เมษายน 2553 และเม่ือรวมกบั
ส่วนท่ีบริษทัฯถืออยูเ่ดิมจาํนวน 104,964,000 หุ้น ทาํให้ ณ วนัท่ี 9 เมษายน 2553 บริษทัฯและธนาคาร 
ธนชาตมีสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารนครหลวงไทย รวมเป็นร้อยละ 52.55 ซ่ึงการดาํเนินการดงักล่าว
ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2553 ของบริษทัฯและของธนาคารธนชาต และ
จากธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ซ่ึง ธปท. ได้อนุมติัให้ธนาคารธนชาตถือหุ้นในธนาคาร             
นครหลวงไทยตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ เช่น ให้ธนาคารนครหลวงไทยดาํเนินธุรกิจธนาคาร
พาณิชยต่์อไปไดแ้ต่ตอ้งคืนใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชยข์องธนาคารนครหลวงไทยภายใน
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  และมีขอ้กาํหนดในเร่ืองของการคาํนวณเงินกองทุน การนบักลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
การถือหรือการมีไวซ่ึ้งหุน้ของบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เป็นตน้ 
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ตามสญัญาซ้ือขายหุน้ระหวา่งธนาคารธนชาตในฐานะ “ผูซ้ื้อ”  และกองทุนฟ้ืนฟูฯในฐานะ “ผูข้าย” ลง
วนัท่ี 11 มีนาคม 2553 ไดก้าํหนดภาระผกูพนัของผูข้ายท่ีมีต่อผูซ้ื้อว่าบรรดาภาระหนา้ท่ี การคํ้าประกนั 
ความรับผิด หรือการรับผิดชดใชข้องผูข้ายท่ีมีต่อธนาคารนครหลวงไทย ภายใตค้วามตกลง สัญญา 
หรือเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวมกิจการระหว่างธนาคารนครหลวงไทยกบัธนาคารศรีนคร จาํกดั 
(มหาชน) (“ธนาคารศรีนคร”) (“ภาระหนา้ท่ีของผูข้าย”) ซ่ึงรวมทั้งเงินในบญัชีเงินฝากท่ีเปิดบญัชีไว้
และมีอยูก่บัธนาคารนครหลวงไทย เพื่อชดเชยความสูญเสียและ/หรือค่าเสียหายใด  ๆท่ีธนาคารนครหลวงไทย
ไดรั้บจากหรือเกิดข้ึนโดยธนาคารนครหลวงไทย ซ่ึงเกิดจากหรือเก่ียวขอ้งกบัการรวมกิจการระหว่าง
ธนาคารนครหลวงไทยกบัธนาคารศรีนครจะยงัคงมีผลใชบ้งัคบัอยู่ต่อไปหลงัจากการซ้ือขายหุ้น สิทธิ
และหนา้ท่ีของธนาคารนครหลวงไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระหนา้ท่ีของผูข้ายรวมทั้งเงินในบญัชีเงินฝากท่ี
เปิดบญัชีไวแ้ละมีอยูก่บัธนาคารนครหลวงไทยจะโอนและ/หรือเขา้สวมสิทธิโดยธนาคารธนชาต โดย
จะมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีการรวมกิจการระหว่างธนาคารนครหลวงไทยกับธนาคารธนชาตเสร็จ
สมบูรณ์ นอกจากน้ี ในกรณีท่ีมีการชาํระบญัชีของผูข้าย ภาระหนา้ท่ีของผูข้ายจะถูกโอนและ/หรือสวม
สิทธิโดยหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนต่อไป 

2.2 การเสนอซ้ือหุ้นสามัญของธนาคารนครหลวงไทยเพิม่เติมในปี 2553 

ในเดือนมิถุนายน 2553 ธนาคารธนชาต ไดท้าํคาํเสนอซ้ือหุน้สามญัของธนาคารนครหลวงไทยจากผูถื้อหุน้
รายย่อยเพ่ิมเติมในราคาเดียวกบัท่ีธนาคารธนชาตประมูลซ้ือจากกองทุนฟ้ืนฟูฯ โดยมีผูเ้สนอขายหุ้น
สามญัรวมทั้งส้ิน 1,091,439,949 หุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 35,472 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.66 
ของหุน้ท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย และเม่ือรวมกบัส่วนท่ีธนาคาร     
ธนชาตถืออยูเ่ดิม ทาํใหธ้นาคารธนชาตเป็นผูถื้อหุน้ในอตัราร้อยละ 99.24 ซ่ึงในการซ้ือหุน้เพิ่มเติมน้ีได้
รวมส่วนท่ีรับซ้ือจากบริษทัฯจาํนวน 104,964,000 หุ้น ทาํให้บริษทัฯมีกาํไรจากการขายจาํนวน 2,136 ลา้น
บาท และภาษีท่ีเก่ียวขอ้งจากการขายจาํนวน 629 ลา้นบาท ซ่ึงไดรั้บรู้ในงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 
2553 และในส่วนของงบการเงินรวม กาํไรจากการขายสุทธิบนงบการเงินรวมจาํนวน 2,113 ลา้นบาท 
ไดน้าํไปตั้งพกัและแสดงหักจากรายการค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ และภาษีท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้สดง
เป็นสินทรัพยภ์ายใตร้ายการบญัชีพกั - ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากการรวมธุรกิจ ซ่ึงจะทยอยรับรู้ตาม
ส่วนของสินทรัพยท่ี์ลดลง 

ในเดือนพฤศจิกายน 2553 ธนาคารธนชาตไดซ้ื้อหุ้นสามญัของธนาคารนครหลวงไทยเพ่ิมเติมอีก
จาํนวน 14,907,658 หุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 484 ลา้นบาท จนทาํให้ธนาคารธนชาตถือหุ้นในธนาคาร
นครหลวงไทย รวมเป็นร้อยละ 99.95 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด นอกจากน้ี ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยไดป้ระกาศให้หลกัทรัพยข์องธนาคารนครหลวงไทยออกจากการเป็นหลกัทรัพย ์             
จดทะเบียนโดยสมคัรใจตั้งแต่วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2553 เป็นตน้ไป  
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2.3   การปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกจิ 

จากการท่ีธนาคารธนชาตเขา้ถือหุ้นในธนาคารนครหลวงไทยในอตัราร้อยละ 47.58 ในเดือนเมษายน 
2553 และเม่ือรวมส่วนท่ีบริษทัฯถืออยูก่่อนอีกร้อยละ 4.97 รวมเป็นการถือหุน้ในธนาคารนครหลวงไทย
ในอตัราร้อยละ 52.55 และในวนัเดียวกันได้ส่งผูบ้ริหารของธนาคารธนชาตร่วมเป็นกรรมการใน
ธนาคารนครหลวงไทยในจาํนวนท่ีสามารถควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติไดจ้ากอาํนาจควบคุมโดย
ผ่านการถือหุ้นและการบริหารงานจึงถือว่าธนาคารนครหลวงไทยเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯและ
ธนาคารธนชาตตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา และจากการซ้ือหุ้นเพิ่มจนเป็นร้อยละ 99.24 ในเดือนมิถุนายน 
2553 และเป็นร้อยละ 99.95 ในเดือนพฤศจิกายน 2553 ทาํให้บริษทัฯและธนาคารธนชาตมีตน้ทุนเงิน
ลงทุนรวมทั้งส้ินจาํนวน 68,801 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม (รวมค่าใชจ่้ายในการรวมธุรกิจสุทธิหลงั
หักรายการระหว่างกนั) ซ่ึงในวนัท่ี 9 เมษายน 2553 ฝ่ายบริหารของธนาคารธนชาตไดมี้การประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินแต่ละรายการในเบ้ืองตน้เพื่อการบนัทึกบญัชีการปันส่วน
ตน้ทุนการรวมธุรกิจ และรับรู้ผลต่างของตน้ทุนการรวมธุรกิจกบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์หน้ีสิน
และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีระบุไดแ้ละสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นส่วนของค่าความ
นิยมจากการรวมธุรกิจในงบการเงินรวม 

อย่างไรก็ตาม หลงัจากการเขา้ซ้ือ ธนาคารธนชาตไดมี้การประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินแต่ละรายการใหม่เน่ืองจากมีขอ้มูลรายละเอียดเพิ่มเติม ทั้งน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอนุญาตให้มีการวดัมูลค่าใหม่ไดภ้ายในระยะเวลาไม่เกินกว่าหน่ึงปีนบัจาก
วนัซ้ือ โดยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินแต่ละรายการหลงัวดัมูลค่าใหม่มีรายละเอียดดงัน้ี  

1.  สินทรัพย์และหน้ีสินในบัญชีของธนาคารนครหลวงไทยและบริษัทย่อย ธนาคารธนชาตได้มี                    
การประเมินมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และพบว่า ณ วนัท่ีจ่ายซ้ือเงินลงทุน มูลค่ายุติธรรม (Fair 
Value) ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธนาคารนครหลวงไทยและบริษทัยอ่ย คิดเป็นมูลค่ารวมจาํนวน 
48,635 ลา้นบาท ซ่ึงสูงกวา่มูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 4,264 ลา้นบาท  

2.  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (Intangible Assets) หมายถึง สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคต ธนาคารธนชาตไดป้ระเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนของธนาคารนครหลวงไทย 
คิดเป็นมูลค่ารวม 4,100 ลา้นบาท โดยเป็นส่วนของ (ก) Core Deposit Intangible การประเมินมูลค่า
จากกระแสเงินสดส่วนเพิ่มท่ีไดจ้ากเงินฝากท่ีมีตน้ทุนตํ่า โดยพิจารณาจากการประหยดัจาก
ตน้ทุน (Cost Saving) ท่ีไดจ้ากเงินฝากกระแสรายวนัและเงินฝากออมทรัพย ์และ (ข) Customer 
Relationships การประเมินมูลค่าจากกระแสเงินสดของรายไดท่ี้คาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจาก
ลูกคา้ของธนาคารนครหลวงไทย  
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3.  หน้ีสินท่ีระบุไดห้รือหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน ธนาคารธนชาตไดมี้การประเมินและพบว่าไม่มี
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีควรรับรู้เพิ่มเติม 

ผลต่างของตน้ทุนการรวมธุรกิจกบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์หน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีระบุ
ไดแ้ละสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนขา้งตน้ตามสัดส่วนการถือหุ้นจาํนวน 15,740 ลา้นบาท ไดรั้บรู้เป็นส่วนของ             
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจในงบการเงินรวม และได้ปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบท่ีนาํเสนอใน              
งบการเงินปีก่อนเสมือนวา่มีการบนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจอยา่งสมบูรณ์ตั้งแต่วนัซ้ือ 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธนาคารนครหลวงไทยและบริษทัยอ่ย และมูลค่าตามบญัชี
ของแต่ละรายการท่ีสาํคญั ณ วนัท่ีบริษทัฯและธนาคารธนชาตมีอาํนาจควบคุม มีดงัน้ี  

หน่วย: ลา้นบาท)   (

  มูลค่ายติุธรรม 

ก่อนปรับปรุง หลงัวดัมูลค่าใหม่ มูลค่าตามบญัชี  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 293 4,393 4,393 
สินทรัพยอ่ื์น 435,702 437,016 439,966 
รวมหน้ีสิน 391,495 391,495 391,495 

129 129 129 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

สินทรัพยสุ์ทธิ 44,371 49,785 52,735 

    

 68,801 68,801 ตน้ทุนการรวมธุรกิจ 

 18,688 15,740 ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ 

ในการปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกิจน้ี บริษทัฯและธนาคารธนชาตไม่ไดร้วมการบนัทึกรายการหน้ีสิน
ภาษีเงินได้รอตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งจากการปรับมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์ห้เป็นมูลค่ายุติธรรม
จาํนวน 2,466 ลา้นบาท (หากไดมี้การบนัทึกหน้ีสินภาษีเงินไดด้งักล่าว ณ วนัท่ีมีการรวมธุรกิจ หน้ีสิน
ภาษีเงินได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จะลดลงเหลือจาํนวน 1,644 ลา้นบาท ซ่ึงคาํนวณจากอตัราภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลท่ีมีการประกาศใชใ้นช่วงส้ินปี) และไม่ไดร้วมหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานจากเงิน
ชดเชยตามกฎหมายแรงงานเน่ืองจากการเกษียณอายุของพนักงานของธนาคารนครหลวงไทยและ            
บริษทัย่อยจาํนวนประมาณ 1,804 ลา้นบาท  เน่ืองจากมาตรฐานการบญัชีทั้ง 2 ฉบบัดังกล่าวยงัไม่มี                
ผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ีมีการรวมธุรกิจ 

การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวขา้งตน้ และรวมถึงการท่ีบริษทัฯและ
ธนาคารธนชาตได้มีการคาํนวณค่าความนิยมใหม่ บริษทัฯและธนาคารธนชาตได้ปรับปรุงขอ้มูล                 
งบการเงินปีก่อนท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบเสมือนว่าไดมี้การบนัทึกบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจอย่าง
สมบูรณ์ตั้งแต่วนัท่ีซ้ือ ซ่ึงมีผลทาํใหง้บการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบ
เป็นดงัน้ี 
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หน่วย: ลา้นบาท)   (
31 ธนัวาคม 2553  

ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง  
เงินลงทุนสุทธิ 143,312 145,376 
ทรัพยสิ์นรอการขาย 11,970 12,856 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,805 4,805 
ค่าความนิยม 16,620 13,671 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 35,626 35,627 

2.4 การดําเนินการสําคญัภายหลงัการเสนอซ้ือหุ้นสามัญทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทยในปี 2554  

เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2554 ธปท. ไดใ้ห้ความเห็นชอบการดาํเนินการตามโครงการโอนและรับโอน
กิจการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทยใหแ้ก่ธนาคารธนชาตตามท่ีไดน้าํเสนอ โดยมีเง่ือนไขสาํคญั
คือธนาคารนครหลวงไทยตอ้งดาํเนินการโอนกิจการและคืนใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์
และใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นธนาคารรับอนุญาตให้แก่กระทรวงการคลงัภายในวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2554 และชาํระบญัชีให้เสร็จส้ินโดยเร็ว และใหถื้อว่าภาระผกูพนัระหว่างธนาคารธนชาตกบั 
กองทุนฟ้ืนฟฯู ใหเ้ป็นไปตามสญัญา Share Purchase Agreement ลงวนัท่ี 11 มีนาคม 2553 

และต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554 ของธนาคารนครหลวงไทย 
และของธนาคารธนชาต ไดมี้มติให้ดาํเนินการโอนและรับโอนกิจการตามโครงการโอนและรับโอน
กิจการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทยให้แก่ธนาคารธนชาต ท่ี ธปท.ให้ความเห็นชอบ โดยให้
คณะกรรมการธนาคารนครหลวงไทยและคณะกรรมการธนาคารธนชาต เป็นผูด้าํเนินการและมีอาํนาจ
ในการพิจารณาอนุมติัการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด และเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 ท่ีประชุม
คณะกรรมการธนาคารธนชาตมีมติอนุมติัใหด้าํเนินการโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย
มายงัธนาคารธนชาตในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 (วนัโอนกิจการ)  

เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 ธนาคารธนชาตไดเ้ขา้ทาํสัญญารับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business 
Transfer) ของธนาคารนครหลวงไทย โดยใหมี้ผลสมบูรณ์ตามกฎหมายในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 โดยจะ
เป็นการโอนสินทรัพย ์หน้ีสินและรวมถึงภาระผูกพนัทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย ท่ีมีอยู่ ณ 
วนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 และ/หรือหน้ีสินท่ีอาจมีข้ึนในอนาคตมายงัธนาคารธนชาต โดยมีราคารับโอน
กิจการทั้งหมดสุทธิจาํนวน 50,134 ลา้นบาท โดยราคารับโอนกิจการดงักล่าวน้ีกาํหนดข้ึนตามแนวทาง
พิจารณาการกาํหนดราคาในการโอนและรับโอนสินทรัพยท์างการเงินระหว่างบริษทัในกลุ่มธนชาต ซ่ึง
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดเ้สนอความเห็นว่าเป็นราคายติุธรรม โดยธนาคารนครหลวงไทยไดรั้บรู้
กาํไรจากการโอนกิจการจาํนวนประมาณ 5,299 ลา้นบาท ซ่ึงไดต้ดัออกในการจดัทาํงบการเงินรวมแลว้ 
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แนวทางในการกาํหนดราคาในการโอนและรับโอนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน สรุปไดด้งัน้ี 

เงินใหสิ้นเช่ือ มูลค่าท่ีโอนอา้งอิงจากยอดหน้ีคงคา้งตามบญัชีสุทธิจากสาํรองเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -  

เงินลงทุน มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือ
หลงัสุด มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย และมูลค่ายุติธรรมสําหรับหลกัทรัพยอ่ื์นคาํนวณโดยใชว้ิธีการประเมิน
มูลค่าจากกระแสเงินสดหรือเงินปันผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บหรือมูลค่าสุทธิตามบญัชี 

-  

ทรัพยสิ์นรอการขาย มูลค่ายุติธรรมอา้งอิงจากราคาประเมินท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระตาม
เกณฑท่ี์ ธปท. กาํหนด หลงัหกัประมาณการส่วนลดซ่ึงอา้งอิงจากประสบการณ์การขายในอดีต 

- 

เงินรับฝาก/ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม สาํหรับเงินรับฝากและเงินกูย้ืมระยะสั้นส่วนใหญ่มี
อตัราดอกเบ้ียลอยตวั จึงถือว่ามูลค่ายุติธรรมใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี และสาํหรับเงินรับฝาก
และเงินกูย้ืมระยะยาวมีอตัราดอกเบ้ียท่ีกาํหนดใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียตลาดจึงถือว่ามูลค่า
ยติุธรรมใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี 

- 

สินทรัพย/์หน้ีสินอ่ืน โดยส่วนใหญ่ถือวา่มูลค่ายติุธรรมใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี - 

ภาระผกูพนัของรายการนอกงบดุลและภาระผกูพนัตามสัญญาอตัราแลกเปล่ียนต่าง ๆ โอนดว้ย
ราคาตามบญัชี 

- 

มูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีรับโอนท่ีมีสาระสาํคญั สรุปไดด้งัน้ี   

(หน่วย: ลา้นบาท) 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 67,649 
เงินลงทุนสุทธิ 47,852 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 236,689 
ทรัพยสิ์นรอการขาย 3,303 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,830 
สินทรัพยอ่ื์น 17,754 
เงินรับฝาก 255,968 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 58,366 
หน้ีสินอ่ืน 16,609 
ราคารับโอนสุทธิ 50,134 
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ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 ธนาคารนครหลวงไทยไดห้ยุดดาํเนินธุรกิจทั้งหมด และเม่ือวนัท่ี 1 
พฤศจิกายน 2554 คณะกรรมการธนาคารนครหลวงไทยไดมี้มติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่              
ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 15,846 ลา้นบาท และต่อมาในพฤศจิกายน 2554 
ธนาคารธนชาต ไดรั้บซ้ือหุน้สามญัของธนาคารนครหลวงไทยจากผูถื้อหุน้รายยอ่ยเป็นการทัว่ไป เพื่อ
เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยขายหุ้นก่อนท่ีธนาคารนครหลวงไทยจะทาํการเลิกกิจการ ซ่ึงมีผูถื้อหุ้น
รายยอ่ยเสนอขายหุน้รวม 696,865 หุน้ คิดเป็นจาํนวนเงิน 16 ลา้นบาท ทาํใหธ้นาคารธนชาตถือหุน้ใน
ธนาคารนครหลวงไทยรวมทั้งส้ินจาํนวน 2,112,375,422 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจาํนวนหุ้นท่ี
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

และเม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2554 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของธนาคารนครหลวงไทยไดมี้มติอนุมติัให้
ธนาคารนครหลวงไทยเปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั สคิบ จาํกดั (มหาชน)” และไดด้าํเนินการคืนใบอนุญาตให้
ประกอบการธนาคารพาณิชย์และใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นธนาคารรับอนุญาตแก่
กระทรวงการคลงั และจดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทัเป็น “บริษทั สคิบ จาํกดั (มหาชน)” เม่ือวนัท่ี 8 
ธนัวาคม 2554 และดาํเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการเม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2554   

2.5 การโอนธุรกจิของบริษัทย่อยในกลุ่ม 

บริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทย จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารธนชาตและธนาคารนครหลวงไทยไดมี้มติ
อนุมติัแผนการควบรวมธุรกิจระหว่างบริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัหลกัทรัพย ์ 
ธนชาต”) และบริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทย จาํกดั (“บริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทย”) (ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยในกลุ่ม) โดยการโอนสินทรัพยบ์างส่วนของบริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทย มายงับริษทั
หลกัทรัพย ์ธนชาต ในราคาไม่ตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์โดยอา้งอิงจากมูลค่าตามบญัชีท่ี
ปรับปรุงล่าสุดก่อนวนัท่ีจะทาํรายการ และในเดือนพฤศจิกายน 2553 ท่ีประชุมใหญ่วิสามญัผูถื้อหุ้น
ของบริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทย ไดมี้มติอนุมติัการโอนสินทรัพยด์งักล่าว โดยเม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 
2553 บริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทย ไดท้าํสญัญาโอนขายสินทรัพย ์โดยถือวา่สญัญาโอนขายสินทรัพย์
ท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละภาระผกูพนัตามสัญญาท่ีเก่ียวกบัธุรกิจวาณิชธนกิจจาํนวนรวม 
11 ลา้นบาท ใหมี้ผลเป็นการโอนในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ในขณะท่ีสัญญาสิทธิเรียกร้องตามสัญญาแต่งตั้ง
ตวัแทนและ/หรือนายหนา้ในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ซ่ึงรวมถึงลูกหน้ีและเจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยจ์าํนวน
รวมสุทธิ 206 ลา้นบาท และเงินท่ีลูกคา้วางไวเ้พื่อเป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ีจาํนวน 216 ลา้นบาท ใหมี้
ผลเป็นการโอนในวนัท่ี 1 มกราคม 2554 และรวมถึงรับโอนพนกังานบางส่วนจากบริษทัหลกัทรัพย ์               
นครหลวงไทย ดว้ยในวนัเดียวกนั  
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ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 บริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทย ไดห้ยุดดาํเนินกิจการชัว่คราวและเม่ือ
วนัท่ี 27 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทย ไดมี้มติ
อนุมติัลดทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้จาก 2,000 ลา้นบาท เป็น 900 ลา้นบาท ซ่ึงไดด้าํเนินการจด
ทะเบียนลดทุนชาํระแลว้เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2554  

ในเดือนสิงหาคม 2554 ธนาคารนครหลวงไทยไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัหลกัทรัพย์
นครหลวงไทยออกไปในราคา 168 ลา้นบาท โดยกาํไรจากการจาํหน่ายจาํนวน 40 ลา้นบาท รับรู้ใน              
งบการเงินรวม ซ่ึงการจาํหน่ายเงินลงทุนน้ีเป็นไปตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารนครหลวงไทย
เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2554 

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนนครหลวงไทย จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารนครหลวงไทยไดอ้นุมติัการเสนอซ้ือและ/
หรือขายหุน้บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนนครหลวงไทย จาํกดั ให้แก่กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้เดิม โดยในเดือนพฤษภาคม 2554 ไดด้าํเนินการขายหุ้นท่ีถืออยูท่ ั้งหมดให้กบัผูซ้ื้อในราคา 
198 ลา้นบาท โดยมีกาํไรจากการจาํหน่ายจาํนวน 26 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม 

ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน)/บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 

ในระหว่างปี 2554 ธนาคารนครหลวงไทยและบริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั (บริษทัท่ีจดัตั้งข้ึน
ใหม่ภายใตก้ารอนุญาตจาก ธปท. เพื่อรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของธนาคารนครหลวงไทยทั้ง
สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดแ้ละทรัพยสิ์นรอการขายมาบริหารจดัการ) ไดล้งนามในสัญญาโอนสิทธิ
เรียกร้องในหน้ีเงินกูแ้ละทรัพยสิ์นรอการขาย และดาํเนินการโอนสินทรัพยร์ะหวา่งกนั ดงัน้ี 

มูลค่ายติุธรรม  

 (ลา้นบาท) 
- สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 9,062 
- ทรัพยสิ์นรอการขาย 3,083 

การโอนสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวทั้งหมดถือเป็นการขายขาดในงบการเงินของผูโ้อนและผูรั้บโอน 
เน่ืองจากผูโ้อนไดส้ละการควบคุมในสินทรัพยท่ี์ไดโ้อนไปแลว้ โดยมูลค่าของสินทรัพยท่ี์โอนและรับ
โอนไดค้าํนวณตามแนวทางพิจารณาการกาํหนดราคาในการโอนและรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน
ระหว่างบริษัทในกลุ่มธนชาตซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินได้เสนอความเห็นว่าเป็นราคายุติธรรม 
ผลตอบแทนจากการโอนตามมูลค่าดงักล่าวจะถือเป็นมูลค่ายติุธรรมท่ีใชใ้นการรับรู้ราคาขายและมูลค่า
ของสินทรัพยท่ี์โอนและรับโอน ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
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ในกรณีของลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ มูลค่ายติุธรรมอา้งอิงจากยอดหน้ีคงคา้งตามบญัชีสุทธิจากสาํรอง
เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญตามบญัชี 

- 

ทรัพยสิ์นรอการขาย มูลค่ายุติธรรมอา้งอิงจากราคาประเมินท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระตาม
เกณฑท่ี์ ธปท. กาํหนด หลงัหกัประมาณการส่วนลดซ่ึงอา้งอิงจากประสบการณ์การขายในอดีต 

- 

ภายใตส้ัญญาการโอนขาย ผูรั้บโอนสามารถใชสิ้ทธิเรียกร้องค่าเสียหายหากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี
ระบุในสัญญา อย่างไรก็ตาม กาํไร(ขาดทุน)จากการโอนขายทั้งจาํนวนและยอดคงคา้งระหว่างกนัได ้
ตดัออกในการจดัทาํงบการเงินรวมเน่ืองจากเป็นการโอนขายกนัในระหวา่งกลุ่ม 

บริษทั สยามซิต้ีประกนัภยั จาํกดั 

 เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารนครหลวงไทยไดอ้นุมติัขายเงินลงทุนใน
บริษทั สยามซิต้ีประกนัภยั จาํกดั ท่ีถืออยู่ทั้งหมดให้แก่บุคคลอ่ืน โดยไดด้าํเนินการขายหุ้นท่ีถืออยู่
ทั้งหมดใหก้บัผูซ้ื้อแลว้เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2554 ในราคา 114 ลา้นบาท โดยมีกาํไรจากการขายจาํนวน 
22 ลา้นบาท รับรู้ในงบการเงินรวม 

3. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

3.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ซ่ึง
รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบั “การโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน” และอา้งอิงตาม
หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) และการแสดงรายการในงบการเงินไดท้าํข้ึน
เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของประกาศ ธปท. เร่ือง การจดัทาํและการประกาศงบการเงินของธนาคาร
พาณิชยแ์ละบริษทัโฮลด้ิงส์ท่ีเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินลงวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2553 ดงันั้น 
บริษทัฯจึงไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่สาํหรับงบการเงินท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบ 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 
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3.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีจัดทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า 
“บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

 อตัราร้อยละของการ       
ถือหุน้โดยบริษทัฯ 

อตัราร้อยละของการ       
ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

 2554 2553 2554 2553 

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้โดยตรง     
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 50.96 50.96 - - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 100.00 100.00 - - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั 83.44 83.44 - - 
กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 99.80 99.80 0.06 0.06 
บริษทั ถิรวานิช จาํกดั 99.90 99.90 - - 
บริษทั ธนชาตเอสพีว ี01 จาํกดั 100.00 100.00 - - 
บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้โดยออ้ม     
บริษทั สคิบ จาํกดั (มหาชน)                                          

(เดิมช่ือ “ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน)”) 
- - 99.98 99.95 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาตประกนัชีวติ จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั - - 75.00 75.00 
บริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาตแมเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาต เทรนน่ิง แอนด ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั - - 100.00 - 
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) - - 65.18 - 
บริษทั เนชัน่แนล ลีซซ่ิง จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทั ประกนัชีวตินครหลวงไทย จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทั สคิบ เซอร์วสิ จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทย จาํกดั - - - 99.79 
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนนครหลวงไทย จาํกดั - - - 60.00 

 

 10



ข) มูลค่าสินทรัพยร์วมและรายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธิรวมของบริษทัย่อยท่ีมีสาระสําคญัซ่ึง
รวมอยูใ่นงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของ
แต่ละปีหลงัหกัรายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัมีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
  รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 

สุทธิรวม สินทรัพยร์วม  

 2554 2553 2554 2553 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 818,978 406,663 18,848 16,729 
บริษทั สคิบ จาํกดั (มหาชน) - 406,974 8,603 9,980 
บริษทั ธนชาตประกนัชีวติ จาํกดั 20,285 19,753 1,962 1,467 
บริษทั ประกนัชีวตินครหลวงไทย จาํกดั 11,195 11,008 (89) 482 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั 7,142 5,148 1,974 1,520 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 3,873 3,953 1,377 1,343 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 11,361 - 284 - 
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 12,033 - 171 - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 3,915 3,653 396 379 

ค) ธนคารธนชาตไดล้งทุนเพ่ิมในบริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั ท่ีจดัตั้งใหม่ในเดือนมีนาคม 
2554 โดยถือหุน้ในอตัราร้อยละ 100 

ง)  ในเดือนตุลาคม 2554 ธนาคารธนชาตได้รับโอนเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ราชธานี
ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) จากธนาคารนครหลวงไทย จาํนวน 437,250,000 หุน้ ในราคา 536 ลา้นบาท 
ตามเง่ือนไขในสัญญารับโอนกิจการทั้งหมด ทาํให้ธนาคารธนชาตถือหุ้นในราชธานีลิสซ่ิง ในอตัราร้อย
ละ 48.35 และธนาคารธนชาตไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 437,486,500 หุน้ ในราคาหุ้น
ละ 1.52 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 665 ลา้นบาท ในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 ทาํให้ธนาคารธน
ชาตมีสัดส่วนการถือหุน้ในราชธานีลิสซ่ิงเพิ่มเป็นร้อยละ 65.18 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ และ
ถือเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย การซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวถือเป็นการรวมธุรกิจท่ี
ดาํเนินการสําเร็จเป็นขั้น ๆ ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดให้ธนาคารธนชาตวดั
มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีถืออยูก่่อนหนา้วนัท่ีการรวมธุรกิจโดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และรับรู้
ผลกาํไรท่ีเกิดข้ึนจาํนวน 33 ลา้นบาท ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

 จาํนวนเงิน 

 (ลา้นบาท) 
มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือสาํหรับส่วนไดเ้สียท่ีถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ             556 
หกั: มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ (523) 

33 กาํไรจากการตีราคาส่วนไดเ้สียจากการรวมธุรกิจซ่ึงรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
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นอกจากน้ี จากการรวมธุรกิจ ธนาคารธนชาตไดมี้การปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกิจ โดยไดมี้
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินแต่ละรายการในเบ้ืองตน้ เพื่อการบนัทึก
บญัชีการปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกิจ โดยประมาณการมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ของบริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) และมูลค่าตามบญัชีของแต่ละรายการท่ีสําคญั ณ 
วนัท่ีธนาคารธนชาตมีอาํนาจควบคุม มีดงัน้ี  

หน่วย: ลา้นบาท)   (
มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี  

เงินใหสิ้นเช่ือและลกูหน้ี 11,842 11,576 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 45 62 
สินทรัพยอ่ื์น 1,502 1,512 

11,278 11,278 รวมหน้ีสิน 
2,111 1,872 สินทรัพยสุ์ทธิ 

ตน้ทุนการรวมธุรกิจ  1,221 

จากการปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกิจน้ี ตน้ทุนการรวมธุรกิจไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมสุทธิ                
ณ วนัซ้ือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภายหลงัการวดัมูลค่าซ่ึงคาํนวณตามสัดส่วนการถือหุน้จึงไม่เกิด
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ นอกจากน้ี บริษทัฯไม่ไดร้วมการบนัทึกรายการสินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อตดับญัชีจาํนวน 72 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์ห้เป็น
มูลค่ายติุธรรมเน่ืองจากมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินไดย้งัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ีมีการรวม
ธุรกิจ           อย่างไรก็ตาม หากได้มีการใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว ณ วนัท่ีมีการรวมธุรกิจ 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 จะลดลงเหลือจาํนวน 48 ล้านบาท (จากการ
เปล่ียนแปลงอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีมีการประกาศใชใ้นช่วงส้ินปี) 

