
 

 

 บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
31 มีนาคม 2555  

   



 

 

 
 
 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                
31 มีนาคม 2555 และ 2554 และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั 
(มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ
ขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ยการใชว้ิธีการ
สอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและ
วิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้
ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น
ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  



 

 2

 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 ทีแ่สดงเปรียบเทยีบ  

ขา้พเจา้ไดเ้คยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ            
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีและแสดงความเห็นไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ◌์2555  
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ท่ีแสดง
เปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินดงักล่าว ขา้พเจา้ไม่ไดใ้ชว้ิธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลงัจากวนัท่ี
ในรายงานนั้น 
 
 
 
ภูร์ิพรรณ เจริญสุข 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4950 

บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 10 พฤษภาคม 2555 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่  31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554

 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินสด 10,518,453         16,005,678         10                       -                         

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 57,551,794         63,232,094         51,963                75,753                

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 4 1,443,638           1,536,490           -                         -                         

เงินลงทุนสุทธิ 5 158,665,816       152,511,228       5,831,981           5,657,335           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ 6 1,616,824           1,672,981           31,598,119         31,598,119         

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 7

   เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 690,365,821       676,790,337       1,240,241           1,344,436           

   ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,038,643           979,725              9,256                  9,245                  

   รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 691,404,464       677,770,062       1,249,497           1,353,681           

   หกั: รายไดร้อตดับญัชี (42,704,411)       (39,686,523)       (7,709)                (7,847)                

   หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 8 (24,828,876)       (26,900,029)       (252,714)            (258,777)            

   หกั: ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับ

              โครงสร้างหน้ี 9 (353,857)            (385,980)            -                         -                         

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและ

   ดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 623,517,320       610,797,530       989,074              1,087,057           

ภาระของลูกคา้จากการรับรอง 59,967                90,531                -                         -                         

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 11 11,104,014         11,560,136         1,934,705           2,006,953           

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 8,756,276           8,814,746           55,463                55,150                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 4,600,536           4,709,482           384                     400                     

ค่าความนิยม 12 14,050,751         13,981,349         -                         -                         

ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 2,059,970           858,326              -                         664                     

ดอกเบ้ียและเงินปันผลคา้งรับ 1,382,290           1,050,831           267,917              78,922                

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 2,060,566           2,573,393           -                         -                         

สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 13 6,258,443           5,761,842           78,903                82,595                

รวมสินทรัพย์ 903,646,658       895,156,637       40,808,519         40,642,948         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที่  31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554

 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

เงินรับฝาก 485,042,243       435,864,954       -                         -                         

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 69,340,471         60,151,091         125                     246                     

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 3,010,328           2,130,716           -                         -                         

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 4 1,066,920           2,885,848           -                         -                         

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 14 207,834,586       262,653,021       12,000,000         12,000,000         

ภาระของธนาคารจากการรับรอง 59,967                90,531                -                         -                         

ประมาณการหน้ีสิน 15 3,258,873           3,143,979           210,993              210,118              

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 3,186,535           3,267,864           78,477                79,960                

เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 4,492,625           850,724              -                         -                         

หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั/ประกนัชีวิต 16 35,860,510         36,154,060         -                         -                         

หน้ีสินอ่ืน 17 12,994,278         12,282,710         174,572              147,750              

รวมหนีสิ้น 826,147,336       819,475,498       12,464,167         12,438,074         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที่  31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554

 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้ 18

   ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้

      หุน้บุริมสิทธิ 13,336 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 133                     133                     133                     133                     

      หุน้สามญั 1,333,140,667 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 13,331,407         13,331,407         13,331,407         13,331,407         

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 2,065,645           2,065,645           2,065,645           2,065,645           

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 19 1,422,508           1,563,281           287,892              300,712              

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 1,202,176           1,202,176           1,202,176           1,202,176           

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 21,289,399         20,096,019         11,457,099         11,304,801         

หกั: หุน้ทุนซ้ือคืน - หุน้สามญั 18 (387,501)            (387,501)            (387,501)            (387,501)            

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 39,311,268         38,258,661         28,344,352         28,204,874         

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 38,188,054         37,422,478         -                         -                         

รวมส่วนของเจ้าของ 77,499,322         75,681,139         28,344,352         28,204,874         

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 903,646,658       895,156,637       40,808,519         40,642,948         

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 

กรรมการ

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

กาํไรหรือขาดทุน :