ดงันั้น งบการเงินรวมจึงไดร้วมงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมไดร้วมรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของบริษทั
ดังกล่าว ตั้ งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 (วนัท่ีธนาคารธนชาตมีอาํนาจควบคุม) ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2554 และไดรั้บรู้ผลขาดทุนนบัตั้งแต่วนัท่ีธนาคารธนชาตมีอาํนาจควบคุมตามสัดส่วน
การถือหุน้ คิดเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 14 ลา้นบาท  

ทั้งน้ี เพื่อเป็นขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถประเมินผลกระทบทางการเงินจากการรวมธุรกิจ                 
ยอดรวมรายไดแ้ละกาํไรสาํหรับปีของธนาคารฯและบริษทัยอ่ยหากไดร้วมรายไดแ้ละกาํไรของ
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) ท่ีนาํมารวมกนัโดยถือเสมือนว่าการรวมธุรกิจทั้งหมดใน
ระหวา่งปีเกิดข้ึนตั้งแต่วนัตน้ปี เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
สาํหรับปีส้ินสุด            

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
 

รายไดร้วมเสมือนวา่ไดน้าํมารวมกนัตั้งแต่ 1 มกราคม 2554 67,989 
กาํไรสาํหรับปีส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯเสมือนวา่ไดน้าํมารวมกนัตั้งแต่                    

1 มกราคม 2554 (โดยไม่คาํนึงถึงรายการปรับปรุงก่อนวนัซ้ือ) 
5,019 
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จ)  งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 รวมผลการดาํเนินงานของ
ธนาคารนครหลวงไทยและบริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยธนาคารนครหลวงไทย ตั้งแต่วนัท่ี 9 เมษายน 
2553 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 เน่ืองจากธนาคารธนชาตไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัของธนาคารนคร
หลวงไทย และเร่ิมมีอาํนาจควบคุมในเดือนเมษายน 2553  

ฉ) ในเดือนพฤษภาคม 2554 ธนาคารนครหลวงไทยไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั 
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนนครหลวงไทย จาํกดั ให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมในราคา 198 ลา้นบาท โดยมีกาํไร
จากการจาํหน่ายจาํนวน 26 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และในเดือนสิงหาคม 2554 ธนาคาร                  
นครหลวงไทยไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในหุน้สามญัทั้งหมดของบริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทย จาํกดั 
ในราคา 168 ลา้นบาท โดยมีกาํไรจากการจาํหน่ายจาํนวน 40 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม 

ช) งบกาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 ไดร้วมผลการดาํเนินงานของ
บริษทั ที ลิสซ่ิง จาํกดั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2553 จนถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2553 (วนัท่ีจาํหน่าย            
เงินลงทุนดงักล่าวออกไป) โดยธนาคารธนชาตไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในราคา 213 ลา้นบาท และมี
กาํไรจากการจาํหน่ายจาํนวน 27 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม 

ซ) บริษทัฯจดัทาํงบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยทั้งหมดตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจ
ในการควบคุมบริษทัย่อย จนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัย่อยนั้น อย่างไรก็ตาม                   
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มิไดร้วมฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั 
สินชฎาทอง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยออ้มผา่นธนาคารนครหลวงไทย ในอตัราร้อยละ 
70 เน่ืองจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวเลิกกิจการและอยูร่ะหว่างชาํระบญัชี และธนาคารนครหลวงไทย
ไดต้ั้งสาํรองเผือ่การดอ้ยค่าเตม็จาํนวนแลว้ และในระหว่างไตรมาส 3 ของปี 2554 ธนาคารนครหลวงไทย
ไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน 

ฌ) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยมีรอบระยะเวลาบญัชีและใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญั
เช่นเดียวกันกับบริษทัฯ และในกรณีท่ีใช้นโยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกันบริษทัฯได้ปรับปรุง
ผลกระทบแลว้ 

ญ) ยอดคงคา้งและรายการระหว่างกันท่ีมีสาระสําคญัของบริษทัฯและบริษัทย่อยได้ตัดออกจาก                   
งบการเงินรวมน้ีแล้ว เงินลงทุนในบริษัทย่อยในบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตัดกับ               
ส่วนของเจา้ของของบริษทัยอ่ยแลว้ 

ฎ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมและส่วนของเจา้ของในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
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3.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อยและ
บริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 

4. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างปี 

ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการ
บญัชีใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีดงัน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) 

การนาํเสนองบการเงิน 
สินคา้คงเหลือ 
งบกระแสเงินสด 
นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี และ
ขอ้ผดิพลาด 

เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
สญัญาก่อสร้าง 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
สญัญาเช่า 
รายได ้
ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ตน้ทุนการกูย้มื 
การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
กาํไรต่อหุน้ 
งบการเงินระหวา่งกาล 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) 
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) 
ฉบบัท่ี 19  
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) 
ฉบบัท่ี 26  
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) 
ฉบบัท่ี 29  
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) 
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ฉบบัท่ี 2  
การรวมธุรกิจ ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2552) 
การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ ฉบบัท่ี 6 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
สญัญาการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์ฉบบัท่ี 15 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา ฉบบัท่ี 31 

มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับปีปัจจุบนัน้ียกเวน้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน   

  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ท่ีให้กับพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือ
กิจการไดรั้บบริการจา้งงานจากพนักงานแลว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการจะตอ้งประเมินและบนัทึก
หน้ีสินเก่ียวกับผลประโยชน์ของพนักงานเน่ืองจากเกษียณอายุ โดยใช้การคํานวณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงเดิมบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลประโยชน์ท่ีให้กบัพนกังานดงักล่าวเม่ือ
เกิดรายการ  

 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวในปีปัจจุบนัและรับรู้หน้ีสินในช่วงท่ี
เปล่ียนแปลงโดยบนัทึกปรับกบักาํไรสะสม ณ วนัตน้ปีของปีปัจจุบนั การเปล่ียนแปลงน้ีทาํใหบ้ริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยมีกาํไรสะสมยกมาตน้ปี (1 มกราคม 2554) ลดลงเป็นจาํนวน 1,170 ลา้นบาท (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: กาํไรสะสมลดลงเป็นจาํนวน 13 ลา้นบาท) ซ่ึงผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบาย
การบญัชีดังกล่าวไดแ้สดงไวใ้นหัวขอ้ “ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกับ
ผลประโยชน์ของพนกังาน” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของแลว้ 

 

นอกจากน้ี การเปล่ียนแปลงน้ีทาํใหบ้ริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีกาํไร (หลงัหกัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
ควบคุม) สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ลดลงเป็นจาํนวน 101 ลา้นบาท หรือกาํไรต่อหุ้น
ลดลง 0.08 บาทต่อหุน้ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: กาํไรลดลงเป็นจาํนวน 7 ลา้นบาท หรือกาํไรต่อหุน้
ลดลง 0.006 บาทต่อหุน้) 
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5. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคบัใช้ 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขา้งล่างน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชี 
 ฉบบัท่ี 12 ภาษีเงินได ้
 ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล

เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
 ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี 

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่ง
เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

 ฉบบัท่ี 10 

ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ด             
ค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 

 ฉบบัท่ี 21 

ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ
ของผูถื้อหุน้ 

 ฉบบัท่ี 25 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการบญัชีขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่12 เร่ือง ภาษีเงินได้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดใหกิ้จการระบุผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากความแตกต่างของมูลค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหว่างเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์
หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด  

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั  
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6. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

6.1 การรับรู้รายได้ 

ก) ดอกเบ้ียและส่วนลดรับจากเงินใหสิ้นเช่ือ 

ดอกเบ้ียรับจากเงินให้สินเช่ือรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งจากยอดเงินตน้ท่ีคา้งชาํระ รายได้
ตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินรับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (Effective interest 
method) 

บริษทัฯและบริษทัย่อยหยุดรับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑค์งคา้งสําหรับเงินให้สินเช่ือท่ีผิดนัด
ชาํระเงินตน้หรือดอกเบ้ียเกินกาํหนดสามเดือนนับจากวนัครบกาํหนดชาํระ และจะโอนกลบั
รายการดอกเบ้ียคา้งรับท่ีเคยบนัทึกบญัชีเป็นรายได้แลว้นั้นออกจากบญัชี การบนัทึกรายได้
ดอกเบ้ียรับหลงัจากนั้นจะบนัทึกตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าจะไดรั้บชาํระหน้ีท่ีคา้งเกินกาํหนด
ชาํระดงักล่าวแลว้ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายไดด้อกเบ้ียสําหรับลูกหน้ีภายหลงัการปรับโครงสร้างหน้ีใหม่
ตามเกณฑ์คงคา้ง โดยอิงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญา ยกเวน้หน้ีตาม
สัญญาปรับโครงสร้างหน้ีท่ีอยูร่ะหว่างการติดตามผลการปฏิบติัตามเง่ือนไขการปรับโครงสร้าง
หน้ีใหม่ ซ่ึงจะรับรู้เป็นรายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑเ์งินสดจนกว่าลูกหน้ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขการ
ปรับโครงสร้างหน้ีติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่สามเดือนหรือสามงวดการชาํระเงินแลว้แต่ระยะเวลาใด
จะนานกวา่ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีท่ีรับซ้ือหรือรับโอน โดยคาํนวณหาอตัรา
ผลตอบแทนท่ีใชก้าํหนดราคาทุนของลูกหน้ีทั้งกลุ่ม (Yield) คูณดว้ยราคาตามบญัชีใหม่ (ราคาทุนท่ี
ซ้ือ) ของลูกหน้ีคงเหลือสาํหรับลูกหน้ีท่ีมีการจ่ายชาํระในระหว่างปี และภายหลงัการทาํสัญญา
ปรับโครงสร้างหน้ีจะรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีท่ีรับซ้ือหรือรับโอนตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงสาํหรับลูกหน้ีท่ีมีการจ่ายชาํระในระหวา่งปี 

ในกรณีท่ีดอกเบ้ียหรือส่วนลดได้คิดรวมอยู่ในตั๋วเงินหรือเงินให้สินเช่ือแล้ว ดอกเบ้ียหรือ
ส่วนลดดงักล่าวจะบนัทึกเป็นรายไดร้อตดับญัชีและตดัจาํหน่ายเป็นรายไดเ้ฉล่ียเท่า ๆ กนัตลอด
อายขุองตัว๋เงินหรือระยะเวลาของเงินใหสิ้นเช่ือนั้นหรือตามสดัส่วนของหน้ีท่ีไดรั้บชาํระ  

ดอกผลจากการให้เช่าซ้ือรับล่วงหน้าแสดงถึงส่วนลดดอกเบ้ียท่ีตวัแทนจาํหน่ายรถยนตใ์ห้กบั
ลูกคา้ ซ่ึงจะทยอยรับรู้รายไดต้ามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเช่นเดียวกบัดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าซ้ือ 
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ข) ดอกเบ้ียและเงินปันผลจากเงินลงทุน 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง เงินปันผลรับ
ถือเป็นรายไดเ้ม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

ค) ค่านายหนา้ 

ค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าถือเป็นรายได ้ณ วนัท่ีท่ีเกิด
รายการ 

ง) ดอกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์

ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามระยะเวลาของเงินให้สินเช่ือโดยคาํนวณจากยอดเงินตน้ท่ีคงคา้ง บริษทั
ย่อยหยุดรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สิทธิสําหรับเงินให้สินเช่ือรายท่ีเขา้เง่ือนไขตามหลกัเกณฑ์ท่ี
กาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“กลต.”)  

จ) กาํไร(ขาดทุน)จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 

กาํไร(ขาดทุน)จากการซ้ือขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพนัธ์ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย                   
ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ 

ฉ) ค่าธรรมเนียมและบริการ 

ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

ช) รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 

สญัญาประกนัภยั  

เบ้ียประกนัภยัถือเป็นรายไดต้ามวนัท่ีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นกรมธรรม์ประกนัภยัหลงัจากหักเบ้ีย
ประกนัภยัต่อและส่งคืนแลว้สาํหรับกรมธรรมท่ี์มีอายไุม่เกิน 1 ปี ในกรณีท่ีกรมธรรมมี์อายเุกิน 1 
ปี จะบนัทึกรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งเป็นรายการรับหรือจ่ายล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็น
รายไดห้รือค่าใชจ่้ายตามอายกุารใหค้วามคุม้ครอง  

รายไดเ้บ้ียประกนัภยัแสดงสุทธิจากเงินสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

เบ้ียประกนัภยัต่อถือเป็นรายไดเ้ม่ือไดรั้บใบคาํขอเอาประกนัภยัต่อหรือใบแจง้การประกนัภยัต่อ
จากบริษทัผูเ้อาประกนัภยัต่อ 

สญัญาประกนัชีวิต  

เบ้ียประกันชีวิตบันทึกเป็นรายได้ตามวันท่ีท่ีมีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์หลังจากหักเบ้ีย
ประกนัภยัต่อและส่งคืน และสําหรับกรมธรรม์ต่ออายุจะรับรู้เป็นรายได้เม่ือถึงกาํหนดชาํระ
เฉพาะเบ้ียประกนัของกรมธรรมท่ี์มีผลบงัคบัใชอ้ยู ่ณ วนัส้ินปี  
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6.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

ก) ดอกเบ้ียจ่าย 

ดอกเบ้ียจ่ายถือเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง ในกรณีท่ีดอกเบ้ียไดคิ้ดรวมอยูใ่นตัว๋เงินจ่ายแลว้ 
ดอกเบ้ียนั้นจะบนัทึกเป็นดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชีและจะตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายเฉล่ียเท่า ๆ กนั
ตลอดอายขุองตัว๋เงินนั้น 

ข) ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงจากการใหเ้ช่าซ้ือ/เช่าการเงิน 

ค่าใชจ่้ายทางตรงเม่ือเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจากการให้เช่าซ้ือ/เช่าการเงิน (เช่น ค่านายหน้า ค่าอากร
แสตมป์) สาํหรับสัญญาเช่าซ้ือและเช่าการเงินท่ีทาํข้ึนตั้งแต่ 1 มกราคม 2550 จะปันส่วนทยอย
รับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และแสดงหักจากรายไดด้อกเบ้ียตลอดอายขุองสัญญาเพื่อให้
สะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสญัญา 

รายไดด้อกเบ้ียจากการให้เช่าซ้ือ/เช่าการเงินรอตดับญัชีแสดงสุทธิจากค่านายหนา้และค่าใชจ่้าย
ทางตรงท่ีเกิดข้ึนเม่ือเร่ิมแรก 

ค) ค่าธรรมเนียมและบริการ 

ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง  

6.3 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและจะรับรู้
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯและ
บริษทัย่อยตดับญัชีส่วนเกิน/ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจาํนวนท่ีตดั
จาํหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไปแสดงมูลค่าตามราคา
ทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่ถือว่าการลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีสัดส่วนการลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 20 ข้ึนไป 
เป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีอาํนาจควบคุมหรือ
อิทธิพลในการกาํหนดนโยบายการเงินและการดาํเนินงานของกองทุนรวม ซ่ึงอยู่ภายใตก้ารจดัการท่ี
เป็นอิสระของผูจ้ดัการกองทุนรวมตามรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม และอยูภ่ายใตก้าร
กาํกบัดูแลของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ิน                 
วนัทาํการสุดทา้ยของปี ส่วนมูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ีคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยหรือตลาดอ่ืน หรืออตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลปรับดว้ย
ค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสมแลว้แต่กรณี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ
ของหน่วยลงทุน 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนท่ีมีอนุพนัธ์แฝง ในกรณีท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับหรือไม่สามารถหาราคา
ไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง จะใชแ้บบจาํลองท่ีกาํหนดข้ึนเองโดยบริษทัยอ่ย (Internal Model) ในการประเมินมูลค่า
ยติุธรรม (2553: มูลค่ายติุธรรมประเมินโดยสถาบนัการเงินผูข้าย) และรับรู้กาํไรขาดทุนจากการวดัมูลค่าใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ทั้งน้ี การวดัมูลค่าดงักล่าวขา้งตน้สอดคลอ้งกบั
ประกาศธปท.  

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของหลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนใน               
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดและเงินลงทุนทัว่ไปในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุน
ดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตาม
บัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ หรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ส่วนตํ่า) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในส่วนของเจา้ของ
แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน โดยผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่า
ยติุธรรมท่ีบนัทึกในส่วนของเจา้ของจะทยอยตดัจาํหน่ายตลอดอายท่ีุเหลือของตราสารหน้ี 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน              
จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในกรณีท่ีมีการจาํหน่ายเงิน
ลงทุนเพียงบางส่วน ราคาตามบญัชีต่อหน่วยท่ีใชใ้นการคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายใช้
วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
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6.4 เงินลงทุนในลูกหนีท้ีรั่บโอนและค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุน 

เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนแสดงในราคาทุนท่ีจ่ายซ้ือสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) ผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าของเงินลงทุนบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

ในกรณีลูกหน้ีท่ีรับโอนไดมี้การทาํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีจะโอนเงินลงทุนในลูกหน้ีดงักล่าวไป
เป็นเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและแสดงตามมูลค่ายติุธรรม โดยอา้งอิงมูลค่ายติุธรรมจากยอดคงเหลือตาม
บญัชีของเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน ณ วนัโอนหรือ ณ วนัทาํสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี  

 

บริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนโดยใช้วิธีการ
ประเมินมูลค่ายติุธรรม โดยอา้งอิงจากมูลค่าหลกัประกนั 

6.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี 
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย ซ่ึงการบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย
น้ีจะบนัทึกเงินลงทุนเร่ิมแรกในราคาทุนแลว้ปรับดว้ยส่วนไดเ้สียท่ีเกิดจากผลการดาํเนินงานของบริษทั
ร่วมตามอตัราส่วนการลงทุน  

6.6 เงินให้สินเช่ือ 

ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือแสดงเฉพาะยอดเงินตน้ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ ยกเวน้เงินเบิกเกินบญัชีแสดงดว้ย
ยอดเงินตน้รวมดอกเบ้ีย รายไดร้อตดับญัชีและส่วนลดรับล่วงหนา้ของเงินให้สินเช่ือท่ียงัไม่รับรู้เป็น
รายไดแ้สดงเป็นรายการหกัจากเงินใหสิ้นเช่ือ 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินแสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่า                   
การเงินคงคา้งสุทธิจากยอดคงเหลือของรายไดท้างการเงินท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ซ่ึงแสดงสุทธิจาก                  
ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเกิดข้ึนเม่ือเร่ิมแรกจากการใหเ้ช่าซ้ือรอตดับญัชี 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ
ลูกหน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ โดยลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยร์วมถึงลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย์
โดยใชห้ลกัทรัพยท่ี์ซ้ือนั้นมาวางเป็นประกนั ลูกหน้ีธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์และลูกหน้ีทรัพยสิ์น
วางประกนั อนัไดแ้ก่ เงินท่ีนาํไปวางเป็นประกนักบัเจา้หน้ีหุ้นยืมหรือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และรวมถึง
ลูกหน้ีอ่ืน เช่น ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสดท่ีไม่สามารถชาํระเงินไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ลูกหน้ีท่ี
อยู่ระหว่างดาํเนินคดี ประนอมหน้ีหรือผ่อนชาํระ และสําหรับลูกหน้ีท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด
แสดงไวภ้ายใตร้ายการ “ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์” 
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6.7 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

ก) บริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจธนาคารและบริษทับริหารสินทรัพยต์ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญของเงินให้สินเช่ือตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดโดย ธปท. และปรับปรุงเพิ่มดว้ยจาํนวนเงิน
เพิ่มเติมท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยการวิเคราะห์และประเมินฐานะของลูกหน้ีจาก
ประสบการณ์ในการพิจารณาความเส่ียงและมูลค่าหลกัประกนัประกอบ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ท่ีตั้งเพิ่ม(ลด)บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

สาํหรับลูกหน้ีจดัชั้นปกติ (รวมลูกหน้ีท่ีผา่นการปรับโครงสร้างหน้ี) และลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็น
พิเศษ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยกนัสาํรองในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 1 และ 2 ตามลาํดบั ของยอดหน้ี                  
เงินตน้คงคา้ง (ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) หลงัหกัหลกัประกนั ซ่ึงหลกัประกนัดงักล่าวรวมถึงรถยนต์
ภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน และสําหรับลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ บริษทัฯและบริษทัย่อยกนั
เงินสาํรองในอตัราร้อยละ 100 สาํหรับส่วนต่างระหว่างยอดหน้ีตามบญัชีกบัมูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีหรือมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
จากการจาํหน่ายหลกัประกัน โดยใช้อตัราดอกเบ้ียคิดลดและระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจาํหน่าย
หลกัประกันได้ตามหลกัเกณฑ์ของ ธปท. ทั้งน้ี สําหรับลูกหน้ีด้อยคุณภาพท่ีเป็นลูกหน้ีตาม
สญัญาเช่าซ้ือหรือลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินจะถือวา่ไม่มีหลกัประกนั 

ข) บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหน้ี
แต่ละรายโดยพิจารณาความเ ส่ียงในการ เ รียกชําระและมูลค่าของหลักทรัพย์ท่ี ใช ้                  
คํ้าประกนั และตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเม่ือหน้ีนั้นมีหลกัประกนัไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาส
ไดรั้บชาํระคืนไม่ครบ ทั้งน้ีบริษทัย่อยถือพื้นฐานการจดัชั้นหน้ีและตั้งสาํรองตามหลกัเกณฑ์ท่ี
กาํหนดโดย กลต. 

ค)  บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจใหเ้ช่าซ้ือและใหเ้ช่าการเงินตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญในอตัราร้อยละ
ของยอดลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระสุทธิจากรายไดท่ี้ยงัไม่ถือเป็นรายได ้โดยคาํนึงถึงจาํนวนเดือนคงคา้ง 
(อา้งอิงจากหลกัเกณฑ์การจดัชั้นหน้ีของ ธปท.) โดยลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระไม่เกินกว่า 3 เดือนจะ
พิจารณาตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญจากยอดหน้ีเงินตน้สุทธิหลงัหกัหลกัประกนั และสาํหรับลูกหน้ี
ท่ีคา้งชาํระเกินกวา่ 3 เดือนจะพิจารณาตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญโดยไม่หกัหลกัประกนั 

ง) ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีอ่ืนตั้งข้ึนโดยประมาณจากจาํนวนหน้ีท่ีอาจเรียกเก็บจากลูกหน้ี
ไม่ได ้ซ่ึงพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ีในงบการเงิน 

จ) บริษทัฯและบริษัทย่อยตัดจาํหน่ายลูกหน้ีออกจากบัญชี เม่ือเขา้หลักเกณฑ์การตดัจาํหน่าย          
หน้ีสูญตามกฎหมายภาษีอากร ยกเวน้ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือของบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชยจ์ะตดัจาํหน่ายลูกหน้ีเช่าซ้ือเป็นหน้ีสูญเม่ือบริษทัย่อยดังกล่าวไดก้ันสํารอง
สาํหรับลูกหน้ีครบร้อยละ 100 แลว้ การตดัจาํหน่ายลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญและหน้ีสูญท่ีไดรั้บคืนจะ
นาํไปลดหรือเพิ่มค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
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6.8 การปรับโครงสร้างหนีท้ีมี่ปัญหา 

ในกรณีท่ีเป็นการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยยนิยอมผอ่นปรนเง่ือนไขในการชาํระหน้ี 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณมูลค่ายติุธรรมของลูกหน้ีหลงัปรับโครงสร้างหน้ีโดยคาํนวณจากมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียขั้นตํ่าของเงินใหสิ้นเช่ือ
แก่ลูกคา้รายใหญ่ในตลาดท่ีใชเ้ป็นฐานในการเรียกเก็บจากลูกหน้ี ณ วนัปรับโครงสร้างหน้ี ผลต่าง
ระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหน้ีท่ีคาํนวณไดท่ี้ตํ่ากว่ายอดหน้ีคงคา้งตามบญัชีเดิมจะบนัทึกเป็นค่าเผื่อ 
การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ีและถือเป็นค่าใชจ่้ายทั้งจาํนวนในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ี และจะทบทวนค่าเผื่อการปรับมูลค่า
ดงักล่าวโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บตามระยะเวลาท่ีเหลืออยู ่และปรับปรุง
ค่าเผือ่การปรับมูลค่ากบับญัชีค่าใชจ่้ายหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ   

ในกรณีท่ีเป็นการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหาโดยการรับโอนสินทรัพยห์รือส่วนไดเ้สีย บริษทัฯและ
บริษทัย่อยจะบนัทึกบญัชีสินทรัพยห์รือส่วนไดเ้สียท่ีรับโอนมาเป็นตน้ทุนของสินทรัพยด์ว้ยมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพย ์(ซ่ึงอิงตามราคาประเมินของผูป้ระเมินภายในหรือผูป้ระเมินอิสระภายนอก) แต่
ไม่เกินยอดหน้ีคงคา้งตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย (รวมดอกเบ้ียคา้งรับท่ีหยุดรับรู้รายไดจ้นถึงวนัปรับ
โครงสร้างหน้ี) ส่วนเกินของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์มากกว่ามูลหน้ีคงคา้งตามบญัชีจะรับรู้เป็น
กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีหรือดอกเบ้ียรับในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จแลว้แต่กรณี 

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีโดยการยินยอมลดเงินตน้หรือดอกเบ้ียท่ีบนัทึกในบญัชีจะรับรู้เป็น
ขาดทุนในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเม่ือมีการปรับโครงสร้างหน้ี 

การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า 6.9 

บริษทัยอ่ยบนัทึกสินทรัพยท่ี์ลูกคา้วางไวก้บับริษทัยอ่ยเพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ญัชีเงินสดและบญัชี
เครดิตบาลานซ์ รวมถึงเงินท่ีลูกคา้วางเป็นประกนัเพื่อการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ เป็นสินทรัพย์
และหน้ีสินของบริษทัย่อยเพื่อการควบคุมภายใน และ ณ วนัท่ีในงบการเงิน บริษทัย่อยจะตดัรายการ
ดงักล่าวในส่วนท่ีไม่มีภาระคํ้าประกนัออกทั้งดา้นสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพยท่ี์
เป็นของบริษทัยอ่ยเท่านั้น 
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6.10 ทรัพย์สินรอการขาย 

ทรัพย์สินรอการขายแสดงตามราคาทุน (มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ซ่ึงอิงตามราคาประเมิน                   
แต่ไม่เกินยอดหน้ีคงคา้งตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย) หรือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน แลว้แต่ราคาใด
จะตํ่ากวา่ ซ่ึงมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนอา้งอิงตามราคาประเมินล่าสุดหกัดว้ยประมาณการค่าใชจ่้ายในการ
ขาย และปรับปรุงเพิ่มเติมตามหลกัเกณฑข์อง ธปท. ประกอบกบัการพิจารณาประเภทและคุณลกัษณะของ
ทรัพยสิ์น 

กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายจะรับรู้เป็นรายไดใ้นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือขาย ยกเวน้การขายโดยการให้ผูซ้ื้อกูย้ืมเงิน กาํไรจะรับรู้ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด
โดย ธปท. ขาดทุนจากการจาํหน่ายและขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไร
หรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

6.11 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ก) ท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งแสดงตามวิธีราคาทุนโดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา 

ข) อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี)               
ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณ ดงัน้ี 

อาคาร - 20 - 30 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร - 5 - 10  ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ - 3 - 10  ปี 
ยานพาหนะ  - 5  ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ค) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จะถูกตดัออกจากบญัชีเม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้ ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์
(ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการจาํหน่ายสินทรัพยก์ับมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น) จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
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6.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจโดย
อา้งอิงจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ประเมิน ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ และสาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน
บนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่า
ตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี)  

บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบ
ตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้
บ่ง ช้ีว่ า สินทรัพย์นั้ นอาจเ กิดการด้อยค่า  บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการ                   
ตัดจําหน่ายและวิ ธีการตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย                   
ค่าตดัจาํหน่ายและค่าเผือ่การดอ้ยค่ารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใชป้ระโยชน์จาํกดัมีอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 3 - 10 ปี 

ไม่มีการตดัจาํหน่ายค่าคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ท่ีอยูร่ะหวา่งพฒันา 

6.13 สิทธิการเช่า 

สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม โดยตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยวิธีเสน้ตรงตามอายสุญัญาเช่า 

6.14 การรวมธุรกจิและค่าความนิยม 

การรวมธุรกิจบนัทึกตามวิธีซ้ือ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจ
ส่วนท่ีสูงกว่าส่วนไดเ้สียในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า ค่าความนิยมแสดงตามราคา
ทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็
ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน  

6.15 ลูกหนี/้เจ้าหนีสํ้านักหักบัญชี 

ลูกหน้ี/เจา้หน้ีสํานักหักบญัชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหน้ี/เจา้หน้ีสํานักหักบญัชีท่ีเกิดจากการชาํระ
ราคาซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ทั้งน้ีรวมถึงเงินท่ีไดน้าํไปวางเป็นประกนักบัสาํนกั
หกับญัชีในการทาํธุรกรรมอนุพนัธ์ 
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6.16 หลกัทรัพย์ซ้ือโดยมีสัญญาขายคนื/หลกัทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซ้ือคนื 

บริษทัยอ่ยมีการทาํสัญญาซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนภาคเอกชนหรือมีการทาํสัญญาขายหลกัทรัพยโ์ดยมี
สัญญาซ้ือคืน โดยมีกาํหนดวนั เวลา และราคาท่ีแน่นอนในอนาคต โดยจาํนวนเงินท่ีจ่ายสําหรับ
หลกัทรัพยซ้ื์อโดยมีสัญญาขายคืนแสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินหรือ
เงินใหสิ้นเช่ือแลว้แต่คู่สญัญา โดยหลกัทรัพยภ์ายใตส้ญัญาขายคืนถือเป็นหลกัประกนัการกูย้มื ในขณะ
ท่ีหลกัทรัพยข์ายโดยมีสัญญาซ้ือคืนแสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินดา้น
หน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจาํนวนเงินท่ีได้รับมาจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดย
หลกัทรัพยภ์ายใตส้ญัญาซ้ือคืนถือเป็นหลกัประกนั 

6.17 เบีย้ประกนัภัยค้างรับและค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ โดยบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญจากจาํนวน
ท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้จากเบ้ียประกันภัยคา้งรับทั้ งส้ินท่ีมีอยู่ ซ่ึงประมาณจากประสบการณ์            
การเรียกเกบ็หน้ีในอดีตและตามสถานะปัจจุบนัของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ ณ วนัท่ีในงบการเงิน 

6.18 สินทรัพย์/หนีสิ้นจากการประกนัภัย 

 สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจาํนวนเงินคา้งรับจากการรับประกนัภยัต่อ เงินมดัจาํท่ีวางไว้
จากการรับประกันภัยต่อและสํารองประกันภัยส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ สํารอง
ประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากการประกนัภยัต่อประมาณข้ึนตามสัดส่วนของการประกนัภยัต่อของ
สาํรองค่าสินไหมทดแทนและสินไหมทดแทนคา้งจ่ายจากสญัญาประกนัภยัต่อท่ีเก่ียวขอ้ง 

หน้ีสินจากการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจาํนวนเงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อและเงินมดัจาํท่ีบริษทั
ยอ่ยถือไวจ้ากการเอาประกนัภยัต่อ ซ่ึงเงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อประมาณการเป็นสัดส่วนตาม
สญัญาประกนัภยัต่อท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

6.19 เงินสํารองเบีย้ประกนัภัย/เงินสํารองประกนัชีวติ 

สญัญาประกนัภยั 

บริษทัยอ่ยตั้งเงินสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ตกเป็นรายไดก่้อนการประกนัภยัต่อตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

การประกนัภยัทางทะเลสาํหรับการขนส่งเฉพาะเท่ียว - เตม็จาํนวนเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิในรอบ 
เกา้สิบวนัยอ้นหลงั  

การประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทางท่ีมีความคุม้ครอง    
ไม่เกิน 6 เดือน 

เต็มจาํนวนเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิในรอบ
สามสิบวนัยอ้นหลงั 

- 

การประกนัภยัอ่ืน - วิธีเฉล่ียรายเดือน (วิธีเศษหน่ึงส่วนยีสิ่บส่ี) 
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และในปี 2554 คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ”)ไดก้าํหนดให้
บริษทัย่อยจดัสรรเงินสํารองสําหรับความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดก่อนการเอาประกันภยัต่อ (Gross 
Unexpired Risk Reserve) เพิ่มเติมเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกว่าผลต่างของมูลค่าสาํรองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่
ส้ินสุดกบัมูลค่าสํารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ตกเป็นรายไดใ้นกรณีท่ีสํารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ตก
เป็นรายไดน้อ้ยกว่ามูลค่าสาํรองสาํหรับความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด โดยสาํรองสาํหรับความเส่ียงภยัท่ี
ยงัไม่ส้ินสุดใหค้าํนวณโดยใชว้ิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชก้ารประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่า
สินไหมทดแทนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกนัภยัท่ีเหลืออยูโ่ดยอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีต 