รายไดด้อกเบ้ีย 21 11,836,781         10,168,104         102,385              92,693                

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 22 (6,230,274)         (3,894,307)         (135,544)            (153,435)            

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 5,606,507           6,273,797           (33,159)              (60,742)              

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 1,057,892           1,027,756           1,167                  3,706                  

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (91,593)              (142,683)            (47)                     (157)                   

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 23 966,299              885,073              1,120                  3,549                  

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้

   และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ (ขาดทุน) 24 (90,120)              240,175              (90)                     133                     

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 25 228,213              35,234                3,598                  9,479                  

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 6.2 37,991                92,727                -                         -                         

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 3,087,773           2,900,126           -                         -                         

รายไดเ้งินปันผล 129,111              255,553              189,751              168,539              

ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพย/์สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 294,433              294,827              -                         -                         

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 578,713              383,455              58,574                73,840                

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 10,838,920         11,360,967         219,794              194,798              

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต (1,791,782)         (2,273,591)         -                         -                         

รายได้จากการดาํเนินงานสุทธิ 9,047,138           9,087,376           219,794              194,798              

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน่ ๆ 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 2,899,721           2,719,060           26,713                24,960                

ค่าตอบแทนกรรมการ 6,759                  10,666                2,335                  2,385                  

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 744,562              897,112              19,276                19,997                

ค่าภาษีอากร 232,828              207,057              448                     1,163                  

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,924,441           1,227,522           25,120                27,075                

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน่ ๆ 5,808,311           5,061,417           73,892                75,580                

 หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

   (โอนกลบัหนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญ และ

   ขาดทุนจากการด้อยค่า) 26 415,379              720,504              (6,396)                (9,623)                

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ 2,823,448           3,305,455           152,298              128,841              

ภาษีเงินได้ 27 (712,037)            (1,070,539)         -                         -                         

กาํไรสําหรับงวด 2,111,411           2,234,916           152,298              128,841              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ : 28

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (280,430)            (170,813)            (12,820)              13,335

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 8,501 9,121 -                         -                         

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ (ขาดทุน) (271,929)            (161,692)            (12,820)              13,335                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 1,839,482           2,073,224           139,478              142,176              

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 1,193,380           1,144,268           152,298              128,841              

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 918,031              1,090,648           -                         -                         

2,111,411           2,234,916           152,298              128,841              

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 1,052,607           1,079,638           139,478              142,176              

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 786,875              993,586              -                         -                         

1,839,482           2,073,224           139,478              142,176              

กาํไรต่อหุ้นของผู้ถอืหุ้นบริษทัฯ 29

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

   กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ (บาทต่อหุน้) 0.93 0.90 0.12 0.10

กาํไรต่อหุน้ปรับลด

   กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ (บาทต่อหุน้) 0.93 0.90 0.12 0.10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 2,823,448           3,305,455           152,298              128,841              

รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (37,991)              (92,727)              -                         -                         

   ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 409,991              433,287              11,244                13,407                

   หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า

      (โอนกลบั) 415,379              720,504              (6,396)                (9,623)                

   ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 173,791              2,007,253           875                     912                     

   ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (49,425)              (26,051)              32,293                979                     

   ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพยอ่ื์นเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 3,901                  29,077                218                     (439)                   

   ค่าเผื่อการดอ้ยค่า/ปรับมูลค่าเงินลงทุนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 264,011              (88,068)              91                       (172)                   

   ตดัจาํหน่ายกาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย

      - รอตดับญัชี -                         (966)                   -                         -                         

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและอนุพนัธ์

      ทางการเงินท่ียงัไม่เกิดข้ึน 49,752                113,365              -                         -                         

   เงินสาํรองการประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได/้

      เงินสาํรองประกนัชีวิตเพ่ิมข้ึน 3,370,364           681,459              -                         -                         

   กาํไรจากการตีโอนทรัพยช์าํระหน้ี (2,184)                (2,829)                -                         -                         

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (7,952)                3,359                  (550)                   (4,305)                

   ตดัจาํหน่ายส่วนลดจ่ายเงินกูย้มืระยะยาว 7,626                  -                         -                         -                         

   รายไดค้า้งรับอ่ืนลดลง (เพ่ิมข้ึน) 541,398              38,730                539                     (8,358)                

7,962,109           7,121,848           190,612              121,242              

   รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (5,606,507)         (6,273,797)         33,159                60,742                

   รายไดเ้งินปันผล (129,111)            (255,553)            (189,751)            (168,539)            

   เงินสดรับดอกเบ้ียจากการดาํเนินงาน 10,861,600         9,221,318           19,395                18,670                

   เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจากการดาํเนินงาน (3,806,749)         (2,945,474)         (39)                     -                         

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (242,646)            (89,597)              (2,569)                (1,972)                

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน

   สินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน 9,038,696           6,778,745           50,807                30,143                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  5,590,581           20,223,954         24,008                (6,045)                

   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (1,646,651)         (2,335,921)         7,199                  10,285                

   สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 759,323              1,622,221           -                         -                         

   เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (14,212,065)       (7,115,896)         104,077              73,066                

   ทรัพยสิ์นรอการขาย 1,427,304           1,027,329           40,280                33,512                

   ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ (1,201,644)         (2,889,224)         664                     -                         

   สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 512,826              251,794              -                         -                         

   สินทรัพยอ่ื์น (1,360,266)         297,413              (5,375)                (6,141)                

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เงินรับฝาก 49,177,289         (50,991,901)       -                         -                         

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  9,133,008           (2,199,355)         (121)                   (12)                     

   หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 879,611              (53,430)              -                         -                         

   หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ (1,540,482)         (283,313)            -                         -                         

   เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 3,641,901           (98,253)              -                         (603,600)            

   หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั/ประกนัชีวิต (293,550)            343,630              -                         -                         

   หน้ีสินอ่ืน (3,048,458)         (1,221,767)         26,951                5,821                  

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 56,857,423         (36,643,974)       248,490              (462,971)            

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนในหลกัทรัพยล์ดลง (เพ่ิมข้ึน) (5,732,648)         3,147,312           (192,729)            499,986              

เงินสดรับดอกเบ้ีย 1,011,376           1,493,412           -                         487                     

เงินสดรับเงินปันผล 56,161                210,828              83,523                95,455                

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน และอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (262,294)            (120,284)            (3,336)                (1,325)                

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9,204                  8,237                  550                     4,856                  

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (4,918,201)         4,739,505           (111,992)            599,459              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดรับจากตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 303,297,854       268,162,403       -                         -                         

เงินสดจ่ายคืนตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื (358,123,914)     (238,622,713)     -                         -                         

เงินสดจ่ายดอกเบ้ียตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื (2,583,753)         (1,480,908)         (136,488)            (136,488)            

เงินปันผลจ่ายส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (16,634)              (51,471)              -                         -                         

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (57,426,447)       28,007,311         (136,488)            (136,488)            

เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (5,487,225)         (3,897,158)         10                       -                         

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

เงนิสด ณ วันปลายงวด 10,518,453         11,400,947         10                       -                         

-                         -                         -                         

ข้อมูลเพิม่เตมิประกอบกระแสเงนิสด

รายการท่ีมิใช่เงินสด

   รับโอนทรัพยสิ์นรอการขายจากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 

      ลูกหน้ีอ่ืน และเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีซ้ือมา 919,574              746,565              325                     679                     

   หน้ีสูญตดับญัชี 101,748              295,657              135                     1,250                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนของเงินลงทุน ส่วนเกินทุน  ส่วนแบ่งกาํไร

ส่วนเกิน ที่ตํ่ากว่ามูลค่า จากการ (ขาดทุน) ส่วนไดเ้สีย

ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นของ สินทรัพยส์ุทธิ เปลี่ยนแปลง เบด็เสร็จอื่น ทุนสาํรอง สาํรอง ที่ไม่มีอาํนาจ

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั มูลค่าหุ้นสามญั บริษทัยอ่ย ของบริษทัยอ่ย มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ ในบริษทัร่วม ตามกฎหมาย หุ้นทุนซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  หุ้นทุนซื้อคืน ควบคุม รวม

ทุนที่ออกและชาํระแลว้

ส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ

ุ ุ ุ ญ ู ุ ญ ู ุ ุ ฎ ุ ุ ุ ุ ุ

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 159               13,331,381   2,065,645       775,814          226,460               713,487              (19,271)             1,120,420      387,501         16,707,622    (387,501)        34,508,121    69,429,838      

   - ตามที่รายงานไว้เดิม

ปรับปรุงการปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกิจ (หมายเหตุ 1.2) -                    -                    -                      -                      -                           -                           -                         -                     -                     -                     -                     1,581             1,581               