สญัญาประกนัชีวิต  

เงินสํารองประกันชีวิตเป็นยอดเงินสํารองสะสมตั้งแต่เร่ิมรับประกันจนถึงวนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงินสาํหรับค่าสินไหมทดแทนท่ีประมาณวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตจากกรมธรรมท่ี์มีผลบงัคบัอยู ่ 

บริษทัย่อยคาํนวณเงินสํารองประกนัชีวิตภายใตส้ัญญาประกนัภยัระยะยาวโดยใชจ้าํนวนท่ีสูงกว่า
ระหวา่งมูลค่าท่ีคาํนวณตามวิธีสาํรองเบ้ียประกนัภยัสุทธิชาํระคงท่ี (Net Level Premium Valuation or 
NPV) และตามวิธีสาํรองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัรวม (Gross Premium Valuation or GPV) 

 

เงินสาํรองประกนัชีวิตตามวิธีสาํรองเบ้ียประกนัภยัสุทธิชาํระคงท่ี (NPV) เป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์
ประกนัภยัท่ีมีขอ้สมมติหลกัเก่ียวกบัอตัรามรณะ อตัราเจบ็ป่วย อายแุละอตัราคิดลด  

เงินสาํรองประกนัชีวิตตามวิธีสาํรองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัรวม (GPV) เป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์
ประกนัภยัอีกประเภทหน่ึงท่ีมีขอ้สมมติหลกัเก่ียวกบัอตัราการขาดอายหุรือเวนคืนกรมธรรม ์ค่าใชจ่้าย
เก่ียวกบัการขายและบริหาร อตัรามรณะและอตัราการเจ็บป่วย อตัราคิดลด และอตัราเงินปันผลท่ีไม่
รับรองการจ่ายในอนาคต ซ่ึงการคาํนวณตามวิธีน้ีสอดคลอ้งตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นประกาศ 
คปภ. เร่ืองการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัชีวิต พ.ศ. 2554 
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6.20 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจากการประกันภัย/เงินที่ต้องจ่ายตาม
กรมธรรม์ประกนัชีวติ 

 สญัญาประกนัภยั  

ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึกตามจาํนวนท่ีจะจ่ายจริง ส่วนสาํรองค่าสินไหมทดแทนจะบนัทึกเม่ือ
ไดรั้บการแจง้คาํเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกนัภยัตามจาํนวนท่ีผูเ้อาประกนัภยัแจง้และโดยการ
ประมาณการของฝ่ายบริหารของบริษทัย่อย มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุน
ประกนัของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง  

นอกจากน้ี ในปี 2554 คปภ. ไดเ้ปล่ียนแปลงหลกัเกณฑก์ารตั้งสํารองเพ่ิมเติมสาํหรับความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดมี้การรายงานใหท้ราบ (Incurred but not reported claims - IBNR) ซ่ึงคาํนวณ
ดว้ยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเป็นมาตรฐานสากล โดยคาํนวณจากประมาณการท่ีดีท่ีสุดของ
ค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัในอนาคตสําหรับความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนแลว้
ก่อนหรือ ณ วนัท่ีในงบการเงิน ทั้งจากรายการความสูญเสียท่ีบริษทัยอ่ยไดรั้บรายงานแลว้และยงัไม่ได้
รับรายงานสุทธิดว้ยค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรู้ไปแลว้ในบญัชี (เดิมบริษทัยอ่ยตั้งสาํรอง IBNR ใน
จาํนวนท่ีสูงกว่าระหว่างจาํนวนเงินสาํรองค่าสินไหมท่ีคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั
หกัดว้ยจาํนวนท่ีตั้งในบญัชีและวิธีร้อยละ 2.5 ของเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิยอ้นหลงัสิบสองเดือน) 

 สญัญาประกนัชีวิต  

เงินท่ีตอ้งจ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัชีวิตบนัทึกเม่ือไดรั้บแจง้หรือตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์  

6.21 สัญญาเช่าระยะยาว 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนให้กบับริษทัฯและบริษทั
ย่อยในฐานะผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่
มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสิน  ส่วน
ดอกเบ้ียจ่ายจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุ
ของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้งานของ
สินทรัพยท่ี์เช่า  

  สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าทรัพยสิ์นโดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่
ยงัคงอยูก่บัผูใ้หเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินท่ีจ่ายล่วงหนา้ตามสัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกเป็น
สิทธิการเช่า และตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า และเงินท่ีจ่ายตามสัญญา
เช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 
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6.22 การขายลูกหนีต้ั๋วเงิน 

บริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจธนาคารบนัทึกการขายลดตัว๋เงินแบบท่ีธนาคารให้อาวลั หรือการขายลด            
ตัว๋เงินท่ีไม่มีการให้อาวลัหรือรับรองแบบผูซ้ื้อมีสิทธิไล่เบ้ียเป็นหน้ีสินภายใตบ้ญัชี “ภาระจากการขาย
ลูกหน้ีตัว๋เงิน” และจะบนัทึกรายการขายลดตัว๋เงินท่ีมีธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัเงินทุนอ่ืนให้การ
อาวลัหรือรับรองแบบผูซ้ื้อมีสิทธิไล่เบ้ีย โดยการเครดิตบญัชีลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือประเภทตัว๋เงินและ
เปิดเผยรายการดงักล่าวไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ “หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายหนา้” 

6.23 ตราสารอนุพนัธ์ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยเขา้ทาํรายการเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อบริหาร
ความเส่ียงของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าท่ีทาํข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการคา้บนัทึกเป็นรายการ
นอกงบการเงิน บริษทัฯรับรู้กาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาเป็นกาํไร
หรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียและสัญญาแลกเปล่ียน
อตัราดอกเบ้ียต่างสกลุเงินท่ีมิไดมี้ไวเ้พื่อคา้จะบนัทึกเป็นรายการนอกงบการเงินและวดัมูลค่าดว้ยวิธีคง
คา้ง โดยองคป์ระกอบท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินปีใน
ลกัษณะเดียวกบัรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง โดยกาํไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศจะถูกบันทึกในส่วนของกําไรขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  และ
องคป์ระกอบท่ีเป็นอตัราดอกเบ้ียจะถูกบนัทึกตามเกณฑค์งคา้งเช่นเดียวกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีถูก
ป้องกนัความเส่ียง คือถือเป็นส่วนหน่ึงของดอกเบ้ียรับหรือดอกเบ้ียจ่ายตลอดอายขุองสัญญา ลูกหน้ีและ
เจา้หน้ีตามสญัญาแลกเปล่ียนแสดงสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน 

 บริษทัยอ่ยบนัทึกภาระจากสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ซ่ึงมีไวเ้พื่อคา้เป็นรายการนอกงบการเงิน และจะรับรู้
กาํไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาดงักล่าวในกาํไรหรือขาดทุน มูลค่า
ยติุธรรมคาํนวณจากราคาท่ีใชช้าํระราคา ณ ส้ินวนัทาํการของบริษทั ตลาดอนุพนัธ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
(มหาชน) หรือในกรณีท่ีมูลค่ายติุธรรมไม่สามารถอา้งอิงราคาของตลาดอนุพนัธ์ได ้มูลค่ายติุธรรมจะ
คาํนวณโดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจาํลอง
ไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลาด  
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6.24  รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯและบริษทัย่อย                 
หรือถูกบริษทัฯและบริษทัย่อยควบคุม ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหารสาํคญั 
กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยท่ีมีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

6.25 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินว่ามีขอ้บ่งช้ีซ่ึงแสดงว่าสินทรัพย์
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยดอ้ยค่าลงหรือไม่ หากมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า หรือเม่ือตอ้งทาํการประเมิน
การดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ป็นรายปี บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ี
คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการ
ใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขาย หมายถึง 
จาํนวนเงินท่ีกิจการจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงินหักดว้ยตน้ทุนในการ
จาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถ
ต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั ในการประเมินมูลค่าจาก
การใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจาก
สินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดกระแสเงินสดดงักล่าวเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ี
สะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็น
ลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู ่

 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
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หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่ค่าความนิยม มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในปีก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณ                 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์
ไม่ใช่ค่าความนิยมท่ีรับรู้ในปีก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์
เพ่ิมข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหาก
กิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นปีก่อน ๆ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึก
กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จทนัที 

 

6.26 ผลประโยชน์พนักงาน  

 ก)  ผลประโยชน์ระยะสั้น 

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ภาระผูกพนัของผลประโยชน์ระยะสั้ นของพนักงาน ซ่ึงได้แก่ 
เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและวนัลาพกัร้อนเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือ
พนกังานทาํงานให ้

 ข)  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 

บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี
พนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์อง
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อย เงินท่ีบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 ค)  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์)  

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 
โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญ
อิสระ ไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 31



ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 
losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือ
ขาดทุน  

ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน เป็นคร้ังแรก 
บริษทัฯและบริษทัย่อยเลือกรับรู้หน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกว่าหน้ีสินท่ีรับรู้ ณ วนั
เดียวกนัตามนโยบายการบญัชีเดิม โดยบนัทึกปรับกบักาํไรสะสม ณ วนัตน้ปีของปีปัจจุบนั 

6.27 เงินตราต่างประเทศ 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดข้ึนในระหวา่งปีแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ 
วนัท่ีท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศและภาระผกูพนัท่ีมี
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ีในงบการเงินได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 

กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการซ้ือขายและเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนรวมอยู่ในการคาํนวณผล
การดาํเนินงาน 

6.28 ภาษีเงินได้ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดต้ามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ
โดยคาํนวณจากกาํไรสุทธิทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

6.29 ประมาณการหนีสิ้น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสียทรัพยากร
เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถประมาณมูลค่าภาระ
ผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

7. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการท่ี
สาํคญั มีดงัน้ี 
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7.1 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนีสิ้น 

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ
พิจารณาว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินดงักล่าวแลว้หรือไม่ โดยใชดุ้ลยพินิจบนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

7.2 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของเงินให้สินเช่ือและค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี ้

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหสิ้นเช่ือและค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในลูกหน้ีเกิดจากการปรับ
มูลค่าของเงินให้สินเช่ือจากความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดข้ึน ฝ่ายบริหารไดใ้ชห้ลกัเกณฑก์ารตั้งค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญของ ธปท. หรือ กลต.ประกอบกบัดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีมีปัญหาในการจ่ายชาํระคืนหน้ีเงินตน้และดอกเบ้ีย โดยใชก้ารวิเคราะห์สถานะของ
ลูกหน้ีรายตวั ความน่าจะเป็นของการผดินดัชาํระหน้ี มูลค่าของหลกัประกนัและสภาวะเศรษฐกิจ  

7.3 ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาตั้ งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย  ์เม่ือฝ่ายบริหาร
พิจารณาวา่เงินลงทุนดงักล่าวมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน ซ่ึงการท่ีจะระบุว่าเงินลงทุนมีขอ้บ่งช้ีของ
การดอ้ยค่าหรือไม่นั้นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร  

7.4 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคา
ไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทาง
การเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจาํลองไดม้าจาก
การเทียบเคียงกับตัวแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึงสภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการ
เปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว 

7.5 ค่าเผือ่การด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาตั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเม่ือพบว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ได้รับคืนของทรัพยสิ์นมีมูลค่าลดลงกว่ามูลค่าตามบญัชี ฝ่ายบริหารได้ใช้หลกัเกณฑ์การตั้ งค่าเผื่อ                 
การดอ้ยค่าของ ธปท. ประกอบกบัการใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดย
พิจารณาจากราคาประเมินล่าสุดของทรัพยสิ์น ประเภท และคุณลกัษณะของทรัพยสิ์น  
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7.6 ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือใหม่หากพบวา่มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา 
และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

7.7 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในการบนัทึกและวดัมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของ
ฝ่ายบริหารในการประมาณมูลค่าของสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บในอนาคต โดยวิธีประมาณการกระแส
เงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย  ์รวมทั้ งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการ
คาํนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้ น ๆ ซ่ึงประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวอาจ
เปล่ียนแปลงไดเ้น่ืองจากภาวะการแข่งขนั แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของรายได ้โครงสร้างตน้ทุน การ
เปล่ียนแปลงของอตัราคิดลด ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารไดมี้
การประมาณอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยท่ี์มีอายกุารให้ประโยชน์จาํกดั และทบทวนประมาณ
การอายกุารใหป้ระโยชน์หากพบวา่มีการเปล่ียนแปลง 

7.8 สัญญาเช่าการเงิน/สัญญาเช่าดําเนินงาน  

ในการทาํสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารไดพ้ิจารณาและประเมินขอบเขตของความเส่ียงและผลตอบแทนท่ี              
ผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยท่ี์เช่าตามสัญญาแลว้ หากพบว่าความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมด
หรือเกือบทั้งหมดเป็นของผูเ้ช่า สัญญาเช่าดงักล่าวจะจดัเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่หากความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ยงัคงอยูก่บัผูใ้หเ้ช่า จะจดัเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน  

7.9 ส่วนแบ่งขาดทุนตามสัญญาโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้ บสท. 

ในการประมาณส่วนแบ่งขาดทุนตามสัญญาโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพให้แก่บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย 
(“บสท.”) นั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณการจากขอ้มูลล่าสุดท่ีไดรั้บจาก บสท. และประมาณการ
จาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีหรือสินทรัพยท่ี์เป็นหลกัประกนั ซ่ึงฝ่ายบริหารใชดุ้ลยพินิจใน
การกาํหนดขอ้สมมติฐานของอตัราร้อยละท่ีจะไดรั้บจากมูลหน้ีคงคา้งตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี
หรือจากมูลค่าหลกัประกนั ซ่ึงฝ่ายบริหารเห็นว่าเหมาะสมกบัขอ้มูลท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอยูแ่ละ
สภาวะการณ์ในปัจจุบนั  
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7.10 เงินสํารองประกนัภัย/เงินสํารองประกนัชีวติ 

เงินสาํรองประกนัภยัสาํหรับความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดคาํนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
โดยใชก้ารประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกนัท่ี
เหลืออยู ่ซ่ึงการประมาณเงินสาํรองดงักล่าวจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซ่ึงอา้งอิงจากขอ้มูล
ในอดีตและประมาณการอยา่งดีท่ีสุด ณ ขณะนั้น 

เงินสํารองประกนัชีวิตคาํนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั และปรับเพิ่มดว้ยค่าความเส่ียง
และค่าการเบ่ียงเบน โดยขอ้สมมติหลกัท่ีใช้จะเก่ียวขอ้งกบัอตัราการต่ออายุหรือเวนคืนกรมธรรม ์
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร อตัรามรณะ อตัราการเจ็บป่วย อายุ ค่าใชจ่้ายและอตัราคิดลด ซ่ึงการ
ประมาณการเงินสาํรองดงักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารซ่ึงสะทอ้นถึงการประมาณการอยา่งดี
ท่ีสุด ณ ขณะนั้น 

7.11 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัยอ่ยตอ้งประมาณการสาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหม
ทดแทนคา้งจ่ายโดยแยกพิจารณาสองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนและไดรั้บรายงาน
ความเสียหายแลว้ และส่วนของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน (Incurred but not 
reported - IBNR) ซ่ึงตอ้งใชว้ิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเป็นมาตรฐานสากล โดยขอ้สมมติฐาน
หลกัท่ีใชใ้นวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัดงักล่าวประกอบดว้ยขอ้มูลในอดีต ซ่ึงไดแ้ก่ การ
เปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน การจ่ายชาํระค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนเฉล่ีย 
จาํนวนคร้ังของค่าสินไหม เป็นตน้ ซ่ึงการประมาณการเงินสํารองดงักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่าย
บริหารซ่ึงสะทอ้นถึงการประมาณการอยา่งดีท่ีสุด ณ ขณะนั้น 

7.12 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลักการทาง
คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการ
ข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนักงาน อตัราการมรณะและอตัราเงินเฟ้อ 
โดยใชดุ้ลยพินิจบนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีดีท่ีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 
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7.13 คดีฟ้องร้องและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย และจากหน้ีสินท่ี
อาจจะเกิดข้ึนจากการรับโอนกิจการและการโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจ
ในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้ ซ่ึงในกรณีท่ีฝ่ายบริหารเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหาย
เกิดข้ึนจะไม่บนัทึกประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากกรณีดังกล่าว ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน  

8. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) 
หน่วย: ลา้นบาท)   (

 งบการเงินรวม 
 2554 2553 
 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
ในประเทศ       
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ  
กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟฯู 5,492 2,000 7,492 4,821 26,000 30,821 
ธนาคารพาณิชย ์ 579 8,518 9,097 879 21,022 21,901 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 40 8,238 8,278 43 14,545 14,588 
สถาบนัการเงินอ่ืน 197 22,618 22,815 150 16,099 16,249 
รวม 6,308 41,374 47,682 5,893 77,666 83,559 
บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ - 11 11 - 34 34 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - (193) (193) - (162) (162) 
รวมในประเทศ 6,308 41,192 47,500 5,893 77,538 83,431 
ต่างประเทศ        
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ  1,449 13,470 14,919 776 169 945 
เงินยโูร 119 - 119 119 - 119 
อ่ืน ๆ  523 103 626 495 114 609 
รวม 2,091 13,573 15,664 1,390 283 1,673 
บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ - 68 68 - 1 1 
รวมต่างประเทศ 2,091 13,641 15,732 1,390 284 1,674 
รวม 8,399 54,833 63,232 7,283 77,822 85,105 

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2554 2553 
 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
ในประเทศ       
ธนาคารพาณิชย ์ 75 - 75 68 - 68 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 1 - 1 1 - 1 
สถาบนัการเงินอ่ืน - - - - 20 20 
รวมในประเทศ 76 - 76 69 20 89 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯมีเงินฝากกบับริษทัยอ่ยจาํนวน 68 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
(2553: 57 ลา้นบาท) 

9. ตราสารอนุพนัธ์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 จาํนวนเงินตามสญัญา มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้ 
และการปรับบัญชีตามเกณฑ์คงคา้งของตราสารอนุพนัธ์เพื่อป้องกันความเส่ียง (บัญชีเพื่อการ
ธนาคาร) แบ่งตามประเภทความเส่ียง ไดด้งัน้ี  

หน่วย: ลา้นบาท) (
งบการเงินรวม  

 2554 2553 

 

มูลค่ายติุธรรม/ 
การปรับบญัชีตามเกณฑค์งคา้ง 

มูลค่ายติุธรรม/ 
การปรับบญัชีตามเกณฑค์งคา้ง 

จาํนวน       
เงินตาม 

จาํนวน       
เงินตาม 

สญัญา* สญัญา* ประเภทความเส่ียง สินทรัพย ์ หน้ีสิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

อตัราแลกเปลีย่น       
   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้ 858 820 63,491 509 296 53,139 
   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อการธนาคาร - 1,706 31,788 3 5 3,488 
อตัราดอกเบีย้       
   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้ 64 60 5,957 72 66 5,657 
   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อการธนาคาร - - 3,967 - - 13,681 
อตัราแลกเปลีย่นและอตัราดอกเบีย้       
   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้ 29 9 2,212 959 235 8,533 
   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อการธนาคาร 585 291 15,445 1,574 339 21,529 
อืน่ๆ       

   - - 641 - - - ตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้ 
1,536 2,886 123,501 3,117 941 106,027 รวม 

เปิดเผยเฉพาะกรณีท่ีบริษทัยอ่ยมีภาระตอ้งจ่ายชาํระ * 

ตราสารอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียง (บญัชีเพื่อการธนาคาร) เป็นภาระผกูพนัตามสัญญาล่วงหนา้ท่ี
มิไดมี้ไวเ้พื่อคา้ ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยวิธีคงคา้ง โดยผลกาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินปี 
แสดงเป็นสินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์/หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ สําหรับดอกเบ้ียคา้งรับ (คา้งจ่าย) ตาม
สญัญาจะบนัทึกเป็นลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามสญัญาในส่วนของสินทรัพยอ่ื์น/หน้ีสินอ่ืน 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 สัดส่วนการทาํธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้แบ่งตามประเภท
คู่สญัญา โดยพิจารณาจากจาํนวนเงินตามสญัญา เป็นดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

คู่สญัญา 2554 2553 

 ร้อยละ ร้อยละ 
สถาบนัการเงิน 80.01 73.91 
บุคคลภายนอก 19.99 26.09 

100.00 100.00 รวม 

10. เงินลงทุน 

10.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน 

หน่วย: ลา้นบาท) (
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม  

 2554 2553 2554 2553 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 มูลค่า มูลค่า มูลค่า มูลค่า ราคาทุน ราคาทุน ราคาทุน ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย ตดัจาํหน่าย ตดัจาํหน่าย ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ยติุธรรม ยติุธรรม ยติุธรรม  
เงนิลงทุนเพือ่ค้า         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ 10,883 10,855 324 325 - - - - 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 4,771 4,758 31 31 7 7 10 10 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 642 637 3,015 3,023 - - - - 
ตราสารทุนในความตอ้งการของ
ตลาดในประเทศ 38 45 78 87 - - - - 

 16,334 16,295 3,448 3,466 7 7 10 10 
บวก (หกั):  ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (39)  18  -  -  
สุทธิ 16,295  3,466  7  10  
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หน่วย: ลา้นบาท) (
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม  

 2554 2553 2554 2553 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 มูลค่า มูลค่า มูลค่า มูลค่า ราคาทุน ราคาทุน ราคาทุน ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย ตดัจาํหน่าย ตดัจาํหน่าย ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ยติุธรรม ยติุธรรม ยติุธรรม  
เงนิลงทุนเผือ่ขาย         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ 40,977 41,103 52,685 52,604 100 100 - - 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 18,409 18,553 9,853 10,017 20 20 - - 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 25,515 25,425 12,704 12,920 - - - - 
ตราสารทุนในความตอ้งการของ
ตลาดในประเทศ 7,752 8,553 8,068 9,137 264 565 317 607 

 92,653 93,634 83,310 84,678 384 685 317 607 
บวก: ค่าเผือ่การปรับมูลค่า 985  1,372  301  290  
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (4)  (4)  -  -  
สุทธิ 93,634  84,678  685  607  
ตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบกาํหนด        
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ 28,575 29,434 39,102 39,446 419 419 2,270 2,266 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 6,592 7,189 5,884 6,080 3,636 3,625 3,646 3,646 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 1,500 1,488 5,704 5,719 - - - - 
เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 1,658 1,352 1,802 1,447 929 824 1,002 861 

 38,325 39,463 52,492 52,692 4,984 4,868 6,918 6,773 
หกั:  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (306)  (355)  (105)  (141)  
สุทธิ 38,019  52,137  4,879  6,777  
เงนิลงทุนทั่วไป         
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์ 671  845  -  -  

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความ
ตอ้งการของตลาดในประเทศ 3,926  4,247  163  209  

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความ
ตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 84  84  -  -  

 4,681  5,176  163  209  
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (118)  (81)  (77)  (77)  
สุทธิ 4,563  5,095  86  132  
รวมเงนิลงทุน - สุทธิ 152,511  145,376  5,657  7,526  
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10.2 จําแนกตามระยะเวลาคงเหลอืของตราสารหนี ้

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
งบการเงินรวม  

 2554 2553 

 ครบกาํหนด ครบกาํหนด 

ไม่เกิน 
1 ปี 

ไม่เกิน 
1 ปี 

เม่ือทวง
ถาม 

เม่ือทวง
ถาม เกิน 5 ปี เกิน 5 ปี 1 - 5 ปี รวม 1 - 5 ปี รวม  

เงนิลงทุนเผือ่ขาย           
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ

รัฐวสิาหกิจ - 20,131 20,828 18 40,977 - 31,163 21,491 31 52,685 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน - 1,557 14,856 1,996 18,409 - 4,130 5,600 123 9,853 

- 19,020 6,495 - 25,515 - 904 11,800 - 12,704 ตราสารหน้ีต่างประเทศ 
รวม - 40,708 42,179 2,014 84,901 - 36,197 38,891 154 75,242 

- 36 103 41 180 - 13 278 8 299 บวก: ค่าเผือ่การปรับมูลค่า 
- 40,744 42,282 2,055 85,081 - 36,210 39,169 162 75,541 รวม 

ตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบ
กาํหนด           

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ
รัฐวสิาหกิจ - 6,833 15,682 6,060 28,575 - 6,519 11,127 21,456 39,102 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน - 3,990 2,288 314 6,592 - 1,356 3,063 1,465 5,884 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ - 1,500 - - 1,500 - 4,799 905 - 5,704 

1,646 8 4 - 1,658 1,773 17 12 - 1,802 เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน (1) 
รวม 1,646 12,331 17,974 6,374 38,325 1,773 12,691 15,107 22,921 52,492 

(306) - - - (306) (355) - - - (355) หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
1,340 12,331 17,974 6,374 38,019 1,418 12,691 15,107 22,921 52,137 รวม 
1,340 53,075 60,256 8,429 123,100 1,418 48,901 54,276 23,083 127,678 รวมตราสารหนี ้

(1)  ยอดคงค้างของเงินลงทุนในลูกหนีท่ี้รับโอนเม่ือทวงถามเป็นยอดคงเหลือของลูกหนีท่ี้ซือ้มา ซ่ึงส่วนใหญ่ผิดนัดชาํระเงินต้นและดอกเบีย้ 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2554 2553 

 ครบกาํหนด ครบกาํหนด 

ไม่เกิน 
1 ปี 

ไม่เกิน 
1 ปี 

เม่ือทวง
ถาม 

เม่ือทวง
ถาม เกิน 5 ปี เกิน 5 ปี 1 - 5 ปี รวม 1 - 5 ปี รวม  

เงนิลงทุนเผือ่ขาย           
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ

รัฐวสิาหกิจ - 100 - - 100 - - - - - 
- - 20 - 20 - - - - - ตราสารหน้ีภาคเอกชน 
- 100 20 - 120 - - - - - รวม 

ตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบ
กาํหนด           

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ
รัฐวสิาหกิจ - 419 - - 419 - 2,270 - - 2,270 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน - - - 3,636 3,636 - 10 - 3,636 3,646 
929 - - - 929 1,002 - - - 1,002 เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน (1) 

รวม 929 419 - 3,636 4,984 1,002 2,280 - 3,636 6,918 
(105) - - - (105) (141) - - - (141) หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
824 419 - 3,636 4,879 861 2,280 - 3,636 6,777 รวม 
824 519 20 3,636 4,999 861 2,280 - 3,636 6,777 รวมตราสารหนี ้

(1)  ยอดคงค้างของเงินลงทุนในลูกหนีท่ี้รับโอนเม่ือทวงถามเป็นยอดคงเหลือของลูกหนีท่ี้ซือ้มา ซ่ึงส่วนใหญ่ผิดนัดชาํระเงินต้นและดอกเบีย้ 

10.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ส่วนเกินทุนและส่วนตํ่ากว่าทุนของเงินลงทุนคงเหลือในส่วนของเจา้ของใน
งบการเงินรวม จาํนวนประมาณ 15 ลา้นบาทและ 71 ลา้นบาท ตามลาํดับ เกิดจากการโอนเปล่ียน
ประเภทเงินลงทุนในตราสารหน้ี (2553: คงเหลือส่วนเกินทุน 18 ลา้นบาท และส่วนตํ่ากว่าทุน 125 ลา้น
บาท ในงบการเงินรวม)  

10.4 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดรวมเงินลงทุนในตัว๋สัญญา                
ใชเ้งินประเภทเปล่ียนมือไม่ได ้ท่ีออกโดยบรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย (“บสท.”) ซ่ึงไดรั้บจากการโอน
ขายลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพให้แก่ บสท. จาํนวน 4 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม (2553: ตัว๋สัญญาใชเ้งินจาก
การโอนขายลูกหน้ี 715 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 320 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 
อยา่งไรก็ตาม ยอดราคาโอนท่ีไดรั้บชาํระเงินเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินแลว้ยงัสามารถเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน
หรือลดลงไดอี้กทีหลงัจากท่ี บสท. ไดส้อบทานราคาหรือไดมี้การประเมินหลกัประกนัหรือปรับปรุง
ราคา 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยยงัไม่สามารถประมาณส่วนแบ่งผลขาดทุนท่ีแน่นอนได ้
เน่ืองจาก บสท. ไดเ้ลิกกิจการและปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการชาํระบญัชี อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ไดมี้การประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพเป็นจาํนวน
ประมาณ 383 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 183 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงไวใ้น
ส่วนของประมาณการหน้ีสิน (2553: 383 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและ 183 ลา้นบาท ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ)  

นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัย่อยยงัคงมีความรับผิดชอบร่วมกบั บสท. ในส่วนแบ่งผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 46.2 

10.5 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯมีเงินลงทุนในหุ้นกูด้อ้ยสิทธิของธนาคารธนชาตท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยทุนท่ีไม่สะสมดอกเบ้ียจ่าย และไม่ชาํระดอกเบ้ียในปีท่ีไม่มีผลกาํไร (Hybrid Tier I) 
จาํนวน 3,636 ลา้นบาท ซ่ึงหุน้กูด้งักล่าวไม่มีประกนัและไม่สามารถแปลงสภาพได ้โดยจะครบกาํหนด
ไถ่ถอนเม่ือธนาคารธนชาตเลิกกิจการหรือเม่ือเขา้เง่ือนไขตามท่ีไดร้ะบุไว ้และมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบั
ดอกเบ้ียสูงสุดของเงินฝากประจาํ 6 เดือนของธนาคารธนชาตบวกดว้ยร้อยละ 6 ต่อปี กาํหนดชาํระ
ดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน 

10.6 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ทีบ่ริษัทฯและบริษัทย่อยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์บริษทัฯและบริษทัย่อยถือหุ้นตั้งแต่   
ร้อยละ 10 ข้ึนไปของจาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายแลว้ แต่ไม่ไดเ้ขา้ข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหรือ
บริษทัร่วม จาํแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินรวม 

 2554 2553 2554 2553  

อุตสาหกรรมการผลิตและพาณิชย ์ 843 800 419 400 
การธนาคารและธุรกิจการเงิน 761 1,307 - - 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 21 21 20 20 
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ซ่ึงในจาํนวนดงักล่าวขา้งตน้รวมเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีบริษทัย่อยถือหน่วยลงทุน
ตั้งแต่ร้อยละ 20 ของจาํนวนหน่วยท่ีออกจาํหน่ายแลว้ แต่ไม่ถือเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม 
เน่ืองจากบริษทัย่อยไม่มีอาํนาจควบคุมหรืออิทธิพลในการกาํหนดนโยบายการเงินและการดาํเนินงาน
ของกองทุนรวมดงักล่าว ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารจดัการท่ีเป็นอิสระของผูจ้ดัการกองทุนรวมตามรายละเอียดของ
โครงการจดัการกองทุนรวม และอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของสาํนกังานกลต. ดงันั้น บริษทัยอ่ยจึงบนัทึก
เงินลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายหรือเงินลงทุนทัว่ไปข้ึนอยู่กับ
วตัถุประสงคข์องการลงทุน 

งบการเงินรวม  

 2554 2553 

 มูลค่าสุทธิ สดัส่วน มูลค่าสุทธิ สดัส่วน 
ช่ือหลกัทรัพย ์ ตามบญัชี เงินลงทุน ตามบญัชี เงินลงทุน 

 ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 
กองทุนรวมธุรกิจไทย 3 144 60.00 355 60.00 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ทรัพยท์ว ี 36 56.00 76 56.00 
กองทุนรวมบิสสิเนสสแตรทิจิกฟันด ์ 278 67.33 278 67.33 
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหน้ีระยะยาว 62 27.79 60 27.79 
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหน้ีต่างประเทศ 51 50 22.63 50 22.63 

10.7 เงินลงทุนในลูกหนีท้ีรั่บโอน 

 เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนเป็นลูกหน้ีท่ีประมูลซ้ือจากสถาบนัการเงินในประเทศ ซ่ึงยอดคงเหลือ
จากการรับโอนสิทธิลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินรวม 

 2554 2553 2554 2553 

เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 1,658 1,802 929 1,002 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (306) (355) (105) (141) 

เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน - สุทธิ 1,352 1,447 824 861 
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  2554 2553 

  ยอดหน้ีคง
คา้งตาม
สญัญาเดิม 

 อตัรา
ผลตอบแทน 

(Yield) 

 
 

ยอดหน้ีคง
คา้งตาม
สญัญาเดิม 

 อตัรา
ผลตอบแทน

(Yield) 
จาํนวน
ราย 

ราคาทุน
ท่ีรับโอน 

ราคาทุน
ท่ีรับโอน จาํนวนราย 

  ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ  ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ 
งบการเงนิรวม         
ยอดรวมเงินลงทุนในลูกหน้ี 
 ท่ีรับโอนสะสม 2,938 33,611 7,845 1.75 - 18.97 2,938 33,611 7,845 1.75 - 18.97 
ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหน้ี 
 ท่ีรับโอน ณ วนัส้ินปี 911 11,806 1,658  1,396 12,876 1,802  
งบการเงนิเฉพาะกจิการ         
ยอดรวมเงินลงทุนในลูกหน้ี 
 ท่ีรับโอนสะสม 691 8,190 1,937 11.94 - 18.97 691 8,190 1,937 11.94 - 18.97 
ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหน้ี 
 ท่ีรับโอน ณ วนัส้ินปี  263 5,546 929  343 6,221 1,002  

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้การทาํสัญญาปรับ
โครงสร้างหน้ีของเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

งบการเงินรวม  
มูลค่าสินทรัพย ์  ยอดคงเหลือตาม ยอดคงเหลือตาม ชนิดของสินทรัพย ์

บญัชีก่อนการปรับ  จาํนวนราย บญัชีหลงัการปรับ ท่ีจะรับโอนตาม ท่ีจะรับโอน 
รูปแบบการปรับโครงสร้าง ลูกหน้ี โครงสร้างหน้ี  โครงสร้างหน้ี  สญัญา ตามสญัญา 

  ลา้นบาท ลา้นบาท  ลา้นบาท 
2554       
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 7 35 35   

รวม 7 35 35   
      
2553       
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 10 66 66   
การโอนสินทรัพยแ์ละ/หรือหุน้ทุนและ/
หรือการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการ
ชาํระหน้ี 2 2 2 ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 4 

12 68 68   รวม 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ  
มูลค่าสินทรัพย ์  ยอดคงเหลือตาม ยอดคงเหลือตาม ชนิดของสินทรัพย ์

บญัชีก่อนการปรับ  จาํนวนราย บญัชีหลงัการปรับ ท่ีจะรับโอนตาม ท่ีจะรับโอน 
รูปแบบการปรับโครงสร้าง ลูกหน้ี โครงสร้างหน้ี  โครงสร้างหน้ี  สญัญา ตามสญัญา 

  ลา้นบาท ลา้นบาท  ลา้นบาท 
2554      
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 1 2 2   

รวม 1 2 2   
      
2553      
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี     2 31 31   

2 31 31   รวม 

ลูกหน้ีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ีในระหว่างปีมีระยะเวลาของสัญญาโดย
นบัจากอายหุน้ีคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 2554 และ 2553 ไดด้งัน้ี 

 

งบการเงินรวม  

 2554 2553 

 ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการปรับ
โครงสร้างหน้ี 

 ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการปรับ
โครงสร้างหน้ี 

จาํนวนราย
ลูกหน้ี 

จาํนวนราย
ลูกหน้ี ระยะเวลา 

  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
ผดินดัชาํระแลว้ภายหลงัทาํสญัญา - - 1 - 

7 35 11 68 มีกาํหนดชาํระในปี  
7 35 12 68 รวม 

  
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2554 2553 

 ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการปรับ
โครงสร้างหน้ี 

 ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการปรับ
โครงสร้างหน้ี 

จาํนวนราย
ลูกหน้ี 

จาํนวนราย
ลูกหน้ี ระยะเวลา 

  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
1 2 2 31 มีกาํหนดชาํระในปี  
1 2 2 31 รวม 
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 เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนท่ีไดท้าํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ไดโ้อนไปเป็นเงินให้สินเช่ือตาม
ประกาศของ ธปท. ในราคาตามบญัชี ซ่ึงถือเป็นมูลค่ายติุธรรม ณ วนัโอน ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2554 และ 2553 จึงไม่มียอดคงคา้งของหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ในบญัชีเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ี           
รับโอน 

10.8  เงินลงทุนในบริษัททีมี่ปัญหาเกีย่วกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 เงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ไดร้วมเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

งบการเงินรวม  
ค่าเผือ่ขาดทุน/ 

   มูลค่ายติุธรรม/ ค่าเผือ่ดอ้ยค่า 
หลกัประกนั จาํนวนราย ราคาทุน ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้  

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
เงนิลงทุนในลูกหนีท้ีรั่บโอน         
1.  สถาบนัการเงินท่ีถูกสัง่ปิดกิจการ 7 7 - - - - - - 
2. บริษทัอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ต่มีผลการ
ดาํเนินงานและฐานะการเงิน
เช่นเดียวกบับริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้
ข่ายถูกเพิกถอนของตลาด
หลกัทรัพย ์

1 1 3 3 - - 3 3 

3. บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ี 215 251 1,218 1,279 1,780 1,828 225 251 
     หรือผดินดัชาํระหน้ี         

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

    ค่าเผือ่ขาดทุน/ 
มูลค่ายติุธรรม/ ค่าเผือ่ดอ้ยค่า  
หลกัประกนั  จาํนวนราย ราคาทุน ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
         
เงนิลงทุนในลูกหนีท้ีรั่บโอน         
1.  บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ี

หรือผดินดัชาํระหน้ี 
86 109 714 752 1,085 1,105 71 85 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

11.1 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึง
บนัทึกโดยวิธีราคาทุนประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ   

     เงินปันผลรับ 
สาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี    สดัส่วนการถือหุน้ มูลค่าเงินลงทุน      
ประเภทธุรกิจ ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ (ร้อยละ) ตามวธีิราคาทุน 31 ธนัวาคม 

  2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

บริษทัยอ่ย          
ธนาคารธนชาต จาํกดั 

(มหาชน) 
ธนาคารพาณิชย ์ 55,137 55,137 50.96 50.96 29,056 29,056      1,124 552 

บริษทับริหารสินทรัพย ์
เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 

บริหารสินทรัพยด์อ้ย
คุณภาพ 

1,000 1,000 100.00 100.00 1,000 1,000 - - 

บริษทับริหารสินทรัพย ์
แม๊กซ์ จาํกดั 

บริหารสินทรัพยด์อ้ย
คุณภาพ 

572 572 83.44 83.44 469 469   262 157 

กองทุนรวมธนชาติพร็อพ
เพอร์ต้ีฟันด ์6 

ลงทุนในสิทธิ
เรียกร้องในหน้ี
หรือสินทรัพยด์อ้ย
คุณภาพ 

395 420 99.80 99.80 395 420 20 145 

บริษทั ถิรวานิช จาํกดั อยูร่ะหวา่งชาํระบญัชี 6 6 99.90 99.90 34 34 - - 
ยงัไม่เร่ิมดาํเนิน 
กิจการคา้ 

บริษทั ธนชาตเอสพีว ี01 
จาํกดั 

2 2    100.00    100.00 2 2 - - 

บริษทัร่วม         
บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั  ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 1,886 1,886 10.00 10.00 658 658 94 90 
 (มหาชน)  โรงแรมและบริการ         

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วมสุทธิ      31,614 31,639 1,500 944 

     (16) (16)   หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและ
บริษทัร่วมสุทธิ      31,598 31,623   
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11.2 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  และ 2553 เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมซ่ึงบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย
ประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัต่าง ๆ ท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย ดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

ส่วนแบ่งผลกาํไร      
     เงินปันผลรับ        (ขาดทุน) สาํหรับ 

มูลค่าเงินลงทุน    สดัส่วนการถือหุน้ สาํหรับปีส้ินสุด ปีส้ินสุด 
ช่ือบริษทั วธีิส่วนไดเ้สีย ทุนชาํระแลว้ (ร้อยละ) วธีิราคาทุน วนัท่ี 31 ธนัวาคม วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

บมจ. เอม็ บี เค                       
(ประกอบธุรกิจใหเ้ช่า 
อสงัหาริมทรัพย ์                 
โรงแรมและบริการ) 1,886 1,886 19.90 19.90 948 948 1,639 1,591 188 178 234 323 

บจ. สยามซมัซุงประกนัชีวติ 
(ประกอบธุรกิจ                   
ประกนัชีวติ) 500 500 25.00 25.00 104 104 34 82 - - (46) (24) 

บจ. สยามซิต้ีประกนัภยั 
(ประกอบธุรกิจประกนัภยั) - 40 - 45.50 - 92 - 109 10 - (8) 17 

บมจ. ราชธานีลิสซ่ิง              
(ประกอบธุรกิจใหเ้ช่า         
รถยนตแ์บบเช่าซ้ือ              
และลิสซ่ิง) - 823 - 48.35 - 403 - 457 12 - 78 54 

    1,052 1,547 1,673 2,239 210 178 258 370 รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกเงินลงทุนในบริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอิทธิพลต่อบริษทัดงักล่าวอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

 ในเดือนตุลาคม 2554 ธนาคารธนชาตไดใ้ช้สิทธิซ้ือหุ้นเพิ่มสามญัเพ่ิมทุนในบริษทั ราชธานีลิสซ่ิง 
จาํกดั (มหาชน) ทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้เพิ่มจากร้อยละ 48.35 เป็นร้อยละ 65.18 และเปล่ียนสภาพจาก
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

11.3 ในระหว่างปี 2554 กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด์ 6 ไดล้ดจาํนวนหน่วยลงทุนโดยจ่ายคืน
ให้แก่บริษทัฯรวมจาํนวน 25 ลา้นบาท ตามมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน ณ วนัประกาศจ่ายคืน
หน่วยลงทุน โดยบริษทัฯมีกาํไรจากการรับคืนทุนจาํนวน 6 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ
ไดต้ดัออกในการจดัทาํงบการเงินรวมแลว้ 

11.4 งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ไดร้วมสินทรัพยจ์าํนวน 20  ลา้นบาท 
และหน้ีสิน 0.2 ลา้นบาท (ก่อนหกัรายการระหว่างกนั) ของบริษทั ถิรวานิช จาํกดั ซ่ึงจดทะเบียนเลิกบริษทั
แลว้และอยูร่ะหว่างการชาํระบญัชี ซ่ึงงบการเงินของบริษทัยอ่ยดงักล่าวท่ีนาํมารวมในงบการเงินรวม
น้ีจดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยซ่ึงยงัไม่ผา่นการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี 
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11.5 ข้อมูลกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพย์ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย 

  ขอ้มูลกระแสเงินสดของบริษทับริหารสินทรัพยซ่ึ์งเป็นบริษทัย่อยสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2554 และ 2553 เป็นดงัน้ี 

หน่วย: ลา้นบาท) (
 บริษทับริหารสินทรัพย ์ บริษทับริหารสินทรัพย ์ บริษทับริหารสินทรัพย ์

เอน็ เอฟ เอส จาํกดั แม๊กซ์ จาํกดั ที เอส จาํกดั  

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน        
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 503 568 157 158 321 - 
รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสด
รับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน       

   กาํไรจากการตีโอนทรัพยสิ์นชาํระหน้ี (13) (10) (11) (29) - - 
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขาย (42) 95 6 2 12 - 
   โอนกลบัหน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุน         

จากการดอ้ยค่า  (251) (348) (9) (5) (221) - 

   อ่ืน ๆ (22) (3) 2 (2) - - 

 175 302 145 124 112 - 
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 72 43 - - 85 - 
   รายไดด้อกเบ้ีย (128) (181) (50) (6) (273) - 
   รายไดเ้งินปันผล (9) (1) - - - - 
   เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 127 167 47 6 232 - 
   เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย - - - - (83) - 

   (89) (93) (31) (79) - - เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 148 237 111 45 73 - 

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง       
   เงินลงทุนในหลกัทรัพยช์ัว่คราว (576) 130 (130) - - - 
   เงินลงทุนในลูกหน้ี - 82 5 25 - - 
   เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 248 259 36 27 (8,010) - 
   ทรัพยสิ์นรอการขาย 322 246 116 95 (3,093) - 
   สินทรัพยอ่ื์น (5) (3) 6 2 (47) - 
หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)       
    รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - - - - 9,822 - 

   (200) 233 24 5 123 - หน้ีสินอ่ืน 
(63) 1,184 168 199 (1,132) - เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 
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หน่วย: ลา้นบาท) (
 บริษทับริหารสินทรัพย ์ บริษทับริหารสินทรัพย ์ บริษทับริหารสินทรัพย ์

เอน็ เอฟ เอส จาํกดั แม๊กซ์ จาํกดั ที เอส จาํกดั  

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน        
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาว 106 210 - - - - 
เงินสดรับดอกเบ้ียจากเงินลงทุนระยะยาว 1 3 - - 4 - 

9 1 - - - - เงินสดรับจากเงินปันผล 
116 214 - - 4 - เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมลงทุน 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ        
เงินสดรับค่าหุน้ - - - - 2,000 - 
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มื - (1,400) - - - - 
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียเงินกูย้มื (72) (43) - - - - 

- - (315) (243) - - เงินสดจ่ายเงินปันผล 
(72) (1,443) (315) (243) 2,000 - เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)
สุทธิ (19) (45) (147) (44) 872 - 

85 130 171 215 - - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 
66 85 24 171 872 - เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 

11.6 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม 

ก) ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 
2553 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีเป็นดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
กาํไรสุทธิสาํหรับปี     รายไดร้วมสาํหรับปี 

ทุนเรียกชาํระ  สินทรัพยร์วม  หน้ีสินรวม  ส้ินสุดวนัท่ี               ส้ินสุดวนัท่ี              
30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

1,886 1,886 27,409 28,752 13,916 14,006 8,582 8,548 1,182 2,477 

ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทั เอ็ม บี เค จาํกัด (มหาชน) คาํนวณจากงบการเงิน
สาํหรับงวดบญัชีท่ีแตกต่างจากของบริษทัฯ เน่ืองจากขอ้จาํกดัของขอ้มูล โดยใชข้อ้มูลงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553 และงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั
ของแต่ละปี ซ่ึงจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯ โดยอา้งอิงจากงบการเงินของบริษทัร่วมท่ีสอบ
ทานโดยผูส้อบบญัชี และปรับปรุงดว้ยผลกระทบจากนโยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากฝ่าย
บริหารของบริษทัฯ เห็นว่าผลกาํไรสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 ไม่แตกต่างอย่างเป็น
สาระสาํคญัจากผลกาํไรสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
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ข) ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั สยามซมัซุงประกนัชีวิต จาํกดั บริษทั สยามซิต้ีประกนัภยั จาํกดั 
และบริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 และสาํหรับงวดส้ินสุด
วนัเดียวกนัของแต่ละปี เป็นดงัน้ี 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 

สาํหรับงวด 
       รายไดร้วม 

สาํหรับงวด 
ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี  

บริษทั ทุนเรียกชาํระ สินทรัพยร์วม หน้ีสินรวม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

บริษทั สยามซมัซุงประกนัชีวติ 
จาํกดั  

500 500 1,989 2,073 1,854 1,766 1,170 911 (184) (98) 

บริษทั สยามซิต้ีประกนัภยั 
จาํกดั  

- 40 - 932 - 689 414 632 (17) 37 

บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั 
(มหาชน)  

- 823 - 9,549 - 8,270 913 695 160 112 

รายได ้กาํไร(ขาดทุน)สุทธิและส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมคาํนวณจาก                    
งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้ งแต่วันท่ีเข้าถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวและคิดตาม              
ส่วนไดเ้สียท่ีมีอยูห่รือจนถึงวนัท่ีขายหุน้ออกไปหรือเปล่ียนสภาพเป็นบริษทัยอ่ย 

11.7 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  และ 2553 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นดงัน้ี 

หน่วย: ลา้นบาท) (
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม  

 2554 2553 2554 2553 

บมจ. เอม็ บี  เค  3,313 3,791 1,664 1,904 
บมจ. ราชธานีลิสซ่ิง  - 616 - - 
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12. เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 

12.1 จําแนกตามประเภทสินเช่ือ 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม  

 2554 2553 2554 2553 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี     
เงินเบิกเกินบญัชี 23,358 24,562 - - 
เงินใหกู้ย้มื 272,788 277,614 198 205 
ตัว๋เงินรับ 49,975 62,156 1,008 1,008 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 326,115 272,196 139 345 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 2,084 2,366 - - 
อ่ืน ๆ 234 429 - - 

(39,686) (32,360) (8) (13) หกั:  รายไดร้อตดับญัชี 
รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 634,868 606,963 1,337 1,545 

980 956 9 9 บวก:  ดอกเบ้ียคา้งรับ 
รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี
บวกดอกเบ้ียคา้งรับ 

 
635,848 

 
607,919 

 
1,346 

 
1,554 

หกั:  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ      
- เงินสาํรองขั้นตํ่าตามเกณฑ ์ธปท. (26,166) (25,450) (259) (365) 
- เงินสาํรองส่วนเกิน (429) (707) - (140) 

(386) (464) - - หกั: ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี 
608,867 581,298 1,087 1,049 เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์     
เงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์ 1,926 1,341 - - 

310 1,342 - - ลูกหน้ีอ่ืน 
รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 2,236 2,683 - - 

(305) (1,338) - - หกั:  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  
1,931 1,345 - - ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์- สุทธิ 

610,798 582,643 1,087 1,049 รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ   
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12.2 จําแนกตามสกลุเงินและถ่ินทีอ่ยู่ของลูกหนี ้

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
งบการเงินรวม  

 2554 2553 

 ต่างประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ รวม ในประเทศ 

เงินบาท 622,859 450 623,309 593,376 4,794 598,170 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 7,282 5,853 13,135 7,468 3,834 11,302 

395 425 820 372 - 372 เงินสกลุอ่ืน ๆ 
รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 630,536 6,728 637,264 601,216 8,628 609,844 
หกั: กาํไรส่วนของเงินตน้จาก 

(160) - (160) (198) - (198) การโอนขายระหวา่งกนั  
630,376 6,728 637,104 601,018 8,628 609,646 รวม * 

* ยอดรวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2554 2553 

 ต่างประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ รวม ในประเทศ รวม 

เงินบาท 1,337 - 1,337 1,545 - 1,545 

รวม * 1,337 - 1,337 1,545 - 1,545 

* ยอดรวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 
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12.3 จําแนกตามประเภทธุรกจิและการจัดช้ัน 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
งบการเงินรวม  

 2554 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน 

  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสยั  บริษทั งบการเงิน 
ยอ่ยอ่ืน ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ รวม รวม  

การเกษตรและเหมืองแร่ 10,453 27 95 104 165 10,844 4 10,848 
อุตสาหกรรมการผลิตและ
การพาณิชย ์ 61,042 4,365 3,363 6,746 6,760 82,276 59 82,335 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละ
การก่อสร้าง 42,755 1,463 590 736 2,719 48,263 12 48,275 

การสาธารณูปโภคและบริการ 49,553 3,317 1,009 1,529 3,191 58,599 61 58,660 
การบริโภคส่วนบุคคล         
เพื่อท่ีอยูอ่าศยั 68,656 1,515 560 1,229 1,849 73,809 - 73,809 
เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์ - - - - - - 2,236 2,236 
เพื่อเช่าซ้ือ 242,022 27,443 664 648 2,371 273,148 13,342 286,490 
อ่ืน ๆ 48,360 2,076 673 763 2,274 54,146 125 54,271 

อ่ืน ๆ 18,927 181 188 14 1,028 20,338 2 20,340 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 541,768 40,387 7,142 11,769 20,357 621,423 15,841 637,264 
หกั: กาํไรส่วนของเงินตน้จาก

การโอนขายระหวา่งกนั        (160) 

รวม *        637,104 

* ยอดรวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

งบการเงินรวม  
 2553 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน 
  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสยั  บริษทั งบการเงิน 

ยอ่ยอ่ืน ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ รวม รวม  
การเกษตรและเหมืองแร่ 8,124 2,432 193 72 164 10,985 - 10,985 
อุตสาหกรรมการผลิตและ
การพาณิชย ์ 73,914 8,668 1,700 8,461 5,073 97,816 2 

 
97,818 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละ
การก่อสร้าง 45,690 1,991 1,552 644 2,831 52,708 46 

 
52,754 

การสาธารณูปโภคและบริการ 55,587 4,491 1,452 1,661 3,245 66,436 5 66,441 
การบริโภคส่วนบุคคล         
เพื่อท่ีอยูอ่าศยั 72,976 1,902 589 826 1,564 77,857 - 77,857 
เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์ - - - - - - 2,683 2,683 
เพื่อเช่าซ้ือ 218,569 15,425 783 609 2,817 238,203 1,740 239,943 
อ่ืน ๆ 15,478 842 428 170 1,091 18,009 64 18,073 

40,282 781 204 622 1,398 43,287 3 43,290 อ่ืน ๆ 
530,620 36,532 6,901 13,065 18,183 605,301 4,543 609,844 รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 

หกั: กาํไรส่วนของเงินตน้จาก
การโอนขายระหวา่งกนั        (198) 

       609,646 รวม * 

* ยอดรวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2554 
  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสยั  
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ รวม 

บริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 1,000 - - - - 1,000 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ - - - - 2 2 
การสาธารณูปโภคและบริการ - - - - 1 1 
การบริโภคส่วนบุคคล       
    เพื่อท่ีอยูอ่าศยั 2 - 4 - 16 22 
    เพื่อเช่าซ้ือ - - - - 131 131 
    3 - - - 178 181 อ่ืน ๆ 

1,005 - 4 - 328 1,337 รวม* 

* ยอดรวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 

 55



หน่วย: ลา้นบาท) (
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2553 

  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสยั  
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ รวม 

บริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 1,000 - - - - 1,000 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ - - - - 2 2 
การสาธารณูปโภคและบริการ - - - - 1 1 
การบริโภคส่วนบุคคล       
เพื่อท่ีอยูอ่าศยั 2 3 - 9 8 22 
เพื่อเช่าซ้ือ 91 9 1 3 228 332 
อ่ืน ๆ 4 - - 1 183 188 

รวม* 1,097 12 1 13 422 1,545 

* ยอดรวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 

12.4 สินเช่ือด้อยคุณภาพ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย (ท่ีประกอบธุรกิจธนาคาร  ธุรกิจหลกัทรัพย์
และธุรกิจบริหารสินทรัพย)์ มีสินเช่ือดอ้ยคุณภาพตามเกณฑข์อง ธปท. และ กลต. (หมายถึงเงินใหสิ้นเช่ือท่ี
จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน สงสยั และสงสยัจะสูญ) ดงัน้ี 

หน่วย: ลา้นบาท) (
งบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินรวม 

 2554 2553 2554 2553 

เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ                      
(ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) 

  
  

บริษทัฯ 332 436 332 436 
ธุรกิจธนาคาร 17,989 35,520 - - 
ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 306 1,339 - - 
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์ 20,918 2,164 - - 

เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ไม่นบัรวมเงินใหสิ้นเช่ือท่ีคา้งชาํระท่ีไดมี้การทาํสัญญา
ปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ และเขา้เง่ือนไขการจดัชั้นเป็นลูกหน้ีชั้นปกติหรือกล่าวถึงเป็นพิเศษ 
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นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ย (ท่ีประกอบธุรกิจธนาคารและหลกัทรัพย)์ มีเงินใหสิ้นเช่ือท่ีระงบัการรับรู้
รายไดต้ามเกณฑค์งคา้งดงัน้ี 

หน่วย: ลา้นบาท) (
งบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินรวม 

 2554 2553 2554 2553 

บริษทัฯ 229 330 229 330 
ธุรกิจธนาคาร 16,558 44,046 - - 
ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 306 1,339 - - 

 บริษทัฯจะรับรู้รายไดจ้ากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือท่ีโอนมาจากเงินลงทุนในลูกหน้ีตามเกณฑเ์งินสด และ
บริษทัยอ่ยท่ีเป็นบริษทับริหารสินทรัพยจ์ะรับรู้รายไดจ้ากเงินใหสิ้นเช่ือตามเกณฑเ์งินสดเช่นเดียวกนั 

12.5 การปรับโครงสร้างหนี ้

ในระหว่างปี 2554 และ 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีกบัลูกหน้ี โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 

งบการเงินรวม  
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม   

มูลค่าของ
สินทรัพยท่ี์
จะรับโอน
ตามสญัญา 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีก่อนการ
ปรับโครงสร้าง

หน้ี (1) 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการ 
ปรับโครงสร้าง

หน้ี (1) 

ชนิดของ
สินทรัพยท่ี์จะ 
รับโอนตาม
สญัญา 

จาํนวน
ราย

ลูกหน้ี รูปแบบการปรับโครงสร้าง 

  ลา้นบาท ลา้นบาท  ลา้นบาท 
2554      
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 38,745 16,599 16,599   
การโอนสินทรัพย ์และ/หรือหุน้ทุน 14 989 989 ท่ีดินเปล่าและ 462 
และ/หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไข           
การชาํระหน้ี    

หุน้สามญั 
 

รวม 38,759 17,588 17,588   
2553      
การโอนสินทรัพย ์ 3 24 24 ท่ีดินและส่ิง

ปลูกสร้าง 
37 

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 5,998 11,041 10,974   
6 203 189 ท่ีดิน 173 การโอนสินทรัพย ์และ/หรือหุน้ทุน

และ/หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไข        
การชาํระหน้ี 

6,007 11,268 11,187   รวม 

(1) แสดงด้วยยอดคงเหลือตามบัญชี (เงินต้นบวกดอกเบีย้ค้างรับ)  
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งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

มูลค่าของ
สินทรัพยท่ี์
จะรับโอน
ตามสญัญา 

 
 
 

 ยอดคงเหลือ
ตามบญัชีก่อน
การปรับ

โครงสร้างหน้ี (1) 

ยอดคงเหลือ
ตามบญัชีหลงั
การปรับ

โครงสร้างหน้ี (1) 

ชนิดของ
สินทรัพยท่ี์จะ
รับโอนตาม
สญัญา 

จาํนวน
ราย

ลูกหน้ี รูปแบบการปรับโครงสร้าง 

  ลา้นบาท ลา้นบาท  ลา้นบาท 
2554      
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 43 7 7   
รวม 43 7 7   

2553      
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 28 25 25   

28 25 25   รวม 

(1) แสดงด้วยยอดคงเหลือตามบัญชี (เงินต้นบวกดอกเบีย้ค้างรับ)  

ลูกหน้ีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีมีการทาํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีในระหว่างปี 2554 และ 2553 มี
ระยะเวลาการชาํระหน้ีตามสญัญาโดยนบัจากอายหุน้ีคงเหลือ ณ วนัส้ินปีไดด้งัน้ี 

 

งบการเงินรวม  
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 2554 2553 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการ     

ปรับโครงสร้างหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการ     

ปรับโครงสร้างหน้ี ระยะเวลา จาํนวนรายลูกหน้ี จาํนวนรายลูกหน้ี 

  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
ผดินดัชาํระแลว้ภายหลงัทาํสญัญา 1,266 1,749 1,305 593 
มีกาํหนดชาํระในปี  965 1,887 733 808 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 27,991 8,649 2,112 1,739 
5 - 10 ปี 8,502 5,219 1,616 7,328 
10 - 15 ปี 14 45 114 459 
มากกวา่ 15 ปี 21 39 127 260 

รวม 38,759 17,588 6,007 11,187 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 2554 2553 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการ     

ปรับโครงสร้างหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการ     

ปรับโครงสร้างหน้ี ระยะเวลา จาํนวนรายลูกหน้ี จาํนวนรายลูกหน้ี 

  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
ผดินดัชาํระแลว้ภายหลงัทาํสญัญา 3 1 6 12 
มีกาํหนดชาํระในปี  36 3 22 13 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 4 3 - - 

รวม 43 7 28 25 

ขอ้มูลสาํหรับปี 2554 และ 2553 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกหน้ีท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ีมีดงัน้ี 

หน่วย: ลา้นบาท) (
งบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินรวม 

 2554 2553 2554 2553 

ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 1,458 1,270 2 7 
กาํไรจากการรับชาํระหน้ี/ขายหน้ี                           107 105 13 29 
กาํไรจากการตีโอนสินทรัพยช์าํระหน้ี             6 21 - - 
เงินสดท่ีรับชาํระจากลูกหน้ี 5,742 4,925 22 83 
ทรัพยสิ์นท่ีรับโอนจากลูกหน้ี  295 400 - - 
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 40 131 - - 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินใหสิ้นเช่ือคงเหลือ (เงินตน้และดอกเบ้ีย       
คา้งรับ) ท่ีไดมี้การทาํสญัญาปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ทั้งส้ินดงัน้ี 
   ลูกหน้ีท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ี 

จาํนวนหน้ีคงคา้ง
สุทธิจาก

หลกัประกนั 
จาํนวนรายของ       
ลูกหน้ีทั้งหมด จาํนวนราย จาํนวนหน้ีคงคา้ง  

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
 พนัราย พนัราย   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 3.6   7.6 60 57 120 122 26 26 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 1,378.9 944.3 52,289 13,944 25,803 5,324 9,350 2,414 
ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั 

(มหาชน) - 358.7 - 6,247 - 22,871 - 9,560 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั     

(มหาชน) 0.9 0.4 3 3 35 35 35 35 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส 
จาํกดั 2.5 - 1,630 - 12,978 - 5,173 - 

บริษทัยอ่ยอ่ืน 5.9 6.1 243 283 1,119 1,404 245 424 
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12.6 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีลูกหน้ีภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 
จาํนวน 282,703 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงินสาํหรับรถยนตแ์ละ
รถจกัรยานยนต ์อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 3 ถึง 7 ปี และคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ
คงท่ีตามท่ีระบุในสญัญา 

หน่วย: ลา้นบาท) (
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

จาํนวนเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสญัญา  

ไม่เกิน 1 ปี * มากกวา่ 5 ปี  1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสญัญา 98,663 218,218 11,317 328,198 
หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (15,595) (23,685) (515) (39,795) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่าย            
 ตามสญัญา 83,068 194,533 10,802 288,403 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ    (5,700) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงิน - สุทธิ    282,703 

* รวมลูกหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้
หน่วย: ลา้นบาท) (

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

จาํนวนเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสญัญา  

ไม่เกิน 1 ปี * มากกวา่ 5 ปี  1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสญัญา 89,626 177,745 7,191 274,562 
หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (13,978) (18,246) (242) (32,466) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่าย            
 ตามสญัญา 75,648 159,499 6,949 242,096 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ    (5,370) 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงิน - สุทธิ    236,726 

* รวมลูกหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้
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หน่วย: ลา้นบาท) (
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  

จาํนวนเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสญัญา  

ไม่เกิน 1 ปี * มากกวา่ 5 ปี  1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสญัญา 139 - - 139 
หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (8) - - (8) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่าย            
 ตามสญัญา 131 - - 131 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ    (131) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงิน - สุทธิ    - 

* รวมลูกหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้

หน่วย: ลา้นบาท)  (
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  

จาํนวนเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสญัญา  

ไม่เกิน 1 ปี * มากกวา่ 5 ปี  1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสญัญา 345 - - 345 
หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (13) - - (13) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่าย            
 ตามสญัญา 332 - - 332 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ    (233) 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงิน - สุทธิ    99 

* รวมลูกหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้
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12.7 จําแนกตามประเภทการจัดช้ัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (ธนาคารและบริษทับริหาร
สินทรัพย)์ มีเงินใหสิ้นเช่ือจดัชั้น และเงินสาํรองท่ีเก่ียวขอ้งตามเกณฑใ์นประกาศของ ธปท. ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบการเงินรวม(1)  
อตัราท่ีใชใ้น

การตั้ง        
ค่าเผือ่ฯ 

เงินใหสิ้นเช่ือและ          
ดอกเบ้ียคา้งรับ  

ยอดสุทธิท่ีใชใ้นการตั้ง
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (2) ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  

 2554 2553 2554 2553 (ร้อยละ) 2554 2553 

ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 542,595 531,383 201,388 189,336 1 4,049 2,179 
ลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 40,463 36,603 18,290 16,955 2 721 2,249 
ลูกหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 7,151 6,919 3,897 2,978 100 3,897 3,071 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยั 11,775 13,072 7,509 8,206 100 7,509 8,283 

20,405 18,253 9,005 9,371 100 9,209 9,455 ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยัจะสูญ 
622,389 606,230 240,089 226,846  25,385 25,237 รวม 

    417 707 เงินสาํรองส่วนเกินเผือ่หน้ีท่ีอาจเรียกเกบ็ไม่ได ้

     25,802 25,944 รวม 

(1) เฉพาะบริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของธปท. และหลงัหักรายการระหว่างกัน 
(2) ยอดสุทธิท่ีใช้ในการตั้งค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีจั้ดช้ันปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษ หมายถึง ยอดเงินต้นคงค้างสุทธิจาก