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 - หลงัปรับปรุง 159               13,331,381   2,065,645       775,814          226,460               713,487              (19,271)             1,120,420      387,501         16,707,622    (387,501)        34,509,702    69,431,419      

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง -                    -                    -                      -                      -                           -                           -                         -                     -                     -                     -                     (51,471)          (51,471)            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด  (ขาดทุน) -                    -                    -                      -                      -                           (71,547)               6,917                 -                     -                     1,144,268      -                     993,586         2,073,224        

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 159               13,331,381   2,065,645       775,814          226,460               641,940              (12,354)             1,120,420      387,501         17,851,890    (387,501)        35,451,817    71,453,172      

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 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      

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง -                    -                    -                      -                      -                           -                           -                         -                     -                     -                     -                     (21,299)          (21,299)            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด (ขาดทุน) -                    -                    -                      -                      -                           (147,206)             6,433                 -                     -                     1,193,380      -                     786,875         1,839,482        

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 133               13,331,407   2,065,645       775,814          226,460               432,455              (12,221)             1,202,176      387,501         21,289,399    (387,501)        38,188,054    77,499,322      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของเจา้ของ

ส่วนเกินทุน

จากการ

ส่วนเกิน เปลี่ยนแปลง สาํรอง สาํรอง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั มูลค่าหุ้นสามญั มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ ตามกฎหมาย หุ้นทุนซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  หุ้นทุนซื้อคืน รวม

ทุนที่ออกและชาํระแลว้

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ุ ุ ุ ญ ู ุ ญ ู ุ ุ ฎ ุ ุ ุ ุ

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 159                        13,331,381            2,065,645              289,997                 1,120,420              387,501                 11,283,703            (387,501)                28,091,305            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             13,335                   -                             -                             128,841                 -                             142,176                 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 159                        13,331,381            2,065,645              303,332                 1,120,420              387,501                 11,412,544            (387,501)                28,233,481            

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 133                        13,331,407            2,065,645              300,712                 1,202,176              387,501                 11,304,801            (387,501)                28,204,874            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด (ขาดทุน) -                             -                             -                             (12,820)                  -                             -                             152,298                 -                             139,478                 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 133                        13,331,407            2,065,645              287,892                 1,202,176              387,501                 11,457,099            (387,501)                28,344,352            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 และ 2554 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

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  

1.2  การรับโอนกจิการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) (Entire Business Transfer) 

ในเดือนเมษายน 2553 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”) ไดเ้ขา้ถือหุ้นในธนาคาร               
นครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคารนครหลวงไทย”) และไดส่้งผูบ้ริหารของธนาคารธนชาตเขา้
ร่วมเป็นกรรมการในธนาคารนครหลวงไทย และถือว่าธนาคารนครหลวงไทยเป็นบริษทัย่อยของ
ธนาคารธนชาต ซ่ึงในการซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวธนาคารธนชาตไดมี้การปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกิจ 
ณ วนัท่ีมีอาํนาจควบคุม และในเดือนเมษายน 2554 ธนาคารธนชาตไดมี้การประมาณมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธนาคารนครหลวงไทยใหม่ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีประมาณใหม่มีมูลค่าเปล่ียนแปลงจาก
เดิม ณ วนัประเมินเบ้ืองตน้ ดงันั้น บริษทัฯจึงไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนเสมือนว่ามีการ
บนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจอยา่งสมบูรณ์ตั้งแต่วนัซ้ือ 
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เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 ธนาคารธนชาตไดเ้ขา้ทาํสัญญารับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business 
Transfer) ของธนาคารนครหลวงไทย โดยให้มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 โดย
เป็นการโอนสินทรัพย ์หน้ีสินและรวมถึงภาระผูกพนัทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย ท่ีมีอยู่ ณ 
วนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 และ/หรือหน้ีสินท่ีอาจมีข้ึนในอนาคตมายงัธนาคารธนชาต โดยมีราคารับโอน
กิจการทั้งหมดสุทธิจาํนวน 50,134 ลา้นบาท (สินทรัพยร์วมจาํนวน 381,077 ลา้นบาท และหน้ีสินรวม
จาํนวน 330,943 ลา้นบาท) โดยราคารับโอนกิจการดงักล่าวน้ีกาํหนดข้ึนตามแนวทางพิจารณาการกาํหนด
ราคาในการโอนและรับโอนสินทรัพยท์างการเงินระหว่างบริษทัในกลุ่มธนชาต ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระไดเ้สนอความเห็นวา่เป็นราคายติุธรรม  

ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 ธนาคารนครหลวงไทยไดห้ยดุดาํเนินธุรกิจทั้งหมด และไดคื้นใบอนุญาตให้
ประกอบการธนาคารพาณิชย์และใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นธนาคารรับอนุญาตแก่
กระทรวงการคลงั และจดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทัเป็น “บริษทั สคิบ จาํกดั (มหาชน)” เม่ือวนัท่ี 8 
ธนัวาคม 2554 และดาํเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการเม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2554   

และเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2555 บริษทั สคิบ จาํกดั (มหาชน) ไดจ่้ายคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 
14.50 บาท รวมเป็นเงินท่ีจ่ายคืนแก่ผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน 30,636 ลา้นบาท  

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ
และงบกระแสเงินสดเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี ซ่ึงเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินท่ีกาํหนดโดย 
ธปท. เร่ือง การจดัทาํและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัโฮลด้ิงท่ีเป็นบริษทัแม่
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2553  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย              
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 
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2.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวมระหว่างกาล 

ก) งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในระหว่างงวด ดงันั้น             
งบการเงินรวมระหวา่งกาลจึงไดร้วมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 

 อตัราร้อยละของการ       
ถือหุน้โดยบริษทัฯ 

อตัราร้อยละของการ       
ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

 31  
มีนาคม 

2555 

31 
ธนัวาคม 

2554 

31  
มีนาคม 

2555 

31 
ธนัวาคม 

2554 

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)                                          - - 99.98 99.98 
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 - - 100.00 100.00 
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) - - 65.18 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 
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ข) มูลค่าสินทรัพยร์วมและรายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธิรวมของบริษทัย่อยท่ีมีสาระสําคญัซ่ึง
รวมอยูใ่นงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 และสาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 หลงัหกัรายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัมีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
  รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 
 สินทรัพยร์วม สุทธิรวมสาํหรับงวดสาม 
 31  มีนาคม 31 ธนัวาคม เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2555 2554 2555 2554 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 822,878 818,978 6,389 4,260 
บริษทั สคิบ จาํกดั (มหาชน) - - - 3,304 
บริษทั ธนชาตประกนัชีวติ จาํกดั 22,770 20,285 654 427 
บริษทั ประกนัชีวตินครหลวงไทย จาํกดั 11,937 11,195 266 95 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั 6,867 7,142 544 418 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 4,743 3,873 356 345 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 10,743 11,361 119 - 
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 13,304 12,033 296 - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 4,003 3,915 205 59 

ค)  งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 มิไดร้วมผลการ
ดาํเนินงานของบริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) เน่ืองจากธนาคารธนชาตมีสัดส่วนการถือ
หุ้นเดิมอยูท่ี่ร้อยละ 48.35 และไดมี้การซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มข้ึนเป็น
ร้อยละ 65.18 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ และถือเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อยตั้ งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2554 ดงันั้น จึงรวมเฉพาะส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียจาํนวน 
36 ลา้นบาท 

ง) งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 มิไดร้วมผลการ
ดาํเนินงานของบริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวจดัตั้งในเดือนมีนาคม  
2554 และยงัไม่ไดเ้ร่ิมดาํเนินกิจการในระหวา่งงวดดงักล่าว 

จ)  งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 ไดร้วมผลการ
ดาํเนินงานของบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนนครหลวงไทย จาํกดั และบริษทัหลกัทรัพย ์       
นครหลวงไทย จาํกดั โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีรายไดร้วม 20 ลา้นบาท และ 3 ลา้นบาท และ
กาํไรสุทธิ 0.4 ลา้นบาท และ ขาดทุนสุทธิ 22 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงต่อมาไดม้ีการจาํหน่าย
เงินลงทุนในหุ้นสามญัของทั้งสองบริษทัออกไปในเดือนพฤษภาคม 2554 และเดือนสิงหาคม 
2554 ตามลาํดบั 
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2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อยและ
บริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 

2.4 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น   
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงประมาณการในการคาํนวณ          
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือส่วนบุคคล  

ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือส่วนบุคคล 

ปี 2555 

บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจธนาคารกนัเงินสาํรองสาํหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือส่วนบุคคลเป็นกลุ่ม
ลูกหน้ี (Collective Approach) ตามการจดักลุ่มลูกหน้ีท่ีมีความเส่ียงลกัษณะเดียวกนั โดยพิจารณาจาก
ผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงคาํนวณจากค่าความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะผิดนัดชาํระหน้ี 
(Probability of default) และร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีผดินดัชาํระหน้ีต่อยอด
หน้ี (Loss given default) นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยไดพ้ิจารณากนัสาํรองเพ่ิมเติมโดยคาํนึงถึงผลสูญเสียท่ี
อาจเกิดข้ึนเพิ่มเติมจากปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระหน้ีของ
ลูกหน้ี โดยค่าตวัแปรและขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการคาํนวณน้ีไดมี้การสอบทานรายละเอียดและ
ทบทวนความเหมาะสมอยา่งสมํ่าเสมอ 

ปี 2554 

บริษทัย่อยกนัสํารองสาํหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือส่วนบุคคลท่ีจดัชั้นปกติ (รวมลูกหน้ีท่ีผ่านการ
ปรับโครงสร้างหน้ี) และจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 1 และ 2 ตามลาํดบั ของ
ยอดหน้ีเงินตน้คงคา้งหลงัหกัหลกัประกนั และสาํหรับลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ บริษทัยอ่ยกนัเงินสาํรองใน
อตัราร้อยละ 100 ของยอดหน้ีคงคา้ง 

ทั้งน้ี การกนัสาํรองดงักล่าวขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีอ่อกในระหว่างงวดแต่ยงัไม่มีผลบังคบัใช้ 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 เร่ือง               
ส่วนงานดาํเนินงาน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม 2556  

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยูร่ะหวา่งประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ต่อ
งบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 6

4. ตราสารอนุพนัธ์ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 จาํนวนเงินตามสัญญา มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์
เพื่อคา้ และการปรับบญัชีตามเกณฑค์งคา้งของตราสารอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียง (บญัชีเพื่อการ
ธนาคาร) แบ่งตามประเภทความเส่ียง ไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 

 

มูลค่ายติุธรรม/ 
การปรับบญัชีตามเกณฑค์งคา้ง 

จาํนวน       
เงินตาม 

มูลค่ายติุธรรม/ 
การปรับบญัชีตามเกณฑค์งคา้ง 

จาํนวน       
เงินตาม 

ประเภทความเส่ียง สินทรัพย ์ หน้ีสิน สญัญา* สินทรัพย ์ หน้ีสิน สญัญา* 

อตัราแลกเปลีย่น       
   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้ 328 313 63,394 858 820 63,491 
   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อการธนาคาร - 419 35,271 - 1,706 31,788 
อตัราดอกเบีย้       
   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้ 224 217 34,474 64 60 5,957 
   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อการธนาคาร - - 16,904 - - 3,967 
อตัราแลกเปลีย่นและอตัราดอกเบีย้       
   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้ 31 13 2,182 29 9 2,212 
   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อการธนาคาร 861 105 12,393 585 291 15,445 
อืน่ๆ       

   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้ - - 778 - - 641 

รวม 1,444 1,067 165,396 1,536 2,886 123,501 

* เปิดเผยเฉพาะกรณีท่ีบริษทัยอ่ยมีภาระตอ้งจ่ายชาํระ 

ตราสารอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียง (บญัชีเพื่อการธนาคาร) เป็นภาระผกูพนัตามสัญญาล่วงหนา้ท่ี
มิไดมี้ไวเ้พื่อคา้ ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยวิธีคงคา้ง โดยผลกาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินงวด 
แสดงเป็นสินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์/หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ สําหรับดอกเบ้ียคา้งรับ (คา้งจ่าย) ตาม
สญัญาจะบนัทึกเป็นลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามสญัญาในส่วนของสินทรัพยอ่ื์น/หน้ีสินอ่ืน 
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5. เงินลงทุน 

5.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 

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

 ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม 

เงนิลงทุนเพือ่ค้า         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ 11,904 11,692 10,883 10,855 - - - - 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 6,203 6,101 4,771 4,758 - - 7 7 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 625 631 642 637 - - - - 
ตราสารทุนในความตอ้งการของ
ตลาดในประเทศ 31 32 38 45 - - - - 