รายได้รอตัดบัญชีท่ีไม่รวมดอกเบีย้ค้างรับและหลังหักหลักประกัน และสําหรับลูกหนีจั้ดช้ันตํา่กว่ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะ
สูญ หมายถึง ยอดเงินต้นคงค้างสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีบวกดอกเบีย้ค้างรับและหลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่า
จะได้รับจากลกูหนีห้รือมลูค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจาํหน่ายหลกัประกัน 

หน่วย: ลา้นบาท)  (

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
อตัราท่ีใชใ้น

การตั้ง        
ค่าเผือ่ฯ 

เงินใหสิ้นเช่ือและ       
ดอกเบ้ียคา้งรับ  

ยอดสุทธิท่ีใชใ้นการตั้ง
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1) ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  

 2554 2553 2554 2553 (ร้อยละ) 2554 2553 

ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 1,005 1,097 1,000 1,091 1  10 10 
ลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ - 12 - 8 2 - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 4 1 - 1 100 - 1 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยั - 13 - 4 100 - 4 

337 431 249 350 100 249 350 ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยัจะสูญ 
1,346 1,554 1,249 1,454  259 365 รวม 

    - 140 เงินสาํรองส่วนเกินเผือ่หน้ีท่ีอาจเรียกเกบ็ไม่ได ้

     259 505 รวม 

(1) ยอดสุทธิท่ีใช้ในการตั้งค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีจั้ดช้ันปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษ หมายถึง ยอดเงินต้นคงค้างสุทธิจาก
รายได้รอตัดบัญชีท่ีไม่รวมดอกเบีย้ค้างรับและหลังหักหลักประกัน และสําหรับลูกหนีจั้ดช้ันตํา่กว่ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะ
สูญ หมายถึง ยอดเงินต้นคงค้างสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีบวกดอกเบีย้ค้างรับและหลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่า
จะได้รับจากลกูหนีห้รือมลูค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจาํหน่ายหลกัประกัน 
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ตั้ งแต่เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2554 ได้เกิดอุทกภัยในประเทศไทยโดยนํ้ าได้ท่วมพื้นท่ีต่าง ๆ เป็น                   
วงกวา้ง เหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อลูกหน้ีของธนาคารธนชาตบางส่วน ซ่ึงธนาคารธนชาตไดใ้ห้
ความช่วยเหลือลูกหน้ีดงักล่าวภายใตก้รอบนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยการผอ่นผนัการ
ชาํระเงินตน้และ/หรือดอกเบ้ีย การขยายเวลาการชาํระหน้ีให้แก่ลูกหน้ีและรวมถึงการคงสถานะการจดั
ชั้นลูกหน้ีเช่นเดิมท่ีเคยจดัชั้นอยู่ก่อนการเกิดเหตุและไม่ถือว่าลูกหน้ีดงักล่าวเป็นสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ 
ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ธนาคารธนชาตมีลูกหน้ีท่ีไดรั้บการผ่อนปรนเง่ือนไขการชาํระหน้ีอนั
เน่ืองมาจากเหตุการณ์ดงักล่าวรวมจาํนวน 27,783 ราย และคิดเป็นจาํนวนประมาณ 22,096 ลา้นบาท 
อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและธนาคารธนชาตเช่ือว่าไม่น่าจะมีผลเสียหายเพิ่มเติมอยา่งเป็น
สาระสาํคญัจากสถานการณ์ดงักล่าว 

12.8 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีท้ีมี่ปัญหา 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  และ 2553  เงินใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไดร้วมลูกหน้ีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

    ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
มูลค่าหลกัประกนั  จาํนวนรายลูกหน้ี มูลหน้ี ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553  2554 2553 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
สถาบนัการเงินท่ีถูกสัง่ปิดกิจการ 1.  4 4 - - - - - - 

2.  บริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอน
จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ
ตลาดหลกัทรัพย ์

7 8 888 456 110 113 790 359 

3.  บริษทัอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์แต่มีผลการดาํเนินงาน
และฐานะการเงินเช่นเดียวกบับริษทั       
จดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ               
ตลาดหลกัทรัพย ์

9 11 585 750 334 753 236 275 

4.  บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีหรือ      
ผดินดัชาํระหน้ี 

1,326 1,344 24,966 31,853 12,324 14,343 13,574 14,298 

 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  

    ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
มูลค่าหลกัประกนั  จาํนวนรายลูกหน้ี มูลหน้ี ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
1.  บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีหรือ

ผดินดัชาํระหน้ี 72 109 102 113 85 107 30 39 
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12.9 ลูกหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์จัด ช้ันตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกําก ับหลักทรัพย์และ                
ตลาดหลักทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยจ์าํแนกลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย์
และดอกเบ้ียคา้งรับ ตามประกาศของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(กลต.) เร่ือง การจดัทาํบญัชีเก่ียวกบัลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพของบริษทัหลกัทรัพย ์ซ่ึงสามารถสรุปลูกหน้ีจดั
ชั้นไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ มูลหน้ีสุทธิหลงัหกั 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ จาํนวนมูลหน้ี ท่ีตั้งไว ้ 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

มูลหน้ีจดัชั้นปกติ 1,930 1,344 - - 1,930 1,344 
มูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 3 4 2 3 1 1 

303 1,335 303 1,335 - - มูลหน้ีจดัชั้นสงสยั 
2,236 2,683 305 1,338 1,931 1,345 รวม 

บริษทัย่อยไดพ้ิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับมูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากว่ามาตรฐานเกินกว่าเกณฑ ์ 
ขั้นตํ่าตามท่ี กลต. กาํหนดโดยพิจารณาจากความไม่แน่นอนของมูลค่าหลกัประกนัและความเส่ียงใน
การรับชาํระหน้ีจากลูกหน้ีจดัชั้นดงักล่าว 

 

12.10 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ/สัญญาเช่าการเงินของบริษัทย่อยแยกตามอายุคงค้าง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  และ 2553 ยอดลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินของบริษทัยอ่ย 
ซ่ึงดาํเนินธุรกิจเช่าซ้ือและให้เช่าตามสัญญาเช่าระยะยาวแยกตามอายุลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระโดยนบัจากวนัท่ีท่ี                 
ครบกาํหนดชาํระตามสญัญา (หลงัหกัรายการระหวา่งกนั) ไดด้งัน้ี 

 

หน่วย: ลา้นบาท) (
 2554 2553 

ไม่คา้งชาํระหรือคา้งชาํระไม่เกิน 90 วนั  12,846 1,568 
เกินกาํหนดชาํระ 91 - 365 วนั 363 40 
มากกวา่ 1 ปี 66 48 
ลูกหน้ีระหวา่งการดาํเนินคดี 205 107 

13,480 1,763 รวม 

792 212 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญท่ีตั้งไวต้ามบญัชี 
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12.11 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯมีเงินใหสิ้นเช่ือแก่บริษทัยอ่ยดงัน้ี  

  8ระยะเวลาของสญัญา     

  9

จาํนวนเงินตน้คงคา้ง ณ วนัท่ี              อตัราดอกเบ้ีย                 10

ช่ือบริษทั ประเภทสินเช่ือ 1131 ธนัวาคม 2554 12ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 2554 2553 

    ลา้นบาท ลา้นบาท 

บริษทัย่อย      
เงินกูลู้กหน้ีชั้นดี (MLR) ของ

ธนาคารธนชาต 
บริษทับริหารสินทรัพย ์
เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน เม่ือทวงถาม 1,000 1,000 

   1,000 1,000 รวม 

13. ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
งบการเงินรวม  

 2554 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน   
  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสยั สาํรอง  บริษทั งบการเงิน 

ยอ่ยอ่ืน ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ ทัว่ไป รวม รวม  
ยอดตน้ปี 2,179 2,249 3,071 8,283 9,455 707 25,944 1,551 27,495 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ             
ของบริษทัยอ่ยท่ีซ้ือมา 
ในระหวา่งปี - - - - - - - 542 542 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของ
บริษทัยอ่ยท่ีจาํหน่ายใน
ระหวา่งปี - - - - - - - (1,022) (1,022) 

จาํนวนท่ีตั้งเพิ่ม(ลด)               
ในระหวา่งปี 1,870 (1,528) 988 (575) 1,586 (290) 2,051 92 2,143 

หน้ีสูญรับคืน - - - 253 161 - 414 10 424 
หน้ีสูญตดับญัชี - - (20) (452) (936) - (1,408) (75) (1,483) 

- - (142) - (1,057) - (1,199) - (1,199) โอนกลบัจากการขายหน้ี 
4,049 721 3,897 7,509 9,209 417 25,802 1,098 26,900 ยอดปลายปี 
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หน่วย: ลา้นบาท)   (
งบการเงินรวม  

 2553 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน   
  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสยั สาํรอง  บริษทั งบการเงิน 

ยอ่ยอ่ืน ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ ทัว่ไป รวม รวม  
ยอดตน้ปี 909 190 1,237 1,345 5,709 387 9,777 659 10,436 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของ             
บริษทัยอ่ยท่ีซ้ือมาในระหวา่งปี 971 2,854 1,346 4,745 6,244 - 16,160 1,074 17,234 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของบริษทั
ยอ่ยท่ีจาํหน่ายในระหวา่งปี - - - - - - - (64) (64) 

จาํนวนท่ีตั้งเพิ่ม(ลด)                     
ในระหวา่งปี 299 (795) 488 2,437 (1,034) 320 1,715 (28) 1,687 

หน้ีสูญรับคืน - - - 222 77 - 299 16 315 
หน้ีสูญตดับญัชี - - - (466) (600) - (1,066) (106) (1,172) 

- - - - (941) - (941) - (941) โอนกลบัจากการขายหน้ี 
2,179 2,249 3,071 8,283 9,455 707 25,944 1,551 27,495 ยอดปลายปี 

หน่วย: ลา้นบาท) (

งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2554 

  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสยั สาํรอง  

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ ทัว่ไป รวม 

ยอดตน้ปี 10 - 1 4 350 140 505 
จาํนวนท่ีปรับลดในระหวา่งปี - - (1) (4) (21) (140) (166) 
หน้ีสูญรับคืน - - - - 5 - 5 
หน้ีสูญตดับญัชี - - - - (3) - (3) 
โอนกลบัจากการขายหน้ี - - - - (82) - (82) 

10 - - - 249 - 259 ยอดปลายปี 

หน่วย: ลา้นบาท) (

งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2553 

  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสยั สาํรอง  

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ ทัว่ไป รวม 

ยอดตน้ปี 29 2 17 22 378 140 588 
จาํนวนท่ีปรับลดในระหวา่งปี (19) (2) (16) (18) (43) - (98) 
หน้ีสูญรับคืน - - - - 21 - 21 
หน้ีสูญตดับญัชี - - - - (6) - (6) 

10 - 1 4 350 140 505 ยอดปลายปี 
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14. ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้

    (หน่วย: ลา้นบาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม  

 2554 2553 2554 2553 

ยอดตน้ปี 464 98 - - 
ยอดยกมาของบริษทัยอ่ยท่ีซ้ือมาใน
ระหวา่งปี - 472 - - 

จาํนวนท่ีลดลงในระหวา่งปี (35) (40) - - 
จาํนวนท่ีตดัจาํหน่ายในระหวา่งปี (43) (39) - - 

- (27) - - โอนกลบัจากการลดหน้ีใหลู้กหน้ี 
386 464 - - ยอดปลายปี 

15. คุณภาพสินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  และ 2553 คุณภาพสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัประเภทตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นดงัน้ี  

หน่วย: ลา้นบาท) (
งบการเงินรวม  

 2554 

 

รายการระหวา่ง
ธนาคารและ   
ตลาดเงิน 

เงินใหสิ้นเช่ือ  
แก่ลูกหน้ีและ  
ดอกเบ้ียคา้งรับ 

ทรัพยสิ์นรอ
การขาย เงินลงทุน สินทรัพยอ่ื์น รวม 

จดัชั้นปกติ 39,364 542,595 - - 162 582,121 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ - 40,463 - - 109 40,572 
จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน - 7,151 - - 5 7,156 
จดัชั้นสงสยั - 11,775 - - 4 11,779 
จดัชั้นสงสยัจะสูญ - 20,405 453 761 341 21,960 

39,364 622,389 453 761 621 663,588 รวม 
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หน่วย: ลา้นบาท) (
งบการเงินรวม  

 2553 

 

รายการระหวา่ง
ธนาคารและ   
ตลาดเงิน 

เงินใหสิ้นเช่ือ   
แก่ลูกหน้ีและ  
ดอกเบ้ียคา้งรับ 

ทรัพยสิ์นรอ
การขาย เงินลงทุน สินทรัพยอ่ื์น รวม 

จดัชั้นปกติ 51,797 531,383 - - 193 583,373 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ - 36,603 - - 86 36,689 
จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน - 6,919 - - 8 6,927 
จดัชั้นสงสยั - 13,072 - - 14 13,086 
จดัชั้นสงสยัจะสูญ - 18,253 341 824 608 20,026 

รวม 51,797 606,230 341 824 909 660,101 

หน่วย: ลา้นบาท) (
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2554 

 

รายการระหวา่ง
ธนาคารและ   
ตลาดเงิน 

เงินใหสิ้นเช่ือ  
แก่ลูกหน้ีและ  
ดอกเบ้ียคา้งรับ 

ทรัพยสิ์นรอ
การขาย เงินลงทุน สินทรัพยอ่ื์น รวม 

จดัชั้นปกติ - 1,005 - - - 1,005 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ - - - - 1 1 
จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน - 4 - - 1 5 
จดัชั้นสงสยั - - - - - - 
จดัชั้นสงสยัจะสูญ - 337 198 412 83 1,030 

- 1,346 198 412 85 2,041 รวม 

หน่วย: ลา้นบาท) (
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2553 

 

รายการระหวา่ง
ธนาคารและ   
ตลาดเงิน 

เงินใหสิ้นเช่ือ  
แก่ลูกหน้ีและ  
ดอกเบ้ียคา้งรับ 

ทรัพยสิ์นรอ
การขาย เงินลงทุน สินทรัพยอ่ื์น รวม 

จดัชั้นปกติ 20 1,097 - - - 1,117 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ - 12 - - 3 15 
จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน - 1 - - - 1 
จดัชั้นสงสยั - 13 - - - 13 
จดัชั้นสงสยัจะสูญ - 431 234 484 83 1,232 

20 1,554 234 484                86 2,378 รวม 

 

 

 68



16. ทรัพย์สินรอการขาย 
หน่วย: ลา้นบาท)  (

งบการเงินรวม  
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  

เพิ่มข้ึน  
จากการซ้ือ 
บริษทัยอ่ย 

เพิ่มข้ึน/
โอน 

เปล่ียน       
ผูป้ระเมิน จาํหน่าย ยอดตน้ปี ยอดปลายปี  

ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับชาํระหน้ี       
อสงัหาริมทรัพย ์       
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 9,238 - 178 (1,208) (427) 7,781 
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายใน 1,532 - 17 (235) 427 1,741 
สงัหาริมทรัพย ์ 292 4 3,187 (3,116) - 367 
ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการประมูลซ้ือ       
จากการขายทอดตลาด       
อสงัหาริมทรัพย ์       
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 1,313 - 116 (80) (78) 1,271 
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายใน 1,138 - 37 (204) 78 1,049 

สาขาท่ีไม่ไดใ้ชง้าน       
 168 - (52) - - 116 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 13,681 4 3,483 (4,843) - 12,325 
(825) - (172) 232 - (765) หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 

12,856 4 3,311 (4,611) - 11,560 ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 

หน่วย: ลา้นบาท)  (
งบการเงินรวม  

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553   
เพิ่มข้ึน      

จากการซ้ือ 
บริษทัยอ่ย 

เปล่ียน      
ผูป้ระเมิน จาํหน่าย ยอดตน้ปี เพิ่มข้ึน ยอดปลายปี  

ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับชาํระหน้ี       
อสงัหาริมทรัพย ์       
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 3,580 6,656 259 (1,179) (78) 9,238 
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายใน 1,489 16 52 (103) 78 1,532 
สงัหาริมทรัพย ์ 434 - 3,742 (3,884) - 292 
ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการประมูลซ้ือ       
จากการขายทอดตลาด       
อสงัหาริมทรัพย ์       
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 506 577 155 (31) 106 1,313 
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายใน 1,346 7 193 (302) (106) 1,138 

สาขาท่ีไม่ไดใ้ชง้าน       
 - 168 - - - 168 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 7,355 7,424 4,401 (5,499) - 13,681 
(831) - (314) 320 - (825) หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 

6,524 7,424 4,087 (5,179) - 12,856 ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 
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หน่วย: ลา้นบาท) (
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  
เปล่ียน         

ผูป้ระเมิน จาํหน่าย ยอดตน้ปี เพ่ิมข้ึน ยอดปลายปี  
ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับชาํระหน้ี      
อสังหาริมทรัพย ์      
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก  1,672 13 (86) (263) 1,336 
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายใน 236 - (31) 263 468 
สังหาริมทรัพย ์ 3 2 (3) - 2 
ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการประมูลซ้ือ      
จากการขายทอดตลาด      
อสังหาริมทรัพย ์      
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 136 - - (74) 62 
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายใน 363 26 (43) 74 420 

 อ่ืนๆ       
  อสังหาริมทรัพย ์      

 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 130 31 (4) (127) 30 
- - (26) 127 101 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายใน 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 2,540 72 (193) - 2,419 
(484) (17) 89 - (412) หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 

2,056 55 (104) - 2,007 ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 

หน่วย: ลา้นบาท) (

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  

เปล่ียน         
ผูป้ระเมิน จาํหน่าย ยอดตน้ปี เพ่ิมข้ึน ยอดปลายปี  

ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับชาํระหน้ี      
อสังหาริมทรัพย ์      
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 1,960 13 (301) - 1,672 
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายใน 249 - (13) - 236 
สังหาริมทรัพย ์ 6 9 (12) - 3 
ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการประมูลซ้ือ      
จากการขายทอดตลาด      
อสังหาริมทรัพย ์      
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 76 42 - 18 136 
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายใน 402 23 (44) (18) 363 

 อ่ืนๆ       
  อสังหาริมทรัพย ์      

- 130 - - 130 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 
รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 2,693 217 (370) - 2,540 

(531) (24) 71 - (484) หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
2,162 193 (299) - 2,056 ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 
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17. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
หน่วย: ลา้นบาท) (

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2554 

  เคร่ืองตกแต่ง อาคารและ    
  ส่วนปรับปรุง ติดตั้งและ  งานระหวา่ง  
 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน        
31 ธนัวาคม 2553 4,664 2,778 4,245 203 135 12,025 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 12 37 6 7 - 62 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย - - (25) (1) - (26) 
ซ้ือเพิ่ม 31 10 430 11 327 809 
โอน/จาํหน่าย - 114 (358) (73) (316) (633) 

31 ธนัวาคม 2554 4,707 2,939 4,298 147 146 12,237 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
31 ธนัวาคม 2553 - 246 2,578 89 - 2,913 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย - - (13) (1) - (14) 
โอน/จาํหน่าย - (6) (533) (62) - (601) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 221 762 46 - 1,029 

31 ธนัวาคม 2554 - 461 2,794 72 - 3,327 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า       
31 ธนัวาคม 2553 - - 1 - - 1 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย - - (1) - - (1) 
เพิ่มในระหวา่งปี 68 26 1 - - 95 

31 ธนัวาคม 2554 68 26 1 - - 95 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
31 ธนัวาคม 2554 4,639 2,452 1,503 75 146 8,815 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี    1,029 
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หน่วย: ลา้นบาท)  (
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

  เคร่ืองตกแต่ง อาคารและ    
  ส่วนปรับปรุง ติดตั้งและ  งานระหวา่ง  
 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน        
31 ธนัวาคม 2552 489 540 3,399 216 18 4,662 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 4,173 2,142 704 62 134 7,215 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย - - (6) (1) - (7) 
ซ้ือเพิ่ม 101 69 395 23 91 679 
โอน/จาํหน่าย (99) 27 (247) (97) (108) (524) 

31 ธนัวาคม 2553 4,664 2,778 4,245 203 135 12,025 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
31 ธนัวาคม 2552 - 92 2,025 121 - 2,238 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย - - (2) (1) - (3) 
โอน/จาํหน่าย - (15) (247) (97) - (359) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 169 802 66 - 1,037 

31 ธนัวาคม 2553 - 246 2,578 89 - 2,913 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า       
31 ธนัวาคม 2552 1 - - - - 1 
เพิ่ม(ลด)ในระหวา่งปี (1) - 1 - - - 

31 ธนัวาคม 2553 - - 1 - - 1 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
31 ธนัวาคม 2553 4,664 2,532 1,666 114 135 9,111 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี    1,037 
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หน่วย: ลา้นบาท) (
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

  เคร่ืองตกแต่ง อาคารและ    
  ส่วนปรับปรุง ติดตั้ง  งานระหวา่ง  
 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน        
31 ธนัวาคม 2553 15 128 80 29 1 253 
ซ้ือเพิ่ม - - 2 - - 2 
โอน/จาํหน่าย  (12)  (66) -  (1)  (1)  (80) 

31 ธนัวาคม 2554 3  62 82 28 - 175 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
31 ธนัวาคม 2553 - 47 71 11 - 129 
โอน/จาํหน่าย -  (21)  (1)  (2) -  (24) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 5 5 5 - 15 

31 ธนัวาคม 2554 - 31 75 14 - 120 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
31 ธนัวาคม 2554 3 31 7 14 -  55 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี    15 

หน่วย: ลา้นบาท) (
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

  เคร่ืองตกแต่ง อาคารและ    
  ส่วนปรับปรุง ติดตั้ง  งานระหวา่ง  
 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน        
31 ธนัวาคม 2552 63 147 103 35 - 348 
ซ้ือเพิ่ม - - 1 3 1 5 
โอน/จาํหน่าย (48) (19) (24) (9) - (100) 

31 ธนัวาคม 2553 15 128 80 29 1 253 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
31 ธนัวาคม 2552 - 46 77 15 - 138 
โอน/จาํหน่าย - (6) (14) (9) - (29) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 7 8 5 - 20 

31 ธนัวาคม 2553 - 47 71 11 - 129 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
31 ธนัวาคม 2553 15 81 9 18 1 124 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี    20 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน           
โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนประมาณ  52  ลา้นบาท และมีอุปกรณ์สาํนกังานและยานพาหนะ
จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ โดยมีมูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคา
สะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1,391 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 14 ลา้น
บาท และ 64 ลา้นบาท ตามลาํดบั)  

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

หน่วย: ลา้นบาท)    (
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม  

 สินทรัพย ์  ค่าสมาชิก คอมพิวเตอร์   
 ไม่มีตวัตน  ตลาดตราสาร ซอฟทแ์วร์   

 ระหวา่ง ท่ีไดม้าจาก คอมพิวเตอร์ อนุพนัธ์  คอมพิวเตอร์ 
การรวมธุรกิจ ซอฟทแ์วร์ และอ่ืน ๆ  พฒันา รวม ซอฟทแ์วร์  

ราคาทุน       
31 ธนัวาคม 2553 4,100 949 7 163 5,219 8 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย  - 2 - 6 8 - 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย - (23) - - (23) - 
ซ้ือเพิ่ม - 342 - 233 575 - 
โอน/จาํหน่าย - 222 - (222) - - 

ตดัจาํหน่าย - (270) - - (270) - 

31 4,100 1,222 7 180 5,509 8 ธนัวาคม 2554  
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม       
31 ธนัวาคม 2553 137 271 6 - 414 8 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย - (5) - - (5) - 
ตดัจาํหน่าย - (270) - - (270) - 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 465 170 1 - 636 - 

31 602 166 7 - 775 8 ธนัวาคม 2554 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า       
31 ธนัวาคม 2553 - - - - - - 
เพิ่มข้ึนระหวา่งปี - 27 - - 27 - 

ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย - (2) - - (2) - 

31 - 25 - - 25 - ธนัวาคม 2554 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี       

31 3,498 1,031 - 180 4,709 - ธนัวาคม 2554 
0 - 10 ปี 1 - 3 ปี -  0 - 2 8 ปี ปี อายตุดัจาํหน่ายคงเหลือ 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  636 - 
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หน่วย: ลา้นบาท)   (
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม  

 สินทรัพย ์  ค่าสมาชิก คอมพิวเตอร์   
 ไม่มีตวัตน  ตลาดตราสาร ซอฟทแ์วร์   

 ระหวา่ง ท่ีไดม้าจาก คอมพิวเตอร์ อนุพนัธ์  คอมพิวเตอร์ 
การรวมธุรกิจ ซอฟทแ์วร์ และอ่ืน ๆ  พฒันา รวม ซอฟทแ์วร์  

ราคาทุน       
31 ธนัวาคม 2552 - 534 7 116 657 8 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย  - 253 1 40 294 - 
ซ้ือเพิ่ม/เพิ่มจากการรวมธุรกิจ 4,100 67 - 109 4,276 - 
โอน - 101 - (101) - - 

จาํหน่าย - (6) (1) (1) (8) - 

31 4,100 949 7 163 5,219 8 ธนัวาคม 2553  
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม       
31 ธนัวาคม 2552 - 175 5 - 180 7 
โอน/จาํหน่าย - (3) - - (3) - 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 137 99 1 - 237 1 

31 137 271 6 - 414 8 ธนัวาคม 2553  
มูลค่าสุทธิตามบญัชี       

31 3,963 678 1 163 4,805 - ธนัวาคม 2553  

  237 1 ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัจาํหน่าย
หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ โดยมีราคาทุนก่อนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 47 ลา้นบาท 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 7 ลา้นบาท)  

ค่าความนิยม  19. 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ค่าความนิยมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมเป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2554 2553  

ค่าความนิยม ณ วนัตน้ปี 15,784 44 
ค่าความนิยมท่ีเพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี - 15,740 

รวมค่าความนิยม 15,784 15,784 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนรอตดับญัชี (1,803) (2,113) 

13,981 13,671 ค่าความนิยม ณ วนัส้ินปี 
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20. สินทรัพย์อืน่ 

หน่วย: ลา้นบาท) (
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม  

 2554 2553 2554 2553 

รายไดค่้าเบ้ียประกยัภยัคา้งรับ 439 444 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน 1,709 1,095 97 100 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน 57 676 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายแทนลูกคา้ 198 174 1 2 
บญัชีพกัรายการระหวา่งสาํนกังานใหญ่และสาขา - 326 - - 
เงินมดัจาํ 257 311 4 4 
ประมาณการค่าสินไหมรับคืนจากคู่กรณีคา้งรับ 264 187 - - 
ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี 25 391 - - 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 1,032 7 13 - 
เงินวางประกนัตราสารอนุพนัธ์ 357 148 - - 
บญัชีพกัภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากการรวมธุรกิจ 537 629 - - 

878 716 23 21 อ่ืน ๆ  
รวม 5,753 5,104 138 127 

(404) (673) (84) (84) หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
5,349 4,431 54 43 สินทรัพยอ่ื์น - สุทธิ 

21. เงินรับฝาก 

21.1 จําแนกตามประเภทเงินรับฝาก 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม  

 2554 2553 2554 2553 

จ่ายคืนเม่ือทวงถาม 7,117 7,205 - - 
ออมทรัพย ์ 169,051 181,106 - - 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 61 61 - - 
บตัรเงินฝาก 2 5,297 - - 
จ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา     
-  ไม่ถึง 6 เดือน  52,172 154,231 - - 
-  6 เดือนไม่ถึง 1 ปี 133,546 39,381 - - 

-  1 73,916 145,101 - - ปีข้ึนไป 
435,865 532,382 - - รวมเงินรับฝาก 
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21.2 จําแนกตามสกลุเงินและถ่ินทีอ่ยู่ของผู้ฝาก  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2554 2553 

 ต่างประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ รวม ในประเทศ รวม 

เงินบาท 435,621 1 435,622 531,979 1 531,980 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 84 20 104 160 25 185 
เงินสกลุอ่ืน ๆ 22 117 139 90 127 217 

435,727 138 435,865 532,229 153 532,382 รวม 

22. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนีสิ้น) 

หน่วย: ลา้นบาท) (
งบการเงินรวม  

 2554 2553 

 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ        
ธนาคารแห่งประเทศไทย และ
กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟฯู - 3,065 3,065 1,427 2,601 4,028 
ธนาคารพาณิชย ์ 700 10,033 10,733 174 4,823 4,997 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 3,100 7,234 10,334 24 3,206 3,230 

17,016 9,704 26,720 14,361 6,635 20,996 สถาบนัการเงินอ่ืน 
20,816 30,036 50,852 15,986 17,265 33,251 รวมในประเทศ 

ต่างประเทศ       
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 3 8,599 8,602 81 6,832 6,913 
เงินยโูร - - - - 24 24 

241 456 697 95 262 357 เงินสกลุบาท 
244 9,055 9,299 176 7,118 7,294 รวมต่างประเทศ 

21,060 39,091 60,151 16,162 24,383 40,545 รวม  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินท่ีมีเง่ือนไขให้บริษทัยอ่ย
ตอ้งปฏิบติัตาม ดงัน้ี 
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ก)  เงินกูย้มืระยะยาวจาํนวน 773 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ป็นรายเดือนรวม 48 งวด นบัแต่
วนัท่ีเบิกเงินกู ้คิดดอกเบ้ียตามอตัรา MLR เฉล่ียหักร้อยละคงท่ีต่อปี โดยชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน 
เงินกูย้ืมน้ีค ํ้าประกนัโดยการโอนสิทธิตามสัญญาเช่าซ้ือของบริษทัย่อย ซ่ึงไดค้าํนวณเป็นมูลค่าของ
สิทธิตามสญัญาเช่าซ้ือ ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 125 ของเงินกูแ้ละโอนกรรมสิทธ์ิรถยนตต์ามสัญญา
เช่าซ้ือท่ีโอนสิทธิดงักล่าว และโอนสิทธิเรียกร้องในบญัชีเงินฝากและดอกเบ้ียของบริษทัย่อยให้แก่
ผูใ้หกู้ ้นอกจากน้ี ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขบางประการ
ตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกิน 8 ต่อ 1 และการดาํรง
อตัราส่วนของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือดอ้ยคุณภาพไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของลูกหน้ีเช่าซ้ือทั้งหมด เป็น
ตน้ 

(

ข)  เงินกูย้มืระยะยาวจาํนวน 275 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนรวม 36 งวด นบัแต่
วนัท่ีเบิกเงินกู ้คิดดอกเบ้ียตามอตัราคงท่ีต่อปี โดยชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน เงินกูย้มืน้ีค ํ้าประกนัโดย
โอนสิทธิเรียกร้องในสัญญาเช่าซ้ือและ/หรือสัญญาเช่าการเงินของบริษทัย่อยเป็นประกนัและโอน
กรรมสิทธิรถยนตมู์ลค่าไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 110 ของจาํนวนเงินกูท่ี้เบิกในแต่ละคร้ัง นอกจากน้ี ภายใต้
สัญญาเงินกูย้มื บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 
การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกิน 8 เท่า 

(

ค)  เงินกูย้มืระยะยาวจาํนวน 6 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ป็นรายเดือนรวม 42 งวด นบัแต่วนัท่ี
เบิกเงินกู ้คิดดอกเบ้ียตามอตัรา MLR เฉล่ียหกัร้อยละคงท่ีต่อปี โดยชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน เงินกูย้มื
น้ีค ํ้าประกนัโดยการโอนสิทธิตามสัญญาเช่าซ้ือของบริษทัย่อย ซ่ึงไดค้าํนวณเป็นมูลค่าของสิทธิตาม
สัญญาเช่าซ้ือ ในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 125 ของเงินกูแ้ละโอนกรรมสิทธ์ิรถยนตต์ามสัญญาเช่าซ้ือท่ี
โอนสิทธิดังกล่าว และโอนสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากและดอกเบ้ียของบริษัทฯให้แก่ผูใ้ห้กู ้
นอกจากน้ี ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขบางประการตามท่ี
ระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นไม่เกิน 8 ต่อ 1 และการดาํรง
อตัราส่วนของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือดอ้ยคุณภาพไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของลูกหน้ีเช่าซ้ือทั้งหมด เป็น
ตน้ 

(
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23. ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงินกู้ยมื 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ยอดคงเหลือของตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มืในประเทศทั้งจาํนวน
เป็นเงินบาท โดยมีดงัน้ี  

หน่วย: ลา้นบาท) (
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม อตัราดอกเบ้ียต่อปี           

ประเภทของการกูย้มื วนัครบกาํหนด  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554) 2554 2553 2554 2553 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนั   - 1,455 - 1,500 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มี
ประกนั (ก - ข) 

ร้อยละ 3.35 และ 4.90 ปี 2556 และ 
2557 

12,000 12,000 12,000 12,000 

เม่ือเลิกกิจการ หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะ              
คลา้ยทุนเพื่อนบัเป็นเงินกองทุน
ชั้นท่ี 1 (ค) 

ร้อยละ 8.60 3,494 3,494 - - 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะ              
คลา้ยทุนเพื่อนบัเป็นเงินกองทุน
ชั้นท่ี 2 (ง) 

ร้อยละ 5.25 ปี 2562 และ 
2567 

4,996 5,000 - - 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็น
เงินกองทุนชั้นท่ี 2 (จ - ซ) 

ร้อยละ 5.00 - 5.50         
และ 6.00 

ปี 2558 - 2563 22,997 23,000 - - 

ตัว๋แลกเงิน ร้อยละ 0.00 และ 3.25 เม่ือทวงถาม 56 11 - - 
ปี 2555 - 2557 218,168 139,523 - - ตัว๋แลกเงิน ร้อยละ 0.50 - 4.65 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน ร้อยละ 4.75 เม่ือทวงถาม 942 - - - 
เงินกูย้มืกบักรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

  - 234 - - 

  262,653 184,717 12,000 13,500 รวมตราสารหนีท้ี่ออกและเงนิกู้ยมื

(ก) เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2552 บริษัทฯออกจาํหน่ายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันจาํนวน 
9,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยหุน้กูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2557 
และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.90 ต่อปี โดยกาํหนดจ่ายดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส 

(ข) เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2553 บริษทัฯออกจาํหน่ายหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัจาํนวน 3,000,000 
หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยหุ้นกูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2556 และมี
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.35 ต่อปี โดยครบกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส 
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(ค) เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2553 ธนาคารธนชาตออกจาํหน่ายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน ชนิดระบุช่ือ                   
ท่ีไม่สะสมดอกเบ้ียจ่าย และไม่ชาํระดอกเบ้ียในปีท่ีไม่มีผลกาํไร (Hybrid Tier 1) แบบเฉพาะเจาะจงจาํนวน 
7,130,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นใหญ่ของธนาคาร             
ธนชาต 2 รายเท่านั้น หุน้กูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนเม่ือเลิกกิจการ หุน้กูด้งักล่าวไม่มีประกนัและ
ไม่สามารถแปลงสภาพได ้และมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียสูงสุดของเงินฝากประจาํ 6 เดือน
บวกดว้ยร้อยละ 6 ต่อปี กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน โดยธนาคารธนชาตสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนครบกาํหนดไดท่ี้ราคาตามมูลค่าถา้เขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้ซ่ึงบริษทัฯไดล้งทุนในหุน้กูด้อ้ยสิทธิ
ดงักล่าวเป็นจาํนวน 3,636 ลา้นบาท 

ง) เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2552 ธนาคารธนชาตออกจาํหน่ายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนท่ีสะสม
ดอกเบ้ียจ่าย ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนัไม่แปลงสภาพ และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้จาํนวน 5,000,000 หน่วย 
มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยหุ้นกูจ้าํนวน 3.5 ลา้นหน่วย จะครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2562 
และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสาํหรับปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 5 ร้อยละ 5.25 ต่อปี และอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสาํหรับปีท่ี 6 
ถึงปีท่ี 10 ร้อยละ 5.5 ต่อปี และหุ้นกูท่ี้เหลือจาํนวน 1.5 ลา้นหน่วย จะครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2567 
และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสําหรับปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 5 ร้อยละ 5.25 ต่อปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีสําหรับปีท่ี 6 ถึง                   
ปีท่ี 10 ร้อยละ 6.0 ต่อปีและอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสาํหรับปีท่ี 11 ถึงปีท่ี 15 ร้อยละ 6.5 ต่อปี โดยกาํหนด
ชาํระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส ธนาคารธนชาตสามารถไถ่ถอนหุน้กูด้งักล่าวก่อนครบกาํหนดไดท่ี้ราคา
ตามมูลค่า และสามารถเล่ือนกาํหนดเวลาชาํระเงินตน้และ/หรือดอกเบ้ียไดถ้า้เขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้

(

จ) เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2551 ธนาคารธนชาตออกจาํหน่ายหุน้กูด้อ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั ไม่แปลง
สภาพ และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้าํนวน 5,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยหุน้กู้
ดงักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2558 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสาํหรับปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 3 ร้อยละ 5.1 ต่อ
ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีสาํหรับปีท่ี 4 ถึงปีท่ี 7 ร้อยละ 6 ต่อปี โดยกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส 

(

ฉ) เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2552 ธนาคารธนชาตออกจาํหน่ายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั ไม่แปลง
สภาพ และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้จาํนวน 2,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยหุ้นกู้
ดงักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2562 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสาํหรับปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 3 ร้อยละ 5.25 
ต่อปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีสาํหรับปีท่ี 4 ถึงปีท่ี 7 ร้อยละ 5.75 ต่อปี และอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสาํหรับปีท่ี  8 
ถึงปีท่ี 10 ร้อยละ 6.5 ต่อปี กาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส โดยธนาคารธนชาตสามารถไถ่ถอน
หุน้กูก่้อนครบกาํหนดไดท่ี้ราคาตามมูลค่าถา้เขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้

(
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ช) เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2553 ธนาคารธนชาตออกจาํหน่ายหุน้กูด้อ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั ไม่แปลง
สภาพ และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้จาํนวน 6,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยหุ้นกู้
ดงักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2563 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสาํหรับปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 5 ร้อยละ 5 ต่อปี 
และอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสําหรับปีท่ี 6 ถึงปีท่ี 10 ร้อยละ 5.5 ต่อปี โดยกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นราย           
ไตรมาส ธนาคารธนชาตสามารถไถ่ถอนหุน้กูด้งักล่าวก่อนครบกาํหนดไดท่ี้ราคาตามมูลค่าถา้เขา้เง่ือนไข
ตามท่ีระบุไว ้ 

(

ซ) เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2552 ธนาคารนครหลวงไทย ไดอ้อกหุ้นกูด้อ้ยสิทธิชนิดไม่มีประกนั จาํนวน 
10,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยหุ้นกูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 
2562 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสาํหรับปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 3 ร้อยละ 5.50 ต่อปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีสาํหรับปีท่ี 4 
ถึงปีท่ี 7 ร้อยละ 6.00 ต่อปี และอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสําหรับปีท่ี 8 ถึงปีท่ี 10 ร้อยละ 6.50 ต่อปี โดย
กาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส หุ้นกูด้งักล่าวสามารถไถ่ถอนก่อนครบกาํหนดไดท่ี้ราคาตาม
มูลค่าถา้เขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้อยา่งไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2554 ธนาคารนครหลวงไทย ได้
ขอซ้ือคืนหุ้นกูด้งักล่าวก่อนครบกาํหนดทั้งจาํนวนในราคาตามมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นกูโ้ดยไม่มีผล
กาํไรขาดทุนจากการซ้ือหุ้นกูด้งักล่าว และธนาคารธนชาตไดอ้อกหุ้นกูด้อ้ยสิทธิเพื่อทดแทนหุ้นกู้
ดงักล่าว โดยมีดอกเบ้ีย ระยะเวลาและเง่ือนไขต่าง ๆ เหมือนหุ้นกูด้อ้ยสิทธิเดิม นอกจากน้ี ธปท. ได้
อนุญาตในหลกัการให้นบัหุ้นกูด้อ้ยสิทธิน้ีเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของธนาคารธนชาตไดน้บัจากวนัท่ี
ธนาคาร           ธนชาตรวมกิจการกบัธนาคารนครหลวงไทยเสร็จส้ิน ทั้งน้ี เป็นไปตามขอ้กาํหนดของ 
ธปท. ตามโครงการโอนและรับโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย 

(

24. ประมาณการหนีสิ้น 
หน่วย: ลา้นบาท) (

งบการเงินรวม  
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  

ประมาณการ
ผลขาดทุน
จากการขาย
ลูกหน้ีไป 
บสท. 

ผลเสียหาย
จาก            

คดีฟ้องร้อง 

ภาระผกูพนั
จากรายการ
นอกงบดุล      

ผลประโยชน์    
พนกังาน อ่ืน ๆ  รวม  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 99 45 285 383 393 1,205 
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีเก่ียวกบั
ผลประโยชน์ของพนกังาน - 2,288 - - - 2,288 

เพิ่มข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย - 3 - - - 3 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งปี 1 364 39 - 91 495 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย (1) (3) - - - (4) 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง - (388) - - (57) (445) 

(4) (339) (55) - - (398) โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน 
95 1,970 269 383 427 3,144 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
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หน่วย: ลา้นบาท) (
งบการเงินรวม  

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  
ประมาณการ
ผลขาดทุน 
จากการขาย
ลูกหน้ีไป 
บสท. 

ภาระผกูพนั
จากรายการ
นอกงบดุล      

ผลเสียหายจาก   
คดีฟ้องร้อง อ่ืน ๆ  รวม  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 28 - 383 16 427 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย  60 420 - 290 770 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งปี 11 - - 216 227 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง - - - (24) (24) 

- (135) - (60) (195) โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน 
99 285 383 438 1,205 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

หน่วย: ลา้นบาท)  (
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  
ประมาณการผล
ขาดทุนจากการ    
ขายลูกหน้ีไป 

บสท. 
ผลเสียหายจาก     
คดีฟ้องร้อง 

ผลประโยชน์      
ของพนกังาน รวม  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 9 2 183 194 
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการ   

บญัชีเก่ียวกบัผลประโยชน์ของพนกังาน - 13 - 13 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งปี - 7 - 7 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง - (1) - (1) 

- (3) - (3) โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน 
9 18 183 210 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  
ประมาณการผล
ขาดทุนจากการ    
ขายลูกหน้ีไป 

บสท. 
ผลเสียหายจาก     
คดีฟ้องร้อง อ่ืน ๆ  รวม  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 9 183 8 200 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งปี - - 8 8 

- - (14) (14) ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

9 183 2 194 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 
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ผลประโยชน์ของพนักงาน  

จาํนวนผลประโยชน์ของพนักงานท่ีรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 สรุปไดด้งัน้ี 

 

หน่วย: ลา้นบาท) (
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม  

 2554 2554 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 153 2 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 81 1 
ผลขาดทุนจากการลดขนาดโครงการลง (160) - 
ผล(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณตามคณิตศาสตร์ประกนัภยั (42) 4 
ผลประโยชน์พนกังานหลงัเลิกจา้ง 332 - 

364 7 รวมผลประโยชน์ของพนกังาน 

สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมิน สรุปไดด้งัน้ี   

 (อตัราร้อยละต่อปี) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม  

 2554 2554 

อตัราคิดลด  4.07 - 4.70   4.09 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  6.00 - 6.50   6.00 
อตัราการลาออกถวัเฉล่ีย 0.00 - 42.11  0.85 - 21.51 

ในระหว่างปี 2554 ธนาคารธนชาตรับโอนพนกังานจากธนาคารนครหลวงไทยจาํนวนรวม 6,368 คน 
ซ่ึงเป็นไปตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารธนชาต และตามท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก 
ธปท. โดยธนาคารนครหลวงไทยไดมี้การโอนภาระหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์พนักงานท่ี                 
คงคา้ง ณ วนัโอนจาํนวนประมาณ 1,395 ลา้นบาท มายงัธนาคารธนชาตดว้ยและรวมถึงค่าใช้จ่าย
พนักงานคา้งจ่ายอีกจาํนวน 337 ลา้นบาท โดยภายใตส้ัญญาการรับโอนพนักงานดงักล่าวถือว่าสิทธิ
และผลประโยชน์ของพนกังานธนาคารนครหลวงไทยจะนบัต่อเน่ืองจากอายงุานเดิม 

 

25. หนีสิ้นตามสัญญาประกนัภัย/ประกนัชีวติ 
หน่วย: ลา้นบาท) (

งบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินรวม 

 2554 2553 2554 2553 

เงินสาํรองประกนัชีวติ 29,831 25,961 - - 
สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 3,441 1,141 - - 
สาํรองเบ้ียประกนัภยั 2,659 2,461 - - 
หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรม ์ 223 211 - - 

36,154 29,774 - - รวมหน้ีสินตามสญัญาประกนัภยั/ประกนัชีวติ 
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บริษทัย่อยแสดงเงินสํารองประกันชีวิตภายใตส้ัญญาประกันภัยระยะยาวโดยใช้จาํนวนท่ีสูงกว่า
ระหว่างมูลค่าท่ีคาํนวณตามวิธีสํารองเบ้ียประกนัภยัสุทธิชาํระคงท่ี (NPV) และตามวิธีสํารองเบ้ีย
ประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัรวม (GPV) ซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ีมีผลทาํให้บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมี
หน้ีสินตามสัญญาประกนัภยัระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เพิ่มข้ึนจาํนวน 649 ลา้นบาท ซ่ึงได้
รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแลว้ 

 

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2554 ไดเ้กิดอุทกภยัในประเทศไทยโดยนํ้ าไดเ้ขา้ท่วมพื้นท่ีต่าง ๆ 
เหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อลูกคา้ผูเ้อาประกนัภยักบับริษทัย่อย อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยได้
ประเมินความเสียหายท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนและบันทึกผลกระทบของรายการอุทกภัยดังกล่าวใน                    
งบการเงินแลว้ และเช่ือมัน่วา่ไม่น่าจะมีผลเสียหายเพิ่มเติมอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากท่ีไดต้ั้งไวใ้นบญัชี 

 

26. หนีสิ้นอืน่ 

หน่วย: ลา้นบาท) (
งบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินรวม 

 2554 2553 2554 2553 

เจา้หน้ีอ่ืน 1,325 633 26 57 
บญัชีพกัเงินรับจากลูกหน้ีรอตดับญัชี 477 799 15 24 
เงินคา้งจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ 319 260 - - 
ดอกผลจากการใหเ้ช่าซ้ือรับล่วงหนา้ 300 164 - - 
เงินวางประกนัตราสารอนุพนัธ์ - 1,762 - - 
ประมาณการภาษีเงินได ้ 330 568 - - 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 2,480 2,404 - 1 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,571 2,911 37 26 
บญัชีพกัเจา้หน้ี 1,362 1,177 - - 
เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี 306 98 - - 
เบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 686 443 - - 
เงินรับจากค่าขายทรัพยสิ์นรอการขายตามสญัญา 428 429 24 14 
อ่ืน ๆ 699 699 46 31 

รวมหน้ีสินอ่ืน 12,283 12,347 148 153 
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27.  ทุนเรือนหุ้น/หุ้นทุนซ้ือคนื 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีผูถื้อหุน้บุริมสิทธิท่ีแจง้ใชสิ้ทธิในการแปลงสภาพหุน้บุริมสิทธิ
เป็นหุน้สามญัของบริษทัฯจาํนวน 2,520 หุน้ ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯคงเหลือหุน้บุริมสิทธิ
ท่ียงัไม่ไดแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัจาํนวน 13,336 หุน้ ซ่ึงหุน้บุริมสิทธิ 1 หุน้ สามารถแปลงเป็นหุน้สามญั
ได ้1 หุน้ และสามารถใชสิ้ทธิไดโ้ดยไม่มีกาํหนดและไม่มีเง่ือนไข 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯมีหุ้นทุนซ้ือคืนรวม 55,324,300 หุ้น คิดเป็นเงิน 387.5 
ลา้นบาท (แสดงตามวิธีราคาทุน) และยงัไม่ได้มีการจาํหน่ายออกไปในระหว่างปี หุ้นทุนซ้ือคืน
ดงักล่าวมีเง่ือนไขให้ตอ้งจาํหน่ายออกไปภายใน 3 ปีนับจากวนัซ้ือหุ้นคืนเสร็จส้ิน (ภายในเดือน
มิถุนายน 2555) 

28. องค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจ้าของ 

หน่วย: ลา้นบาท) (
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม   

 2554 2553 2554 2553 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นของบริษัทย่อย  776 776 - - 
ส่วนของเงนิลงทุนที่ตํ่ากว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย  226 226 - - 
ส่วนเกนิทุน (ตํ่ากว่าทุน) จากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงนิลงทุน     
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน      
เงินลงทุนเผือ่ขาย     
ตราสารหน้ี 195 139 - - 
ตราสารทุน 576 740 301 290 

15 18 - - ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด                                           
786 897 301 290 รวม 

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน     
เงินลงทุนเผือ่ขาย     
ตราสารหน้ี (128) (59) - - 
ตราสารทุน (7) - - - 

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด                                           
(โอนเปล่ียนประเภทมาจากเงินลงทุนเผือ่ขาย)                     (71) (125) - - 

(206) (184) - - รวม 
รวมส่วนเกนิทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงนิลงทุน  580 713 301 290 

(19) (19) - - ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ในบริษัทร่วม 
1,563 1,696 301 290 รวม 
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29. สํารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสาํรอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯไดจ้ดัสรรกาํไรสุทธิสาํหรับปี 2554 จาํนวน 81.8 ลา้นบาท ไปเป็น
ทุนสาํรองตามกฎหมาย (2553: 140.9 ลา้นบาท) 

30. เงินกองทุนทีต้่องดํารงไว้ตามกฎหมาย 

 วตัถุประสงคห์ลกัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในการบริหารจดัการทุน คือ การจดัให้มีโครงสร้างทาง
การเงินท่ีเหมาะสมและการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี 
บริษทัฯและบริษทัย่อยยงัตอ้งดาํรงเงินกองทุนตามกฎหมาย เงินสดสภาพคล่อง และอ่ืน ๆ ตาม
หลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและประกาศทางการท่ีกาํกบัดูแลแต่ละธุรกิจกาํหนด 

ตามประกาศของ ธปท. เร่ือง หลกัเกณฑ์การกาํกบัแบบรวมกลุ่ม กาํหนดให้บริษทัฯเปิดเผยขอ้มูล                 
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเก่ียวกบัการดาํรงเงินกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน (Full Consolidation) โดยบริษทัฯไดรั้บอนุญาตจาก ธปท. ท่ีผ่อนผนัให้บริษทัฯถือหุ้นใน
ธนาคารนครหลวงไทยโดยออ้มผ่านธนาคารธนชาตเกินกว่าอตัราท่ีกฎหมายกาํหนดเพื่อการรับโอน
กิจการ และอนุญาตใหไ้ม่ตอ้งนาํธนาคารนครหลวงไทยมารวมอยูใ่นกลุ่มธุรกิจทางการเงินจนถึงวนัท่ี
ธนาคารนครหลวงไทยจดทะเบียนเสร็จส้ินการชาํระบญัชี โดยในการคาํนวณเงินกองทุนของบริษทัฯ
และธนาคารธนชาตไม่ตอ้งนาํเงินลงทุนในธนาคารนครหลวงไทยมาหักออกจากเงินลงทุนจนถึงวนัท่ี
ธนาคารนครหลวงไทยเลิกกิจการและยื่นขอชาํระบญัชี แต่ในการคาํนวณอตัราส่วนเงินกองทุนต่อ
สินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัใหน้าํสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัของธนาคารนครหลวงไทยมารวมคาํนวณดว้ย
จนถึงวนัท่ีธนาคารนครหลวงไทยคืนใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย ์ ซ่ึงบริษทัฯจะเปิดเผยขอ้มูล
เงินกองทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ไวใ้น website ของบริษทัฯท่ี www.thanachart.co.th ภายในเดือน
เมษายน 2555 นอกจากน้ี เงินกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 ไดเ้ปิดเผย
ไวใ้น website ของบริษทัฯตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 
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31. เงินปันผล 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯมีการจ่ายเงินปันผลดงัน้ี 

เงินปันผลจ่าย      
ต่อหุน้ เงินปันผลจ่าย วนัท่ีจ่ายเงินปันผล เงินปันผล อนุมติัโดย 

  ลา้นบาท บาท  
เงินปันผลระหวา่งกาลประกาศ
จ่ายจากกาํไรสาํหรับงวดหก
เดือนแรกของปี 2554 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี  26 กนัยายน 2554 

639 0.50 20 ตุลาคม 2554 

เงินปันผลประกาศจ่ายจาก
กาํไรสาํหรับงวดหกเดือน
หลงัของปี 2553 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือ
วนัท่ี 8 เมษายน 2554 

  894 
 
 

0.70 
 
 

3 พฤษภาคม 2554 

รวม 1,533 1.20  

     
เงินปันผลระหวา่งกาลประกาศ
จ่ายจากกาํไรสาํหรับงวดหก
เดือนแรกของปี 2553 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2553 

  639 0.50 26  ตุลาคม  2553 

เงินปันผลประกาศจ่ายจาก
กาํไรสาํหรับงวดหกเดือน
หลงัของปี 2552 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือ
วนัท่ี 7 เมษายน 2553 

  767 
 
 

0.60 
 
 

6  พฤษภาคม  2553 

รวม 1,406 1.10  

32. รายได้ดอกเบีย้ 

 รายไดด้อกเบ้ียสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดว้ย 

หน่วย: ลา้นบาท) (
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม  

 2554 2553 2554 2553 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 2,237 1,057 2 5 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา้ 86 90 3 2 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 4,143 3,666 350 336 
เงินใหสิ้นเช่ือ 20,942 14,952 76 51 

17,011 15,262 2 32 การใหเ้ช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน 
44,419 35,027 433 426 รวมรายไดด้อกเบ้ีย 
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33. ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้  

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดว้ย  

หน่วย: ลา้นบาท) (
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม  

 2554 2553 2554 2553 

เงินรับฝาก 8,969 5,953 - - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,288 511 - - 
เงินนาํส่งสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 1,955 1,914 - - 
ตราสารหน้ีท่ีออก     

- หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 1,852 1,500 - - 
- หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 609 698 611 701 
- อ่ืน ๆ 5,427 1,418 - - 

เงินกูย้มื 1 3 - - 
3 1 2 3 ค่าธรรมเนียมในการกูย้มืเงิน 

20,104 11,998 613 704 รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 

34. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดว้ย  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม  

 2554 2553 2554 2553 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ     
การรับรอง รับอาวลั และการคํ้าประกนั 271 228 - - 
ค่าธรรมเนียมรับเก่ียวกบัธุรกิจเช่าซ้ือ 911 905 10 48 
ค่าธรรมเนียมบริการบตัรเครดิต 698 395 - - 
บริการบตัรเอทีเอม็และบริการธนาคาร
อิเลก็ทรอนิกส์ 669 575 - - 

ค่าธรรมเนียมจดัการ 477 537 - - 
ค่าธรรมเนียมรับค่าเบ้ียประกนัภยั 224 226 - - 

623 536 1 2 อ่ืน ๆ 
รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 3,873 3,402 11 50 

(501) (521) (1) (2) ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 
3,372 2,881 10 48 รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 
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35. กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพือ่ค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
และ 2553 ประกอบดว้ย 

 

หน่วย: ลา้นบาท) (
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม  

 2554 2553 2554 2553 

เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์                         
ดา้นอตัราแลกเปล่ียน 875 360 - - 

เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์                           
ดา้นอตัราดอกเบ้ีย 1 1 - - 

ตราสารหน้ี 17 (5) - - 
ตราสารทุน (5) 211 - - 

3 4 - - อ่ืน ๆ 
891 571 - - รวม 

36. กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดว้ย  
หน่วย: ลา้นบาท) (

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม  

 2554 2553 2554 2553 

กาํไร (ขาดทุน) จากการขาย     
 เงินลงทุนเผือ่ขาย 214 388 37 120 
 เงินลงทุนทัว่ไป 90 - 6 - 
    ขาดทุนจากการปรับราคาขายลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 

แก่ บสท.           (1) - - - 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 397 27 - 2,136 
กาํไรจากการตีราคาเงินลงทุน (ส่วนไดเ้สียจากการ           
รวมธุรกิจ) 33 - - - 

กาํไรจากการรับชาํระหน้ี/ขายหน้ี/ตีโอนสินทรัพย ์
    ชาํระหน้ีจากเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 71 85 34 75 
โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (ขาดทุน) (37) 23 - - 
กาํไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน 372 - - - 

- - 6 8 กาํไรจากการรับคืนทุนหุน้สามญั 
1,139 523 83 2,339 รวม 
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ในระหว่างปี บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบ
กาํหนดจาํนวน 8,439 ลา้นบาท ไปเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการวดั
มูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาประกันภยัระยะยาว ซ่ึงมูลค่าของหน้ีสินจะมีความผนัผวนตามอตัรา
ดอกเบ้ียตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไปท่ีใชใ้นการคิดลด ทั้งน้ี บริษทัย่อยไดบ้นัทึกผลต่างระหว่างราคาตาม
บญัชีกบัมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอนจาํนวน 329 ลา้นบาท เป็นกาํไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และไดโ้อนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายอีกจาํนวน 
2,000 ลา้นบาท ไปเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ โดยมีกาํไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน 
43 ลา้นบาท   

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ท่ี 2.2 ในเดือนมิถุนายน 2553 บริษทัฯไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในหุน้สามญั
ของธนาคารนครหลวงไทยจาํนวน 104,964,000 หุ้น ให้แก่ธนาคารธนชาต ทาํให้บริษทัฯมีกาํไรจาก
การจาํหน่ายจาํนวน 2,136 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ ซ่ึงได้ตดัออกในการจดัทาํ           
งบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับปี 2553 แลว้  

37.  ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัฯและบริษทัย่อย (บริษทั
มหาชน) ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์
ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายให้กบักรรมการซ่ึงดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯดว้ย แต่รวมถึงเงินบาํเหน็จ
แก่คณะกรรมการของบริษทัฯและบริษทัย่อยจาํนวนประมาณ 15 ลา้นบาท ซ่ึงอนุมติัโดยท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2554 

38. หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่าสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 
ประกอบดว้ย 

หน่วย: ลา้นบาท) (
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม  
 2554 2553 2554 2553 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ     
   เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (โอนกลบั) 2,143 1,687 (166) (98) 
   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  30 38 - - 
ตดัจาํหน่ายค่าเผือ่ปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี          
ในระหวา่งปี (40) (36) - - 

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี (โอนกลบั) (35) 131 - - 
(21) (167) (10) 28 ขาดทุนจากการดอ้ยเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน (โอนกลบั) 

2,077 1,653 (176) (70) รวม 
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39. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคาํนวณข้ึนจากกาํไรสุทธิสําหรับปีหลงัจากบวกกลบัและหักออกดว้ยค่าใชจ่้ายและ
สาํรองต่าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใชจ่้ายในการคาํนวณภาษีและรายไดต่้าง ๆ ท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้ง
นาํมารวมคาํนวณเป็นรายไดใ้นทางภาษี 

ในระหว่างปี 2554 บริษทัฯไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสําหรับปีเน่ืองจากกาํไรหลงัจาก
บวกกลบัและหกัออกดว้ยรายไดแ้ละ/หรือค่าใชจ่้ายตามหลกัเกณฑท์างภาษีแลว้มีผลเป็นขาดทุนสุทธิ                

องค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 40. 

องค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
ประกอบดว้ย 

 

หน่วย: ลา้นบาท) (
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม  

 2554 2553 2554 2553 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่     
เงินลงทุนเผือ่ขาย:     
กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงระหวา่งปี (128) 1,299 48 329 
กาํไร (ขาดทุน) จากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน 43 (2,040) - (2,040) 

กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน (214) (388) (37) (120) 

 (299) (1,129) 11 (1,831) 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (ขาดทุน) - (226) - - 

(299) (1,355) 11 (1,831) กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี (ขาดทุน) 

41. การกระทบยอดกาํไรต่อหุ้นปรับลด 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกําไรสําหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ                  
(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกในระหว่างปีโดย
สุทธิจากหุน้สามญัซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัฯ 
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กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหว่าง
งวดสุทธิจากหุน้สามญัซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัฯกบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัฯ
อาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติว่าไดมี้การแปลง
เป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 

งบการเงินรวม  
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

  จาํนวนหุน้สามญั  
 กาํไรสาํหรับปี ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 5,002,433 5,638,853 1,277,815 1,277,814 3.91 4.41 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุน้บุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       
 หุน้สามญั - - 15 16   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
 สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 5,002,433 5,638,853 1,277,830 1,277,830 3.91 4.41 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
  จาํนวนหุน้สามญั  
 กาํไรสาํหรับปี ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 1,635,133 2,817,624 1,277,815 1,277,814 1.28 2.21 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุน้บุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       
 หุน้สามญั - - 15 16   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
 สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 1,635,133 2,817,624 1,277,830 1,277,830 1.28 2.21 
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42. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

บริษัทฯ  บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตาม
พระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมเป็นราย
เดือนในอตัราร้อยละ 3 - 10 ของเงินเดือนพนกังาน และเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้ใน
อตัราท่ีกาํหนด และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนดงักล่าว  ใน
ระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุนเป็นจาํนวนรวม 
453 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 5 ลา้นบาท) 

43. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัฯและบริษทั
เหล่านั้นและเป็นไปตามปกติธุรกิจ ซ่ึงรายการท่ีมีสาระสาํคญัสามารถสรุปไดด้งันั้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม   

 งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายกาํหนดราคา งบการเงินรวม 

 2554 2553 2554 2553 (สาํหรับปี 2554) 

รายการทีเ่กดิขึน้ในระหว่างปี      
บริษทัย่อย      
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 18,245  
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี - - 17,512 42,492 ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 3,402  
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี - - 158 18,474 ราคาตลาด 

  มูลค่าขายสินทรัพยด์าํเนินงาน  - - 100 109 ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
 (2554: กาํไร 34 ลา้นบาท  
 2553: กาํไร 41 ลา้นบาท) 
รับคืนทุนจากบริษทัยอ่ย  - - 31 127 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 
 (2554: กาํไร 6 ลา้นบาท 

กาํไร 8 ลา้นบาท)     2553: 
รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือ - - 72 43 คิดอตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กหน้ีชั้นดี  

   (MLR) ของธนาคารธนชาต                        
รายไดด้อกเบ้ียจากเงินฝากธนาคาร - - 2 5    คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.625 - 1.50 ต่อปี        

- - 299 258    คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.45 - 3.30  และ  รายไดด้อกเบ้ียจากเงินลงทุนใน                 
ตราสารหน้ี ต่อปี                              5.00 - 8.60  

รายไดเ้งินปันผล - - 1,406 854 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค่้าเช่าและบริการอ่ืน อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา - - 172 203   
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย  - - 2 4 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.35, 4.90 

    และ 5.25 ต่อปี 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 30 53  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม   

 งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายกาํหนดราคา งบการเงินรวม 

 2554 2553 2554 2553 (สาํหรับปี 2554) 

รายการทีเ่กดิขึน้ในระหว่างปี(ต่อ)      
บริษทัร่วม       
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 161 - -  
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี 80 350 - - ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี 384 17,046 - - ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  - 213 - -  
 (2553: กาํไร 27 ลา้นบาท) 

ดอกเบ้ียร้อยละ 0.75 - 7.25 ต่อปี รายไดด้อกเบ้ีย 369 199 - - 
ตามท่ีประกาศจ่าย รายไดเ้งินปันผล - - 94 90 

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 7 13 - - 
รายไดอ่ื้น - 3 - -  
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย ดอกเบ้ียร้อยละ 0.25 - 4.25 และ 5.25 ต่อปี 82 70 - - 
ค่าเช่าจ่าย อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 45 42 - - 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/                   
ประกนัชีวติ 

1 4 - - อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 12 13 32 31  
เงินปันผลจ่าย ตามท่ีประกาศจ่าย 52 40 156 143 
บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั      
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 6,228 - -  
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี 1,139 3,229 - - ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี 562 3,137 - - ราคาตลาด 
มูลค่าขายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพย์
อ่ืน 

- 
 

266 - 208  

  (2553: กาํไร 78 ลา้น ในงบการเงินรวม 
และกาํไร 85 ลา้นบาท ในงบเฉพาะ
กิจการ) 

มูลค่าขายทรัพยสิ์นรอการขาย - 373 - -  
กาํไร 29 ลา้นบาท)   (2553: 

มูลค่าซ้ือ/ขายสญัญาอตัราแลกเปล่ียน 443,694 179,266 - - ราคาตลาด 
  (2554: ขาดทุน 114 ลา้นบาท 
  2553: ขาดทุน 9 ลา้นบาท) 

ดอกเบ้ียร้อยละ 0.05 - 8.69 ต่อปี  รายไดด้อกเบ้ีย 659 284 - - 
ตามท่ีประกาศจ่าย รายไดเ้งินปันผล 57 70 24 24 

รายไดใ้นการรับประกนัภยั/                       
ประกนัชีวติ 

4 - - - อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

รายไดอ่ื้น 40 55 - 2   
ดอกเบ้ียจ่าย  431 300 1 8 ดอกเบ้ียร้อยละ 0.125 - 6.10 และ 7.40 - 8.60  

ต่อปี  
ค่าเช่าจ่าย อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 123 116 - - 
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 1 91 - 3 
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ค่าบริหารโครงการจ่าย 65 58 27 29 อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญาซ่ึงคาํนวณโดย
อา้งอิงจากประมาณการเวลาท่ีใช ้
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม   

 งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายกาํหนดราคา งบการเงินรวม 

 2554 2553 2554 2553 (สาํหรับปี 2554) 

รายการทีเ่กดิขึน้ในระหว่างปี(ต่อ)      
บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั      
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/                   
ประกนัชีวติ 

- 125 - -  

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 23 34 3 10  
เงินปันผลจ่าย 1,113 558 - - ตามท่ีประกาศจ่าย 

นอกเหนือจากรายการตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ธนาคาร                
นครหลวงไทยไดโ้อนขายลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขายให้แก่บริษทับริหารสินทรัพย ์                
ที เอส จาํกดั และธนาคารนครหลวงไทยไดโ้อนขายลูกหน้ีและรวมถึงสินทรัพยท์ั้งหมดของธนาคาร     
นครหลวงไทยให้แก่ธนาคารธนชาต ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในกลุ่มตามราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงราคาท่ี          
ท่ีปรึกษาทางการเงินไดเ้สนอความเห็นว่าถือเป็นราคายติุธรรมตามรายละเอียดท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 2.4 และ 2.5  

ยอดคงคา้งของรายการระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
และ 2553 สามารถแสดงดว้ยยอดถวัเฉล่ียจากยอดคงคา้ง ณ วนัส้ินเดือน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย: ลา้นบาท) (
งบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินรวม 

 2554 2553 2554 2553 

บริษัทย่อย      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ - - 212 377 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี - - 1,000 1,316 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) - - 1 2 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - - 39 93 
บริษัทร่วม      
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 7,513 5,757 - - 
เงินรับฝาก 292 436 - - 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื  2,468 1,930 - - 
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 1,296 2,896 8 21 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 17,889 11,551 - - 
เงินรับฝาก 1,166 4,465 - - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 7,581 6,592 - - 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื  7,527 3,841 46 150 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ยอดคงคา้งของรายการระหว่างกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญัมีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย: ลา้นบาท)  (
 งบการเงินรวม 

 2554 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน  

 

เงินให้
สินเช่ือแก่
ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ีย    
คา้งรับ 

ตราสาร
หน้ีท่ีออก
และเงิน
กูย้มื 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

เงินลงทุน 
- ตราสาร

หน้ี 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

สินทรัพย์
อ่ืน 

ภาระ
ผกูพนั เงินรับฝาก หน้ีสินอ่ืน 

บริษทัร่วม          
บมจ. เอม็บีเค - - - 10 93 - 1,500 20 - 
บจ. สยามซมัซุงประกนัชีวติ - - - - 26 - 100 - - 
บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั          
บมจ. ซีคอน ดีเวลลอปเมนท ์ - - 591 1 - - - - - 
บมจ. ไทยฮั้วยางพารา - - 1,993 - 195 - 150 1 10 
บจ. สินแพทย ์ - - 796 - 9 - - - - 
ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย 1,123 - - 25 - 7,933 3,494 102 2,580 
บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ - - 577 - 15 - - - 76 
บมจ. บตัรกรุงไทย - 582 3,533 - 7 - - - - 
บจ. นํ้าตาลรีไฟน์ชยัมงคล - - 2,471 - - - - - 3 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง - - 1,325 194 744 35 932 318 306 

 1,123 582 11,286 230 1,089 7,968 6,176 441 2,975 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2553 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน  

 

เงินให้
สินเช่ือแก่
ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ีย   
คา้งรับ 

ตราสาร
หน้ีท่ีออก
และเงิน
กูย้มื 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

เงินลงทุน - 
ตราสารหน้ี 

สินทรัพย์
อ่ืน เงินรับฝาก หน้ีสินอ่ืน ภาระผกูพนั 

บริษทัร่วม          
บมจ. เอม็บีเค - - - 11 144 - 1,800 18 30 
บจ. ราชธานีลิสซ่ิง - - 6,503 - 37 - - - - 
บจ. สยามซมัซุงประกนัชีวติ - - - - 98 - - - - 
บจ. สยามซิต้ีประกนัภยั - - - - 98 - - - - 
บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั          
บมจ. ซีคอน ดีเวลลอปเมนท ์ - - 736 1 1 - - - 58 
บมจ. ไทยฮั้วยางพารา - - 1,777 - 191 - 150 1 6 
บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง - - 593 - - - - - - 
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ - 244 24 6 2,041 - 200 39 19 
บจ. สินแพทย ์ - - 654 - 9 - - - 28 
ธนาคารออมสิน 4,057 - - - - 30 650 225 - 
ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย 436 - - 2 - 6,853 3,494 76 1,458 
บมจ. บตัรกรุงไทย - 964 9,344 6 4 - - - - 
บจ. นํ้าตาลวงัขนาย - - 1,658 - 15 - - - 48 
บจ. นํ้าตาลรีไฟน์ชยัมงคล - - 2,840 - 95 - - - 3 
บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ - - 446 - 50 - - - 6 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง 341 175 1,277 41 820 37 730 20 221 

 4,834 1,383 25,852 67 3,603 6,920 7,024 379 1,877 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน  

 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

เงินลงทุน - 
ตราสารหน้ี 

เงินให้
สินเช่ือแก่
ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ีย    
คา้งรับ 

สินทรัพย์
อ่ืน เงินรับฝาก 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี 
ท่ีออกและ
เงินกูย้มื หน้ีสินอ่ืน 

ภาระ
ผกูพนั 

บริษทัย่อย          
บมจ. ธนาคารธนชาต 68 3,643 - 86 - - - 19 - 
บบส. เอน็ เอฟ เอส - - 1,000 1 - - - - - 
บมจ. หลกัทรัพยธ์นชาต - - - 3 - - - 5 - 
บจ. ธนชาตประกนัภยั - - - 1 - - - - - 
บจ. เนชัน่แนล ลีซซ่ิง - - - - - - - 17 - 
บริษทัร่วม          

บมจ. เอม็บีเค - - - 1 - - - 9 - 

 68 3,643 1,000 92 - - - 50 - 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน  

 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

เงินลงทุน - 
ตราสารหน้ี 

เงินให้
สินเช่ือแก่
ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ีย   
คา้งรับ 

สินทรัพย์
อ่ืน เงินรับฝาก 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี 
ท่ีออกและ
เงินกูย้มื หน้ีสินอ่ืน 

ภาระ
ผกูพนั 

บริษทัย่อย          
บมจ. ธนาคารธนชาต 56 3,636 - 72 - - 622 - - 
บบส. เอน็ เอฟ เอส - - 1,000 - - - - - - 
บจ. ธนชาตประกนัชีวติ - - - - - 45 - - - 
บจ. เนชัน่แนล ลีซซ่ิง - - - - - - 22 - - 
บริษทัยอ่ยอ่ืน 1 - - 4 - - 5 - - 
บริษทัร่วม          
บมจ. เอม็บีเค - - - 1 - - 8 - - 
บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั          

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง 20 - - 1 - 151 3 - - 

 77 3,636 1,000 78 - 196 660 - - 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯมีเงินใหสิ้นเช่ือแก่บริษทัยอ่ย ซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 12.11 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในหุน้สามญัในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดย
การมีผูบ้ริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นผูถื้อหุ้นและ/หรือมีกรรมการร่วมกันรวมจาํนวน
ประมาณ 1,172 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 469 ลา้นบาท) (2553: 1,052 ลา้นบาท ในงบ
การเงินรวม และ 451 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัพนกังานระดบัผูบ้ริหาร
ข้ึนไปของบริษทัฯและบริษทัในกลุ่ม โดยรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวท่ีมียอดคงคา้ง
ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย: ลา้นบาท) (
 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

 2554 2553 2554 2553 

เงินใหสิ้นเช่ือ 49 59 - - 
เงินรับฝาก 535 487 - - 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีสาํคญั 

ในระหว่างปี 2554 และ 2553 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกผลประโยชน์ให้แก่ผูบ้ริหารสําคญัรวมถึง
กรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยทั้งหมด  ดงัน้ี 

หน่วย: ลา้นบาท) (
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม  

 2554 2553 2554 2553 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 680 581 80 85 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 12 - 2 - 
ผลประโยชน์จากการเลิกจา้ง 26 - - - 

 718 581 82 85 
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44. การเสนอข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

44.1 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทีสํ่าคญัจําแนกตามประเภทธุรกรรม 

ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 และผลการดาํเนินงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั
ของแต่ละปี จาํแนกตามประเภทธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศเป็นดงัน้ี 

 

หน่วย: ลา้นบาท) (
งบการเงินรวม  

 2554 

 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  

 ต่างประเทศ ในประเทศ ตดับญัชี รวม 

สินทรัพยร์วม 1,032,972 15,245 (153,060) 895,157 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 106,848 8,066 (51,682) 63,232 
เงินลงทุน 153,026 7,132 (7,647) 152,511 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 74,150 - (72,477) 1,673 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 630,228 - (19,430) 610,798 
เงินรับฝาก 471,618 - (35,753) 435,865 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 78,910 15,010 (33,769) 60,151 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 271,446 - (8,793) 262,653 

  

หน่วย: ลา้นบาท)  (
งบการเงินรวม  

 2553 

 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  

 ต่างประเทศ ในประเทศ ตดับญัชี รวม 

สินทรัพยร์วม 977,150 10,758 (105,151) 882,757 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 98,208 196 (13,299) 85,105 
เงินลงทุน 135,443 10,505 (572) 145,376 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 108,843 - (106,604) 2,239 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 584,888 - (2,245) 582,643 
เงินรับฝาก 532,973 - (591) 532,382 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 43,894 10,291 (13,640) 40,545 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 189,615 - (4,898) 184,717 
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หน่วย: ลา้นบาท)  (
งบการเงินรวม  

 2554 

 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  

 ต่างประเทศ ในประเทศ ตดับญัชี รวม 

รายไดด้อกเบ้ีย 45,713 218 (1,512) 44,419 
(21,346) (37) 1,279 (20,104) ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 24,367 181 (233) 24,315 
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  4,743 (4) (1,367) 3,372 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติสุทธิ 896 - 1,231 2,127 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน  ๆ 15,907 39 (10,015) 5,931 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ  (23,024) - 1,264 (21,760) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุน                          
จากการดอ้ยค่า (2,086) - 9 (2,077) 

(3,044) - (92) (3,136) ภาษีเงินได ้
17,759 216 (9,203) 8,772 กาํไรก่อนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

หน่วย: ลา้นบาท) (
งบการเงินรวม  

 2553 

 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  

 ต่างประเทศ ในประเทศ ตดับญัชี รวม 

รายไดด้อกเบ้ีย 35,676 274 (923) 35,027 
(12,443) (47) 492 (11,998) ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 23,233 227 (431) 23,029 
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  4,045 - (1,164) 2,881 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติสุทธิ 1,447 - 904 2,351 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน  ๆ 10,344 15 (4,712) 5,647 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ  (17,840) (3) 734 (17,109) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุน                          
จากการดอ้ยค่า (1,681) - 28 (1,653) 

(5,473) - 629 (4,844) ภาษีเงินได ้
14,075 239 (4,012) 10,302 กาํไรก่อนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 และผลการดาํเนินงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของ   
แต่ละปีเฉพาะของบริษทัฯ เป็นธุรกรรมในประเทศทั้งส้ิน 
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44.2  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานจําแนกตามประเภทธุรกจิ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการใน 6 ส่วนงานหลกัคือ (1) บริษทัฯ (2) ธุรกิจธนาคาร (3) บริหาร
สินทรัพย ์(4) ธุรกิจหลกัทรัพย ์(5) ธุรกิจประกนัชีวิต และ (6) ธุรกิจประกนัภยั ขอ้มูลทางการเงินจาํแนก
ตามส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  

ธุรกิจ
บริหาร
สินทรัพย ์

ธุรกิจ     
ประกนั
ชีวติ 

ธุรกิจ  
ธนาคาร 

ธุรกิจ
หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ 
ประกนัภยั 

รายการ    
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม ธุรกิจอ่ืน บริษทัฯ  

รายไดด้อกเบ้ีย 433 43,226 468 194 1,143 122 308 (1,475) 44,419 
(613) (20,440) (157) (17) - - (119) 1,242 (20,104) ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (180) 22,786 311 177 1,143 122 189 (233) 24,315 
รายไดค่้าธรรมเนียมและ

บริการสุทธิ  10 3,946 6 504 (16) (5) 294 (1,367) 3,372 
รายไดจ้ากการรับประกนัสุทธิ - - - - (317) 1,213 - 1,231 2,127 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 1,966 11,388 372 1,359 501 44 316 (10,015) 5,931 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน (336) (19,604) (189) (1,397) (467) (636) (395) 1,264 (21,760) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและ

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 176 (2,706) 481 - - - (37) 9 (2,077) 
(1) (1,873) (235) (170) (426) (255) (84) (92) (3,136) ภาษีเงินได ้

กาํไรก่อนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อาํนาจควบคุม 1,635 13,937 746 473 418 483 283 (9,203) 8,772 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  

ธุรกิจ
บริหาร
สินทรัพย ์

ธุรกิจ     
ประกนั
ชีวติ 

ธุรกิจ  
ธนาคาร 

ธุรกิจ
หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ 
ประกนัภยั 

รายการ    
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม ธุรกิจอ่ืน บริษทัฯ  

426 33,961 187 129 829 60 310 (875) 35,027 รายไดด้อกเบ้ีย 
(704) (11,652) (43) (5) - - (38) 444 (11,998) ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 
(278) 22,309 144 124 829 60 272 (431) 23,029 รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 

รายไดค่้าธรรมเนียมและ
บริการสุทธิ  48 3,242 5 547 (119) (4) 326 (1,164) 2,881 

- - - - 579 868 - 904 2,351 รายไดจ้ากการรับประกนัสุทธิ 
4,132 3,766 334 1,503 312 52 260 (4,712) 5,647 รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 
(387) (14,642) (110) (1,437) (379) (474) (414) 734 (17,109) ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน 

หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 70 (2,158) 353 - - - 54 28 (1,653) 

(767) (3,577) (157) (216) (443) (208) (105) 629 (4,844) ภาษีเงินได ้
กาํไรก่อนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อาํนาจควบคุม 2,818 8,940 569 521 779 294 393 (4,012) 10,302 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  

ธุรกิจ
บริหาร
สินทรัพย ์

ธุรกิจ     
ประกนั
ชีวติ 

ธุรกิจ
ธนาคาร 

ธุรกิจ
หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ
ประกนัภยั 

รายการ    
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม ธุรกิจอ่ืน บริษทัฯ  

รายการระหวา่งธนาคาร 
 และตลาดเงิน 76 97,346 962 376 359 233 411 (36,531) 63,232 
เงินลงทุน 5,657 114,541 1,655 223 32,814 4,776 492 (7,647) 152,511 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและ

บริษทัร่วม 31,598 40,842 - 667 678 303 62 (72,477) 1,673 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและ      

ดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ  1,087 604,770 9,226 1,953 99 - 13,093 (19,430) 610,798 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 55 8,365 1 54 155 106 62 17 8,815 

2,170 46,572 5,992 966 798 3,290 181 (1,841) 58,128 สินทรัพยอ่ื์น 
40,643 912,436 17,836 4,239 34,903 8,708 14,301 (137,909) 895,157 สินทรัพยร์วม 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  

ธุรกิจ
บริหาร
สินทรัพย ์

ธุรกิจ     
ประกนั
ชีวติ 

ธุรกิจ
ธนาคาร 

ธุรกิจ
หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ
ประกนัภยั 

รายการ    
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม ธุรกิจอ่ืน บริษทัฯ  

รายการระหวา่งธนาคาร 
89 84,277 256 1,684 1,263 130 221 (2,815) 85,105  และตลาดเงิน 

7,526 103,226 1,061 767 28,794 3,967 607 (572) 145,376 เงินลงทุน 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและ 

บริษทัร่วม     31,623 75,272 - 763 776 347 62 (106,604) 2,239 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและ       
ดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ  1,049 579,541 1,202 1,345 58 - 1,693 (2,245) 582,643 

124 8,731 1 79 128 19 29 - 9,111 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 
2,233 31,498 2,999 2,034 703 1,126 122 17,568 58,283 สินทรัพยอ่ื์น 

42,644 882,545 5,519 6,672 31,722 5,589 2,734 (94,668) 882,757 สินทรัพยร์วม 
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45. ทรัพย์สินทีมี่ภาระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีทรัพยสิ์นท่ีมีภาระผกูพนั ซ่ึงมีมูลค่าตาม
บญัชี ดงัน้ี 

 

หน่วย: ลา้นบาท) (
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2554 2553 2554 2553 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     
วางประกนักบันายทะเบียน 7,448 6,214 - - 
วางประกนัศาล 20 283 - - 
วางประกนัสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน - 190 - - 
วางประกนัการใชไ้ฟฟ้า - 13 - - 

ทรัพยสิ์นรอการขาย     
อสงัหาริมทรัพยส่์วนท่ีใหสิ้ทธิแก่ลูกหน้ีในการ            
ซ้ือคืนหรือซ้ือก่อน 969 525 - - 

อสงัหาริมทรัพยส่์วนท่ีทาํสญัญาจะซ้ือจะขายกบัลูกคา้ 
แต่อยูร่ะหวา่งการผอ่นชาํระหรือการโอนกรรมสิทธิ 1,483 1,707 102 85 

 9,920 8,932 102 85 

46. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ท่ีมีสาระสาํคญัมีดงัน้ี 

46.1 ภาระผูกพนั 

หน่วย: ลา้นบาท) (
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม  

 2554 2553 2554 2553 

การรับอาวลัตัว๋เงิน 386 654 - - 
การคํ้าประกนัการกูย้มืเงิน 1,230 422 - - 
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบกาํหนด 1,105 571 - - 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 2,626 2,456 - - 
ภาระผกูพนัอ่ืน      
วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลูกคา้ยงัไม่ไดถ้อน 28,549 45,740 - - 

21,405 24,235 1 1 อ่ืน ๆ 
55,301 74,078 1 1 รวม 

 นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาอตัราแลกเปล่ียน สัญญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ียต่างสกลุเงิน สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียและสญัญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้ตามท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหตุขอ้ท่ี 9 
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46.2 ในปี 2544 - 2546 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาขายเงินใหสิ้นเช่ือแก่บรรษทับริหารสินทรัพย์
ไทย (บสท.) เป็นจาํนวนเงินประมาณ 3,409 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระท่ีจะตอ้งร่วมรับรู้
ส่วนแบ่งผลกาํไรหรือขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของ บสท. ณ ส้ินปีท่ี 5 และส้ินปีท่ี 10 
นบัแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2544โดยในกรณีท่ีมีผลขาดทุน ผลขาดทุนส่วนแรกจาํนวนไม่เกินร้อยละ 20 
ของราคาโอน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะเป็นผูรั้บผิดชอบ ผลขาดทุนส่วนท่ีสองจาํนวนไม่เกินร้อยละ 20 
ของราคาโอน บสท. บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะแบ่งกนัคนละคร่ึง ผลขาดทุนส่วนท่ีเหลือ บสท. จะรับไป
ทั้งหมด โดยผลกาํไรหรือขาดทุนจะคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยท่ี์เรียกเก็บไดส้ะสม ณ วนัท่ีคาํนวณหกัดว้ย
ตน้ทุนในการรับโอนและค่าใชจ่้ายทั้งปวงในการดาํเนินงานของ บสท. รวมทั้งดอกเบ้ียจากตราสารหน้ี
ท่ีออกเพ่ือซ้ือลูกหน้ี ซ่ึงผลกาํไรหรือขาดทุนทั้ งหมดยงัไม่สามารถประมาณได้แน่นอนในขณะน้ี 
อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดมี้การประมาณการส่วนแบ่งผล
ขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพดงักล่าวแลว้เป็นจาํนวนเงินประมาณ 383 
ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 183 ลา้นบาท)  ซ่ึงจาํนวนประมาณการผลขาดทุนน้ีไดแ้สดงไวเ้ป็น
ส่วนหน่ึงของประมาณการหน้ีสิน  

46.3 บริษทัฯและธนาคารธนชาตได้มีการทาํสัญญาขายสินเช่ือ/โอนสิทธิเรียกร้องสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักับ
บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงบริษทัฯและธนาคารธนชาตมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายค่าชดใชค้วาม
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากจาํนวนสินเช่ือ อนัเกิดจากการไม่ไดรั้บชาํระหน้ีจาํนวนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของ
มูลค่าสินเช่ือท่ีขาย ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ภาระสูงสุดไม่เกิน 3 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 1 ลา้นบาท) 

46.4 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์น                
รอการขาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและค่าบริการอ่ืน ๆ พร้อมทั้ งค่าเช่าและค่าบริการอาคาร
สาํนกังานตามสญัญาเช่าและบริการระยะยาวดงัน้ี 

หน่วย: ลา้นบาท)  (
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม  

กิจการอ่ืน กิจการอ่ืน บริษทัยอ่ย ปี 

2555 1,728 7 5 
2556 1,273 1 5 

2557 เป็นตน้ไป 4,057 3 8 

 นอกจากน้ี บริษทัฯยงัมีภาระท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการงานธุรการต่าง ๆ ให้กบับริษทัย่อยแห่งหน่ึงตามอตัรา
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงบวกส่วนเพิ่มตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา 
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46.5 ภาระผูกพันของธนาคารนครหลวงไทยจากการรับโอนกิจการของธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน) 
และการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้กบับริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวทิ จํากดั 

จากการท่ีธนาคารนครหลวงไทยไดท้าํสัญญาการรับโอนกิจการกบัธนาคารศรีนคร จาํกดั (มหาชน) 
(“ธนาคารศรีนคร”) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2545 เป็นตน้ไป และจากการท่ีธนาคารนครหลวงไทย     
ได้มีการโอนสินทรัพยข์องธนาคารนครหลวงไทยเองโดยตรงและของธนาคารศรีนครให้แก่บริษทั                    
บริหารสินทรัพย  ์เพชรบุรี จาํกดั (“บบส. เพชรบุรี”) และได้มีการโอนต่อให้บริษทับริหารสินทรัพย ์
สุขมุวิท จาํกดั (“บบส. สุขมุวิท”) ต่อมาธนาคารนครหลวงไทยไดโ้อนกิจการทั้งหมดรวมทั้งภาระผกูพนั
และขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีธนาคารนครหลวงไทยมีอยู่กับ บบส.เพชรบุรี และ/หรือ บบส.สุขุมวิท ให้แก่
ธนาคารธนชาต โดยมีผลเป็นการโอนสมบูรณ์ตามกฎหมายในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 ทาํใหธ้นาคารธนชาต
มีภาระคงคา้งจากการโอนดงักล่าว อยา่งไรกต็าม ภาระผกูพนัท่ีกองทุนฯมีอยูต่่อธนาคารนครหลวงไทย
ไดถู้กโอน/เขา้สวมสิทธิโดยธนาคารธนชาตในฐานะผูซ้ื้อเงินลงทุนในหุ้นสามญัของธนาคารนครหลวง
ไทยจากกองทุนฟ้ืนฟูฯด้วยเช่นเดียวกัน ซ่ึง ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม  2554 ภาระผูกพันดังกล่าว
ประกอบดว้ย 

ก) ส่วนต่างจากการโอนสินทรัพยใ์หบ้บส. สุขมุวิท จาํนวนเงิน 93 ลา้นบาท ซ่ึงคงเหลือเป็นลูกหน้ี
รอเรียกเก็บโดยแสดงเป็นรายการ “ส่วนต่างจากการโอนสินทรัพยใ์ห้บบส. สุขมุวิท” ในงบแสดง
ฐานะการเงิน รายการคงคา้งดงักล่าวส่วนใหญ่เกิดจากการโอนสิทธิไล่เบ้ียสินเช่ือคํ้าประกนั ซ่ึง
มีประเด็นท่ีตอ้งหาขอ้ยติุในเร่ืองการพิสูจน์สิทธิเรียกร้องหรือคุณสมบติัของสินทรัพยว์่าเป็นไป
ตามเง่ือนไขของสัญญาโอนสินทรัพยห์รือไม่ ซ่ึง บบส. สุขมุวิท ยงัไม่ตกลงรับโอนและปัจจุบนั
อยูร่ะหว่างการตรวจสอบและ/หรือเจรจาระหว่างธนาคารธนชาต บบส. สุขมุวิท และกองทุนฟ้ืนฟูฯ
เพื่อหาขอ้ยติุต่อไป 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ส่วนต่างจากการโอนดงักล่าวประกอบดว้ย (i) รายการของธนาคาร               
นครหลวงไทยโดยตรงจาํนวน 10 ลา้นบาท ซ่ึงไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจาํนวนแลว้ และ 
(ii) รายการท่ีเก่ียวกบักิจการธนาคารศรีนครเดิมจาํนวน 83 ลา้นบาท ซ่ึงหากมีความเสียหายและ
เรียกเก็บจาก บบส. สุขุมวิทไม่ได ้กองทุนฟ้ืนฟูฯจะรับพิจารณาชดเชยความเสียหายทั้งจาํนวน 
ซ่ึงฝ่ายบริหารของธนาคารธนชาตเช่ือมัน่ว่าจะไม่เกิดผลเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัในอนาคต 
เน่ืองจากการโอนสินทรัพยด์งักล่าวสอดคลอ้งกบัหลกัการของสัญญาระหว่างธนาคารนครหลวง
ไทย ธนาคารศรีนครและบบส.สุขมุวิท รวมทั้งขอ้ตกลงท่ีใหไ้วโ้ดยกองทุนฟ้ืนฟฯู  

 

ข) รายการโอนสินทรัพยบ์างรายการ (ทั้งในส่วนของธนาคารนครหลวงไทยและของธนาคารศรีนครเดิม) 
ท่ี บบส. สุขุมวิท อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาโอนกลบัหรือขอปรับปรุงราคาและ
ขอรับชาํระเงินคืนพร้อมดอกเบ้ีย ซ่ึงส่วนใหญ่มีประเด็นท่ีตอ้งหาขอ้ยุติในเร่ืองการพิสูจน์สิทธิ
เรียกร้อง  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 รายการท่ีบบส. สุขมุวิท อยูร่ะหว่างการตรวจสอบมีจาํนวนประมาณ 370
ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย (i) ส่วนของธนาคารนครหลวงไทยโดยตรงจาํนวน 28 ลา้นบาท ซ่ึงได้
ตั้งสาํรองเผื่อความเสียหายไวภ้ายใตห้วัขอ้ “ประมาณการหน้ีสิน” ในงบแสดงฐานะการเงินเตม็
จาํนวนแลว้ และ (ii) รายการท่ีเก่ียวกบัธนาคารศรีนครเดิมจาํนวน 342 ลา้นบาท ซ่ึงหากมีความ
เสียหายเกิดข้ึนธนาคารธนชาตจะไดรั้บชดเชยจากกองทุนฟ้ืนฟูฯ และรายการปรับปรุง (ถา้มี) จะ
อยูภ่ายใตว้งเงินซ่ึงกองทุนฟ้ืนฟฯูไดต้ั้งวงเงินชดเชยความเสียหายส่วนน้ีไวป้ระมาณ 258 ลา้นบาท 
นอกจากน้ี บบส.สุขุมวิท อยู่ระหว่างเจรจาให้ธนาคารธนชาตชาํระดอกเบ้ียจากการโอนกลบัหรือขอ
ปรับปรุงราคาสินทรัพย ์ 

ค)   คดีความฟ้องร้องท่ีเก่ียวเน่ืองมาถึงธนาคารนครหลวงไทยจากการรับโอนกิจการธนาคารศรีนคร
จาํนวนประมาณ 11,280 ลา้นบาท ตามท่ีไดเ้ปิดเผยเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน                 
ภายหนา้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 47 

ง) ภาระตามหนงัสือคํ้าประกนัท่ียงัคงคา้ง 

กองทุนฟ้ืนฟูฯไดน้าํเงินเท่ากบัวงเงินชดเชยความเสียหายฝากไวก้บัธนาคารธนชาตในบญัชีเงินฝากใน
นามกองทุนฟ้ืนฟูฯเพื่อเป็นแหล่งเงินท่ีจะชดเชยความเสียหายตามขอ้ตกลงการชดเชยความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนจากการรับโอนกิจการธนาคารศรีนคร หากมีความเสียหายจริงตามเง่ือนไขท่ีตกลงสําหรับ
ประเด็นคงคา้งตามท่ีกล่าวในขอ้ ก) ข) ค) และ ง) ขา้งตน้ ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ธนาคารธนชาต
มีบญัชีเงินฝากในนามกองทุนฟ้ืนฟูฯเพื่อเป็นแหล่งเงินท่ีจะชดเชยความเสียหายจาํนวนเงินคงเหลือ
ประมาณ 791 ลา้นบาท นอกจากนั้น ไดมี้ขอ้ตกลงชดเชยความเสียหายเพิ่มเติมหากธนาคารธนชาตมี
ความเสียหายจากคดีฟ้องร้องตามท่ีกล่าวใน ค) อีก 2 คดี ซ่ึงมีทุนทรัพยจ์าํนวน 9,965 ลา้นบาท 

อย่างไรก็ดี ธนาคารธนชาตและบบส.สุขุมวิทได้มีการร่วมประชุมหารือและหาขอ้ยุติร่วมกันใน
หลกัการสาํหรับประเด็นคงคา้งดงักล่าวขา้งตน้ ทั้งน้ี ดว้ยขอ้ยติุในหลกัการดงักล่าว ธนาคารธนชาตจึงคาด
วา่จะไม่มีผลเสียหายในจาํนวนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีอาจเกิดข้ึนนอกเหนือไปจากท่ีไดมี้การกนัสาํรองไวใ้น
บญัชีแลว้ และ/หรือส่วนท่ีกองทุนฟ้ืนฟฯูจะเป็นผูรั้บผดิชอบ 
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46.6 ภาระผูกพนัจากการขายหุ้นสามัญของบริษัทหลกัทรัพย์นครหลวงไทย 

 จากการท่ีธนาคารนครหลวงไทยขายหุ้นสามญัของบริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทย ออกไปในเดือน
สิงหาคม 2554 ธนาคารนครหลวงไทยมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งชดใชค้่าเสียหายจากคดีท่ียงัคงคา้งอยู่และ
รวมถึงคดีฟ้องร้องท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตจากการท่ีบริษทัหลกัทรัพยน์ครหลวงไทยติดตามทวงถาม
หน้ีหรือฟ้องร้องลูกหน้ีอนัเน่ืองมาจากมูลหน้ีท่ีเกิดก่อนวนัขายเงินลงทุนดงักล่าวออกไป ทั้งน้ี ธนาคาร  
นครหลวงไทยจะรับผิดชอบชดใชค่้าใชจ่้ายก็ต่อเม่ือผูซ้ื้อหรือบริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทย ไดมี้
หนงัสือแจง้เหตุแห่งการชดใชพ้ร้อมทั้งหลกัฐานมายงัธนาคารนครหลวงไทยภายใน 3 ปีนบัแต่วนัโอน
หุ้นท่ีเสนอขาย ภาระผกูพนัของธนาคารนครหลวงไทยดงักล่าวไดมี้การโอนมายงัธนาคารธนชาต ณ 
วนัควบรวมกิจการ อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของธนาคารธนชาตเช่ือมัน่ว่าจะไม่เกิดความเสียหายจาก
กรณีดงักล่าว 

47. คดีฟ้องร้อง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
เป็นจาํนวนรวมประมาณ 24,667 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 624 ลา้นบาท) ซ่ึงผลของคดียงัไม่
เป็นท่ีส้ินสุด อย่างไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัย่อยไดพ้ิจารณาตั้งสํารองหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนไวแ้ลว้
บางส่วน และส่วนท่ีเหลือฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึน
จึงไม่ไดบ้นัทึกเป็นหน้ีสิน ณ ปัจจุบนั  

 

 หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายขา้งตน้ส่วนหน่ึงในงบการเงินรวมจาํนวน 
22,446 ลา้นบาท เป็นคดีท่ีธนาคารนครหลวงไทยถูกบุคคลภายนอกฟ้องเป็นจาํเลยหรือเป็นจาํเลยร่วม            
กบับุคคลอ่ืนทั้งคดีของธนาคารนครหลวงไทยโดยตรง หรือคดีที่ผูกพนัจากการรับโอนกิจการจาก
ธนาคารศรีนครเดิม โดยแบ่งเป็น (i) ส่วนของธนาคารนครหลวงไทยจาํนวน 11,166 ลา้นบาท (ส่วนหน่ึง
ของคดีดงักล่าวเป็นคดีละเมิดรายหน่ึงทุนทรัพย ์8,594 ลา้นบาท แต่มูลความเสียหายเพียง 202 ลา้น
บาท ปัจจุบนั ศาลชั้นตน้ไดพ้ิพากษายกฟ้องแลว้ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ดงันั้น คงเหลือ
เป็นคดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัธนาคารนครหลวงไทยโดยตรงหลงัหกัคดีละเมิดดงักล่าวเพียง 2,572 ลา้นบาท) และ 
(ii) ส่วนท่ีเหลือจาํนวน 11,280 ลา้นบาท เป็นคดีท่ีเก่ียวพนัมาถึงธนาคารนครหลวงไทยจากการรับโอน
กิจการธนาคารศรีนคร ซ่ึงธนาคารนครหลวงไทยมีสิทธิไดรั้บชดเชยความเสียหายตามท่ีเกิดข้ึนจริงหาก
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงกบักองทุนฟ้ืนฟูฯ (ส่วนหน่ึงของคดีดงักล่าวเป็นคดีท่ีมีทุนทรัพยจ์าํนวน 
9,586 ลา้นบาท เป็นคดีของลูกหน้ีท่ีธนาคารศรีนครไดโ้อนลูกหน้ีรายดงักล่าวไปให ้บบส. สุขมุวิทแลว้ 
ตั้งแต่ก่อนโอนกิจการให้ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารนครหลวงไทยจึงเห็นว่าเป็นการฟ้องผิดตวัและ
ไม่ใช่ความรับผดิชอบของธนาคารนครหลวงไทย) โดยธนาคารนครหลวงไทยไดเ้คยตั้งสาํรองหน้ีสินท่ี
อาจจะเกิดข้ึนในส่วนของรายการคดีตาม (i) ขา้งตน้ ตามส่วนท่ีธนาคารนครหลวงไทยตอ้งรับผดิชอบ
และมีคาํพิพากษาของศาลชั้นตน้แลว้จาํนวน 62  ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือฝ่ายบริหารของธนาคารนคร
หลวงไทยไม่คาดว่าจะมีผลเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัในอนาคตจึงไม่ได้มีการตั้ งภาระหน้ีสินไว ้
อย่างไรก็ตาม หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งจาํนวนและรวมถึงสาํรองหน้ีสินดงักล่าวไดถู้กโอนจากธนาคาร
นครหลวงไทยมายงัธนาคารธนชาต ณ วนัรับโอนกิจการ 
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นอกจากน้ี มีกรณีท่ีธนาคารนครหลวงไทยถูกเรียกใหใ้ชเ้งินจากการท่ีมีผูก้ระทาํผดิในการปลอมและใช้
เอกสารปลอมในนามธนาคารนครหลวงไทย โดยธนาคารนครหลวงไทยมีการดาํเนินการแจง้ความ                
ร้องทุกขเ์พื่อดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํความผดิในการปลอมและใชเ้อกสารปลอมในนามธนาคารนครหลวงไทย 
และเห็นวา่ธนาคารนครหลวงไทยจะไม่เกิดภาระหน้ีสินใด ๆ จากรายการปลอมดงักล่าว 

หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 48. 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยจาํนวนเงินประมาณ 24 ลา้นบาท เพื่อค ํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1 
ลา้นบาท) 

49. เคร่ืองมือทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ ท่ีทาํให้สินทรัพยท์างการเงินของกิจการหน่ึงและหน้ีสินทาง 
การเงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการหน่ึงเพิ่มข้ึน 

49.1 ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ 

ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยอาจได้รับความเสียหาย                    
อนัสืบเน่ืองมาจากการท่ีคู่สัญญาของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัท่ีระบุ
ไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงินได ้มูลค่าสูงสุดของความเส่ียง คือ มูลค่าตามบญัชีของเคร่ืองมือทางการเงิน
หกัดว้ยสาํรองเผื่อขาดทุนตามท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน และความเส่ียงของภาระผกูพนัจาก
การอาวลั คํ้าประกนัการกูย้มื และคํ้าประกนัอ่ืน ๆ และรวมถึงสญัญาตราสารอนุพนัธ์ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการบริหารความเส่ียงในขั้ นตอนของการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ                   
การวิเคราะห์ความเส่ียง การวิเคราะห์ความสามารถในการชาํระหน้ี และการสอบทานสินเช่ือ เพื่อ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสินเช่ือเพ่ือเป็นการป้องกนัและแกไ้ขสินเช่ือท่ีจะเป็นปัญหาในอนาคต 

49.2 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของราคาตลาด 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเส่ียงท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจไดรั้บ
ความเสียหายอันสืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปล่ียนและราคาของ
หลกัทรัพย ์ซ่ึงส่งผลกระทบต่อฐานะเงินตราต่างประเทศและฐานะการลงทุนของบริษทัฯและบริษทัย่อย 
ดงันั้นความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดจึงประกอบไปดว้ยความเส่ียงหลกัคือความเส่ียง
ดา้นอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน และความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของ
ตราสารทุน 
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ก) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไป
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด  

 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้การบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย โดยการปรับ
โครงสร้างและสดัส่วนการถือครองสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีระยะเวลาการปรับอตัราดอกเบ้ียท่ีแตกต่าง
กนัให้เหมาะสมและเป็นไปตามทิศทางของดอกเบ้ียในตลาด เพื่อให้ไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสม
ภายใตค้วามเส่ียงท่ียอมรับได ้โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารสภาพคล่องและ
อตัราดอกเบ้ีย 

 

สินทรัพย์/หน้ีสินทางการเงินจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ                     
2553 มีดงัน้ี  

หน่วย: ลา้นบาท) (
งบการเงินรวม  

 2554 
มีอตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม
อตัราตลาด 

มีอตัรา        
ดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รายการ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสด - - 16,006 16,006 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 23,022 32,178 8,146 63,346 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - - 1,536 1,536 
เงินลงทุน 1,658 138,044 12,291 151,993 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - - 1,673 1,673 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (1) 315,064 321,952 248 637,264 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ - - 858 858 
สินทรัพยอ่ื์น -  ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี - - 25 25 
หนีสิ้นทางการเงนิ     
เงินรับฝาก 174,373 255,804 5,688 435,865 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  7,420 51,274 1,457 60,151 

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - 2,131 2,131 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - - 2,886 2,886 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - 262,653 - 262,653 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ - - 851 851 
หน้ีสินอ่ืน - เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี - - 306 306 

(1)  ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีท่ี้มีอัตราดอกเบีย้ปรับขึน้ลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบีย้คงท่ีได้รวมเงินให้สินเช่ือท่ี
หยดุรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง  
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หน่วย: ลา้นบาท) (
งบการเงินรวม  

 2553 
มีอตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม
อตัราตลาด 

มีอตัรา        
ดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รายการ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสด - - 15,298 15,298 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,176 77,560 6,496 85,232 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - - 3,117 3,117 
เงินลงทุน 7,613 124,310 12,503 144,426 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - - 2,239 2,239 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (1) 255,679 353,820 345 609,844 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ - - 2,007 2,007 
สินทรัพยอ่ื์น - ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี - - 391 391 
หนีสิ้นทางการเงนิ     
เงินรับฝาก 185,103 341,358 5,921 532,382 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  7,149 31,424 1,972 40,545 

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - 3,127 3,127 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - - 941 941 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 3,996 180,699 22 184,717 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ - - 4,054 4,054 
หน้ีสินอ่ืน - เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี - - 98 98 

(1)  ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีท่ี้มีอัตราดอกเบีย้ปรับขึน้ลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบีย้คงท่ีได้รวมเงินให้สินเช่ือท่ี
หยดุรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง  
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หน่วย: ลา้นบาท) (
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2554 
มีอตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม
อตัราตลาด 

มีอตัรา        
ดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รายการ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 57 - 19 76 
เงินลงทุน 929 4,183 427 5,539 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม - - 31,614 31,614 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (1) 1,110 214 13 1,337 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ - - 1 1 
หนีสิ้นทางการเงนิ     
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - 12,000 - 12,000 

(1)  ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีท่ี้มีอัตราดอกเบีย้ปรับขึน้ลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบีย้คงท่ีได้รวมเงินให้สินเช่ือท่ี
หยดุรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง  

 

หน่วย: ลา้นบาท) (
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2553 
มีอตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม
อตัราตลาด 

มีอตัรา        
ดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รายการ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 46 - 43 89 
เงินลงทุน 1,002 5,927 526 7,455 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม - - 31,639 31,639 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (1) 1,113 395 37 1,545 
หนีสิ้นทางการเงนิ     
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - 13,500 - 13,500 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ - - 604 604 

(1)  ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีท่ี้มีอัตราดอกเบีย้ปรับขึน้ลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบีย้คงท่ีได้รวมเงินให้สินเช่ือท่ี
หยดุรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง  

 114



เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี มีวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราใหม่หรือวนัครบกาํหนด (แลว้แต่          
วนัใดจะถึงก่อน) นบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี 

หน่วย: ลา้นบาท) (
งบการเงินรวม  

 2554 

 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบ้ีย 
 13เม่ือ 0 - 3 3 - 12    ถวัเฉล่ีย 

เกิน 5 ปี ถ่วงนํ้าหนกั 14รายการ 15ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี รวม 

       ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
รายการระหวา่งธนาคารและ              
ตลาดเงิน - 29,523 2,655 - - 32,178 1.27 - 2.49 

เงินลงทุน - 16,909 46,452 57,902 16,781 138,044 3.19 - 5.01 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (ก่อนหกั 3,845 22,242 15,442 212,310 68,113 321,952 8.10 - 9.82 
กาํไรจากการโอนขายระหวา่งกนั        

0หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินรับฝาก 89 169,398 77,913 8,404 - 255,804 3.12 
รายการระหวา่งธนาคารและ              
ตลาดเงิน 13,458 32,220 5,379 217 - 51,274 2.16 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 999 133,517 99,416 28,700 21 262,653 3.99 - 4.75 

หน่วย: ลา้นบาท) (
งบการเงินรวม  

 2553 

 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบ้ีย 

16รายการ 
17เม่ือ        

ทวงถาม 
0 - 3  3 - 12 ถวัเฉล่ีย      

ถ่วงนํ้าหนกั เกิน 5 ปี เดือน เดือน 1 - 5 ปี รวม 

       ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
รายการระหวา่งธนาคารและ             
ตลาดเงิน 147 76,912 501 - - 77,560 1.75 - 2.21 

เงินลงทุน - 26,746 27,245 47,320 22,999 124,310 1.74 - 4.56 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (ก่อนหกั 7,257 48,148 40,785 198,504 59,126 353,820 5.48 - 7.60 
 กาํไรจากการโอนขายระหวา่งกนั)        
1หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินรับฝาก 53 193,903 125,714 21,688 - 341,358 1.65 - 1.98 
รายการระหวา่งธนาคารและ 
 ตลาดเงิน 7,232 19,710 3,076 1,406 - 31,424 1.52 - 1.55 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 1 109,246 36,234 35,185 33 180,699 2.66 - 4.59 
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หน่วย: ลา้นบาท) (
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2554 

 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบ้ีย 
 18เม่ือ 0 - 3 3 - 12    ถวัเฉล่ีย 

เกิน 5 ปี ถ่วงนํ้าหนกั 19รายการ 20ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี รวม 

       ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินลงทุน - 520 3,636 27 - 4,183 7.90 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 214 - - - - 214 8.67 
2หนีสิ้นทางการเงนิ        
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - - - 12,000 - 12,000 4.51 

หน่วย: ลา้นบาท) (
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2553 

 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบ้ีย 
 21เม่ือ 0 - 3 3 - 12    ถวัเฉล่ีย 

เกิน 5 ปี ถ่วงนํ้าหนกั 22รายการ 23ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี รวม 

       ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินลงทุน - 1,973 3,944 10 - 5,927 5.21 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 285 15 95 - - 395 8.18 
3หนีสิ้นทางการเงนิ        
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - - 1,500 12,000 - 13,500 4.59 
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นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพย /์หน้ีสินทางการเงินท่ีก่อให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่าย            
ยอดคงเหลือถวัเฉล่ียท่ีคาํนวณโดยถวัเฉล่ียจากยอดคงเหลือในระหว่างปีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินและอตัราเฉล่ียของดอกเบ้ียสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 เป็นดงัน้ี 

หน่วย: ลา้นบาท) (
งบการเงินรวม  

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 2554 2553 

 
ยอด

คงเหลือ 
ยอด

คงเหลือ  อตัราเฉล่ีย  อตัราเฉล่ีย 
 ดอกเบ้ีย (ร้อยละ) ถวัเฉล่ีย ดอกเบ้ีย (ร้อยละ) ถวัเฉล่ีย 

4สินทรัพย์ทางการเงนิที่ก่อให้เกดิรายได้       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 65,322 2,237 3.43 78,136 1,057 1.65 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา้ 5,773 86 1.49 6,118 90 1.84 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 136,917 4,143 3.03 139,696 3,666 2.93 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี/การใหเ้ช่าซ้ือและ    
สญัญาเช่าการเงิน 668,147 37,953 5.72 539,588 30,214 6.24 

5หนีสิ้นทางการเงนิที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย       
เงินรับฝาก 447,692 10,924 2.44 538,339 7,867 1.67 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  56,784 1,288 2.27 47,274 511 1.25 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 224,707 7,892 3.51 141,955 3,620 2.71 

 
หน่วย: ลา้นบาท) (

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 2554 2553 

 
ยอด

คงเหลือ 
ยอด

คงเหลือ  อตัราเฉล่ีย  อตัราเฉล่ีย 
ถวัเฉล่ีย ดอกเบ้ีย (ร้อยละ) ถวัเฉล่ีย ดอกเบ้ีย (ร้อยละ)  

6สินทรัพย์ทางการเงนิที่ก่อให้เกดิรายได้       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 138 2 1.36 364 5 1.46 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา้ 48 3 5.38 27 2 5.27 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 6,063 350 5.77 12,024 336 2.80 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี/การใหเ้ช่าซ้ือและ    
สญัญาเช่าการเงิน 1,038 78 7.57 1,770 83 4.68 

7หนีสิ้นทางการเงนิที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  1 - 1.52 2 - 0.67 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 13,269 613 4.60 15,845 704 4.43 
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ข) ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน  

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน อนัอาจ
มีผลใหมู้ลค่าของตราสารทางการเงินเปล่ียนแปลงไป หรือทาํใหเ้กิดความผนัผวนต่อรายได ้หรือมูลค่า
ของสินทรัพยห์รือหน้ีสินทางการเงิน  

เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัการปริวรรตเงินตราต่างประเทศทาํใหมี้ความเส่ียง
จากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนได ้อย่างไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัย่อยมีนโยบายในการ
ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนโดยการบริหารจดัการสถานะเงินตราต่างประเทศสุทธิ และ
ดาํเนินการภายใตน้โยบายบริหารความเส่ียง ซ่ึงอนุมติัโดยคณะกรรมการของบริษทัฯและของบริษทัยอ่ย
ภายใตเ้กณฑท่ี์กาํหนดโดย ธปท.อยา่งเคร่งครัด 

ฐานะเงินตราต่างประเทศของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีดงัน้ี 

หน่วย: ลา้นบาท) (
งบการเงินรวม  

 2554 

 

ดอลลาร์
สหรัฐฯ ยโูร เยน วอน อ่ืน ๆ 

ฐานะเงนิตราต่างประเทศในงบแสดงฐานะการเงนิ      
เงินสด 618 396 292 - 383 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 14,987 119 128 - 498 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 5 - - - - 
เงินลงทุน 11,192 599 3,036 549 12,365 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 13,186 234 486 - 101 

458 1 17 - 49 สินทรัพยอ่ื์น  
40,446 1,349 3,959 549 13,396 รวมสินทรัพย ์

เงินรับฝาก 104 21 1 - 117 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 8,602 - - - - 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 13 - - - - 

8,719 21 1 - 117 รวมหน้ีสิน 
31,727 1,328 3,958 549 13,279 สุทธิ 

ฐานะเงนิตราต่างประเทศของภาระผูกพนั      
การคํ้าประกนัการกูย้มืเงิน 920 - 310 - - 
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบกาํหนด 368 34 118 - 5 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 2,376 100 91 - 22 
ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ 984 48 1 - 27 
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หน่วย: ลา้นบาท) (

งบการเงินรวม  

 2553 

 

ดอลลาร์
สหรัฐฯ ยโูร เยน วอน อ่ืน ๆ 

ฐานะเงนิตราต่างประเทศในงบแสดงฐานะการเงนิ      
เงินสด 234 213 119 1 191 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 3,312 119 151 33 427 
เงินลงทุน 14,724 571 1,376 4,799 37 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 11,350 289 30 - 54 

306 8 9 22 9 สินทรัพยอ่ื์น  
29,926 1,200 1,685 4,855 718 รวมสินทรัพย ์

เงินรับฝาก 185 72 2 - 143 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 8,119 24 - - - 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม                 - - 1 - - 

1,763 - 9 - - หน้ีสินอ่ืน 
10,067 96 12 - 143 รวมหน้ีสิน 
19,859 1,104 1,673 4,855 575 สุทธิ 

ฐานะเงนิตราต่างประเทศของภาระผูกพนั      
การคํ้าประกนัการกูย้มืเงิน 36 22 - - - 
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบกาํหนด 305 29 56 - 32 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 2,134 112 103 - 28 
ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ 4,506 25 - - 19 
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นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยยงัมีภาระผกูพนัตามสญัญาอตัราแลกเปล่ียน สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียต่าง
สกุลเงิน สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียและสัญญาอนุพนัธ์อ่ืนท่ีตอ้งจ่ายหรือรับชาํระเป็นเงินตรา
ต่างประเทศท่ีบริษทัยอ่ยไดท้าํเพื่อการคา้และเพ่ือป้องกนัความเส่ียง (บญัชีเพื่อการธนาคาร) ดงัน้ี 

หน่วย: ลา้นบาท) (
งบการเงินรวม  

 2554 

 

ดอลลาร์
สหรัฐฯ ยโูร เยน วอน อ่ืน ๆ 

สญัญาอตัราแลกเปล่ียน       
     -  สญัญาซ้ือ 32,441 1,002 386 - 552 
     -  สญัญาขาย 52,246 1,757 1,509 - 12,295 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียต่างสกลุเงิน      
     -  สญัญาซ้ือ 1,347 - - - - 
     -  สญัญาขาย 11,235 615 2,835 548 1,610 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย      
     -  สญัญาซ้ือ 1,453 - - - - 
     -  สญัญาขาย 1,453 - - - - 

หน่วย: ลา้นบาท) (
งบการเงินรวม  

 2553 

 

ดอลลาร์
สหรัฐฯ ยโูร เยน วอน อ่ืน ๆ 

สญัญาอตัราแลกเปล่ียน       
     -  สญัญาซ้ือ 23,624 145 194 - 404 
     -  สญัญาขาย 30,779 754 721 - 1,090 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียต่างสกลุเงิน      
     -  สญัญาซ้ือ 6,874 - - - - 
     -  สญัญาขาย 21,091 599 1,187 4,786 - 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย      
     -  สญัญาซ้ือ 916 - - - - 
     -  สญัญาขาย 916 - - - - 
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ค) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ของราคาของตราสารทุนหรือหุ้นทุน ซ่ึงอาจจะทาํให้เกิดความผนัผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของ
สินทรัพยท์างการเงิน  

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดา้นตลาด โดยมีการกาํหนดระดบัเพดาน   
ความเส่ียง (Limit) ในการทาํธุรกรรมเพ่ือควบคุมความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับ
ได ้เช่น Position Limit และ Loss Limit เป็นตน้ โดยมีหน่วยงานควบคุมความเส่ียง (Risk Control 
Unit) ซ่ึงแยกออกจากหน่วยงานท่ีทาํธุรกรรม (Front Office) และหน่วยงานท่ีบนัทึกรายการ (Back 
Office) ทาํหนา้ท่ีควบคุมความเส่ียงและรายงานสถานะ Limit ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ หน่วยงานหรือ
ผูบ้ริหารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อบริหารความเส่ียงได้ทนัท่วงที โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

 

49.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนั
ไดเ้ม่ือครบกาํหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินได้
เพียงพอตามความตอ้งการในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายได ้  

 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง โดยจดัให้มีโครงสร้าง                   
แหล่งเงินทุนระยะสั้นและระยะยาวท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีนโยบายในการดาํรง
สภาพคล่อง เพ่ือใหม้ัน่ใจว่ามีฐานะสภาพคล่องท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการในปัจจุบนัและอนาคต โดย
อยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารสภาพคล่องและอตัราดอกเบ้ีย 
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วนัท่ีท่ีครบกาํหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2554 และ 2553 มีดงัน้ี 

 

หน่วย: ลา้นบาท) (
งบการเงินรวม  

 2554 

นอ้ยกวา่ 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ไม่มีกาํหนด รายการ เม่ือทวงถาม รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสด 16,006 - - - 16,006 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (1) 8,399 54,827 120 - 63,346 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 1,536 - - 1,536 
เงินลงทุน 1,646 69,596 68,951 11,800 151,993 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - - - 1,673 1,673 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (2) 49,578 193,203 394,483 - 637,264 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละ                  
ตราสารอนุพนัธ์ - 858 - - 858 
สินทรัพยอ่ื์น - ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี - 25 - - 25 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินรับฝาก 176,458 249,818 9,589 - 435,865 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  21,081 35,306 3,764 - 60,151 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 2,131 - - - 2,131 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - 2,886 - - 2,886 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 999 217,446 40,714 3,494 262,653 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละ                   
ตราสารอนุพนัธ์ - 851 - - 851 
หน้ีสินอ่ืน - เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี - 306 - - 306 
ภาระผูกพนั       
การรับอาวลัตัว๋เงิน 1 342 43 - 386 
การคํ้าประกนัการกูย้มืเงิน - 1,230 - - 1,230 
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงั                 
ไม่ครบกาํหนด 624 481 - - 1,105 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 86 2,540 - - 2,626 
ภาระผกูพนัอ่ืน 41,733 6,138 2,080 3 49,954 

ยอดคงเหลือของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินเม่ือทวงถามรวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินท่ีผิดนัดชาํระหนี้ (1)  

(2)  ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีเ้ม่ือทวงถามรวมเงินให้สินเช่ือท่ีหยดุรับรู้รายได้  
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หน่วย: ลา้นบาท) (
งบการเงินรวม  

 2553 

นอ้ยกวา่ 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ไม่มีกาํหนด รายการ เม่ือทวงถาม รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสด 15,298 - - - 15,298 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (1) 7,429 77,682 121 - 85,232 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 3,117 - - 3,117 
เงินลงทุน 1,773 51,949 83,986 6,718 144,426 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - - - 2,239 2,239 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (2) 65,207 183,423 361,214 - 609,844 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละ                  
ตราสารอนุพนัธ์ - 2,007 - - 2,007 
สินทรัพยอ่ื์น - ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี - 391 - - 391 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินรับฝาก 188,545 318,006 25,831 - 532,382 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  16,162 22,917 1,466 - 40,545 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 3,127 - - - 3,127 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - 941 - - 941 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 11 136,308 44,904 3,494 184,717 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละ                   
ตราสารอนุพนัธ์ - 4,054 - - 4,054 
หน้ีสินอ่ืน - เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี - 98 - - 98 
ภาระผูกพนั       
การรับอาวลัตัว๋เงิน 13 585 56 - 654 
การคํ้าประกนัการกูย้มืเงิน 354 57 11 - 422 
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงั                 
ไม่ครบกาํหนด 156 415 - - 571 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 156 2,280 20 - 2,456 
ภาระผกูพนัอ่ืน 56,107 9,407 2,513 1,948 69,975 

ยอดคงเหลือของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินเม่ือทวงถามรวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินท่ีผิดนัดชาํระหนี้ (1)  

(2)  ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีเ้ม่ือทวงถามรวมเงินให้สินเช่ือท่ีหยดุรับรู้รายได้  
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หน่วย: ลา้นบาท) (
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2554 

นอ้ยกวา่ 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ไม่มีกาํหนด รายการ เม่ือทวงถาม รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  76 - - - 76 
เงินลงทุน 929 527 20 4,063 5,539 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม - - - 31,614 31,614 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี(1) 1,332 - 5 - 1,337 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละ                   
ตราสารอนุพนัธ์ - 1 - - 1 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - - 12,000 - 12,000 
ภาระผูกพนั       
ภาระผกูพนัอ่ืน 1 - - - 1 

(1)  ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีเ้ม่ือทวงถามรวมเงินให้สินเช่ือท่ีหยดุรับรู้รายได้ 

หน่วย: ลา้นบาท) (
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2553 

นอ้ยกวา่ 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ไม่มีกาํหนด รายการ เม่ือทวงถาม รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  69 20 - - 89 
เงินลงทุน 1,002 2,291 - 4,162 7,455 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม - - - 31,639 31,639 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี(1) 1,437 102 6 - 1,545 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - 1,500 12,000 - 13,500 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละ                      
ตราสารอนุพนัธ์ - 604 - - 604 
ภาระผูกพนั       
ภาระผกูพนัอ่ืน 1 - - - 1 

(1)  ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีเ้ม่ือทวงถามรวมเงินให้สินเช่ือท่ีหยดุรับรู้รายได้ 
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49.4  มูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสองฝ่าย
มีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระ บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยไดมี้การประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

 

ก) สินทรัพยท์างการเงิน 

ในการกาํหนดราคายุติธรรมข้ึนอยู่กบัลกัษณะของตราสารทางการเงิน ราคายุติธรรมของสินทรัพยท์าง
การเงินส่วนใหญ่ถือตามจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงรวมถึง เงินสด รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ ลูกหน้ี
สาํนักหักบญัชี และเงินให้สินเช่ือ ซ่ึงจะมีราคาใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชีเน่ืองจากมูลค่าตราสารทาง
การเงินส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัอตัราดอกเบ้ียในตลาด ส่วนตราสารทางการเงินท่ีมีเง่ือนไขและระยะเวลาท่ี
เป็นมาตรฐานซ่ึงซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องจะใชร้าคาตลาดเป็นราคายติุธรรม เช่น เงินลงทุน เป็นตน้ 

 

ข) หน้ีสินทางการเงิน 

หน้ีสินทางการเงินรวมถึงเงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสาร
อนุพนัธ์ และเจา้หน้ีสํานักหักบญัชี ซ่ึงมีราคายุติธรรมใกลเ้คียงกับราคาตามบญัชีเน่ืองจากเหตุผล
เดียวกบัท่ีระบุไวส้าํหรับสินทรัพยท์างการเงินขา้งตน้ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554  และ 2553 มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินของ           
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีดงัน้ี  

 

หน่วย: ลา้นบาท)  (
 งบการเงินรวม 

 2554 2553 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินสด 16,006 16,006 15,298 15,298 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 63,232 63,232 85,105 85,105 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 1,536 1,536 3,117 3,117 
เงินลงทุน 152,511 153,955 145,376 145,932 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,673 1,673 2,239 2,239 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 610,798 610,798 582,643 582,643 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 858 858 2,007 2,007 
สินทรัพยอ่ื์น - ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี 25 25 391 391 
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หน่วย: ลา้นบาท) (
 งบการเงินรวม 

 2554 2553 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

หนีสิ้นทางการเงนิ     
เงินรับฝาก 435,865 435,865 532,382 532,382 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 60,151 60,151 40,545 40,545 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 2,131 2,131 3,127 3,127 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 2,886 2,886 941 941 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 262,653 262,653 184,717 184,717 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 851 851 4,054 4,054 
หน้ีสินอ่ืน - เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี 306 306 98 98 

 
หน่วย: ลา้นบาท) (

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 76 76 89 89 
เงินลงทุน 5,657 5,646 7,526 7,339 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 31,598 31,598 31,623 31,623 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 1,087 1,087 1,049 1,049 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 1 1 - - 
หนีสิ้นทางการเงนิ     
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 12,000 12,000 13,500 13,500 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ - - 604 604 

49.5 ตราสารอนุพนัธ์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์เพ่ือป้องกนัความเส่ียงของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ย และเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงตราสารอนุพนัธ์เหล่าน้ีไดแ้ก่ สัญญา
อตัราแลกเปล่ียน สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียต่างสกุลเงิน และสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 
สญัญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้ เป็นตน้  
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บริษทัฯและบริษทัย่อยมีนโยบายในการป้องกนัความเส่ียงดา้นตราสารอนุพนัธ์ โดยกาํหนดนโยบาย
และวงเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงใหมี้ขั้นตอนการรายงานความเส่ียงต่าง ๆ เพ่ือควบคุมธุรกรรมดา้น
อนุพนัธ์ทางการเงิน บริษทัฯและบริษทัย่อยควบคุมความเส่ียงด้านการผิดนัดชาํระท่ีเก่ียวขอ้งกับ
อนุพนัธ์ทางการเงิน โดยพิจารณาวงเงินสินเช่ือท่ีให้กบัลูกคา้โดยรวม ซ่ึงการพิจารณาดงักล่าวเป็นไป
เช่นเดียวกบักระบวนการพิจารณาสินเช่ืออนัทาํให้บริษทัฯและบริษทัย่อยควบคุมระดบัความเส่ียงท่ี
สามารถรับได ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาตราสารอนุพนัธ์ท่ีทาํ
ข้ึนเพื่อการคา้และเพื่อป้องกนัความเส่ียง (บญัชีเพื่อการธนาคาร) ซ่ึงจาํแนกตามระยะเวลาครบกาํหนดของ
สญัญาดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2554 2553 

 ไม่เกิน 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ไม่เกิน 1 ปี มากกวา่ 1 ปี รวม รวม 

สญัญาอตัราแลกเปล่ียน       
- สญัญาซ้ือ 34,382 - 34,382 24,367 - 24,367 
- สญัญาขาย 67,807 - 67,807 33,344 - 33,344 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย             
ต่างสกลุเงิน 

      

- สญัญาซ้ือ 824 523 1,347 6,393 481 6,874 
- สญัญาขาย 9,598 7,245 16,843 14,574 13,089 27,663 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย       

- จ่ายอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 2,692 3,953 6,645 500 15,480 15,980 
- จ่ายอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 325 2,954 3,279 - 3,359 3,359 
- รับอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 325 2,954 3,279 - 3,359 3,359 
- รับอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 2,692 3,953 6,645 500 15,480 15,980 
สญัญาฟิวเจอร์สทองคาํ       

- สญัญาขาย 641 - 641 - - - 
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50. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงิน  ณ  วันท่ี                   
31 ธันวาคม 2553 และสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการ
บญัชีในปีปัจจุบนั ซ่ึงเป็นไปตามประกาศของธปท. ท่ีออกใหม่ โดยไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิหรือ
ส่วนของเจา้ของ  

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 2553 

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม  
ตามท่ีเคย
รายงานไว ้

ตามท่ีจดั
ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย
รายงานไว ้

ตามท่ีจดั
ประเภทใหม่  

ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี - 391 - - 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 3,117 - - - 
เงินลงทุนสุทธิ 144,993 142,929 7,526 7,344 
ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 12,856 11,970 2,056 2,056 
ค่าความนิยม 13,671 16,620 - - 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ทางการเงิน - 3,117 - - 
สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 4,506 4,115 43 43 
เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี - 98 - - 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - 941 - - 
ประมาณการหน้ีสิน 822 781 194 11 
หน้ีสินอนุพนัธ์ทางการเงิน 941 - - - 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย - 2,404 - 1 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - 3,070 - 26 
เงินสาํรองประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ - 1,881 - - 
หน้ีสินอ่ืน 15,314 7,901 153 126 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2553 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามท่ีจดั
ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย
รายงานไว ้

ตามท่ีจดั
ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย
รายงานไว ้

รายไดด้อกเบ้ีย 35,027 - 426 - 
รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล - 35,252 - 1,402 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 11,998 10,083 704 701 
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 3,402 3,625 50 50 
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 520 239 2 2 
กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรต                     

เงินตราต่างประเทศ 571 - - - 
กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 523 895 2,339 2,311 
ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - 1,329 - - 
กาํไรจากการปริวรรตและสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน - 376 - - 
กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายและสินทรัพย์

อ่ืน 664 680 413 413 
กาํไรจากการรับชาํระ/ขายหน้ี - 299 - 29 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 3,029 1,421 404 375 
รายไดเ้งินปันผล 492 - 976 - 
เงินนาํส่งเขา้สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก - 1,915 - - 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 3,092 3,346 105 106 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 4,740 4,769 156 158 
หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 1,653 - 70 - 
หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญ - 1,689 - 98 
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี - 131 - - 

51. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงิน 

เม่ือวนัท่ี 20  กมุภาพนัธ์ 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญั 
ประจาํปีของบริษทัฯ เพื่อพิจารณาและอนุมติัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัและผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิจาก             
ผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดหกเดือนหลงัของปี 2554 ในอตัราหุน้ละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 894             
ลา้นบาท  

52. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2555 
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