 18,763 18,456 16,334 16,295 - - 7 7 
หกั:  ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (307)  (39)  -  -  
สุทธิ 18,456  16,295  -  7  
เงนิลงทุนเผือ่ขาย         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ 42,085 42,049 40,977 41,103 100 100 100 100 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 24,790 24,656 18,409 18,553 547 542 20 20 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 22,285 22,413 25,515 25,425 - - - - 
ตราสารทุนในความตอ้งการของ
ตลาดในประเทศ 8,755 9,481 7,752 8,553 256 549 264 565 

 97,915 98,599 92,653 93,634 903 1,191 384 685 
บวก: ค่าเผือ่การปรับมูลค่า 688  985  288  301  
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (4)  (4)  -  -  
สุทธิ 98,599  93,634  1,191  685  
ตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบกาํหนด        
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ 27,671 27,853 28,575 29,434 100 100 419 419 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 6,642 6,280 6,592 7,189 3,636 3,625 3,636 3,625 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 1,467 1,465 1,500 1,488 - - - - 
เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 1,613 1,328 1,658 1,352 924 819 929 824 

 37,393 36,926 38,325 39,463 4,660 4,544 4,984 4,868 
หกั:  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (285)  (306)  (105)  (105)  
สุทธิ 37,108  38,019  4,555  4,879  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 

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

 ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม 

เงนิลงทุนทั่วไป         
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์ 600  671  -  -  

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความ
ตอ้งการของตลาดในประเทศ 3,935  3,926  163  163  

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความ
ตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 84  84  -  -  

 4,619  4,681  163  163  
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (116)  (118)  (77)  (77)  
สุทธิ 4,503  4,563  86  86  
รวมเงนิลงทุน - สุทธิ 158,666  152,511  5,832  5,657  

5.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 ส่วนเกินทุนและส่วนตํ่ากว่าทุนของเงินลงทุนคงเหลือในส่วนของเจา้ของใน 
งบการเงินรวม จาํนวนประมาณ 14 ลา้นบาทและ 61 ลา้นบาท ตามลาํดับ เกิดจากการโอนเปล่ียน
ประเภทเงินลงทุนในตราสารหน้ี (31 ธนัวาคม 2554: คงเหลือส่วนเกินทุน 15 ลา้นบาท และส่วนตํ่ากว่า
ทุน 71 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม)  

5.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯมีเงินลงทุนในหุ้นกูด้อ้ยสิทธิของธนาคาร              
ธนชาตท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนท่ีไม่สะสมดอกเบ้ียจ่าย และไม่ชาํระดอกเบ้ียในปีท่ีไม่มีผลกาํไร (Hybrid 
Tier I) จาํนวน 3,636 ลา้นบาท ซ่ึงหุน้กูด้งักล่าวไม่มีประกนัและไม่สามารถแปลงสภาพได ้โดยจะครบ
กาํหนดไถ่ถอนเม่ือธนาคารธนชาตเลิกกิจการหรือเม่ือเขา้เง่ือนไขตามท่ีไดร้ะบุไว ้และมีอตัราดอกเบ้ีย
เท่ากบัดอกเบ้ียสูงสุดของเงินฝากประจาํ 6 เดือนของธนาคารธนชาตบวกดว้ยร้อยละ 6 ต่อปี กาํหนด
ชาํระดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน 
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5.4 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ทีบ่ริษัทฯและบริษัทย่อยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึน้ไป 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัย่อยมีเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมท่ีบริษทัยอ่ยถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 20 ข้ึนไปของจาํนวนหน่วยท่ีออกจาํหน่าย
แลว้แต่ไม่ถือเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม เน่ืองจากบริษทัยอ่ยไม่มีอาํนาจควบคุมหรือ
อิทธิพลในการกาํหนดนโยบายการเงินและการดาํเนินงานของกองทุนรวมดงักล่าว ซ่ึงอยูภ่ายใตก้าร
จดัการท่ีเป็นอิสระของผูจ้ดัการกองทุนรวมตามรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม และอยู่
ภายใตก้ารกาํกับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์ดังนั้น 
บริษัทย่อยจึงบันทึกเงินลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายหรือ                     
เงินลงทุนทัว่ไปข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการลงทุน ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 

 มูลค่าสุทธิ สดัส่วน มูลค่าสุทธิ สดัส่วน 
ช่ือหลกัทรัพย ์ ตามบญัชี เงินลงทุน ตามบญัชี เงินลงทุน 

 ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 
กองทุนรวมธุรกิจไทย 3 95 60.00 144 60.00 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ทรัพยท์ว ี 26 56.00 36 56.00 
กองทุนรวมบิสสิเนสสแตรทิจิกฟันด ์ 278 67.33 278 67.33 
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหน้ีระยะยาว 59 27.79 62 27.79 
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหน้ีต่างประเทศ 51 50 22.63 50 22.63 
กองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหน้ีต่างประเทศ 1Y22 804 23.53 - - 

5.5 เงินลงทุนในลูกหนีท้ีรั่บโอน 

 เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนเป็นลูกหน้ีท่ีประมูลซ้ือจากสถาบนัการเงินในประเทศ ซ่ึงยอดคงเหลือ
จากการรับโอนสิทธิลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

31 มีนาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

เงินลงทุนในลกูหน้ีท่ีรับโอน 1,613 1,658 924 929 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (285) (306) (105) (105) 

เงินลงทุนในลกูหน้ีท่ีรับโอน - สุทธิ 1,328 1,352 819 824 
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 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 

  
จาํนวน
ราย 

ยอดหน้ีคง
คา้งตาม
สญัญาเดิม 

 
ราคาทุน
ท่ีรับโอน 

อตัรา
ผลตอบแทน 

(Yield) 

 
 

จาํนวนราย 

ยอดหน้ีคง
คา้งตาม
สญัญาเดิม 

 
ราคาทุน
ท่ีรับโอน 

อตัรา
ผลตอบแทน

(Yield) 

  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 วนัส้ินงวด 853 11,351 1,613  911 11,806 1,658  
งบการเงนิเฉพาะกจิการ         
ยอดรวมเงินลงทุนในลูกหน้ี 
 ท่ีรับโอนสะสม 691 8,190 1,937 11.94 - 18.97 691 8,190 1,937 11.94 - 18.97 
ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหน้ี 
 ท่ีรับโอน ณ วนัส้ินงวด 263 5,546 924  263 5,546 929  

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการทาํ
สญัญาปรับโครงสร้างหน้ีของเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 

5.6 เงินลงทุนในบริษัททีมี่ปัญหาเกีย่วกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 เงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ไดร้วม
เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

   มูลค่ายติุธรรม/ 
ค่าเผือ่ขาดทุน/ 
ค่าเผือ่ดอ้ยค่า 

 จาํนวนราย ราคาทุน หลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 

31 
มีนาคม 

2555 

31 
ธนัวาคม 

2554 

31 
มีนาคม 

2555 

31 
ธนัวาคม 

2554 

31 
มีนาคม 

2555 

31 
ธนัวาคม 

2554 

31 
มีนาคม 

2555 

31 
ธนัวาคม 

2554 

 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 211 215 1,187 1,218 1,779 1,780 205 225 
     หรือผดินดัชาํระหน้ี         
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    

มูลค่ายติุธรรม/ 
ค่าเผือ่ขาดทุน/ 
ค่าเผือ่ดอ้ยค่า  

 จาํนวนราย ราคาทุน หลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 
 31 

มีนาคม 
2555 

31 
ธนัวาคม 

2554 

31 
มีนาคม 

2555 

31 
ธนัวาคม 

2554 

31 
มีนาคม 
2555 

31 
ธนัวาคม 

2554 

31 
มีนาคม 

2555 

31 
ธนัวาคม 

2554 
   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
         
เงนิลงทุนในลูกหนีท้ีรั่บโอน         
1.  บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ี

หรือผดินดัชาํระหน้ี 
86 86 714 714 1,081 1,085 71 71 

6. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

6.1 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในงบการเงิน
เฉพาะกิจการซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุนประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ 
สดัส่วนการถือหุน้

(ร้อยละ) 
มูลค่าเงินลงทุน      
ตามวธีิราคาทุน 

เงินปันผลรับ         
สาํหรับงวดสามเดือน  

  31 31 31 31 31 31 ส้ินสุดวนัท่ี           
  มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม 31 มีนาคม 
  2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

บริษทัยอ่ย          
ธนาคารธนชาต จาํกดั 

(มหาชน) 
ธนาคารพาณิชย ์ 55,137 55,137 50.96 50.96 29,056 29,056 - - 

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 84   95 

กองทุนรวมธนชาติพร็อพ
เพอร์ต้ีฟันด ์6 

ลงทุนในสิทธิ
เรียกร้องในหน้ี
หรือสินทรัพยด์อ้ย
คุณภาพ 

395 395 99.80 99.80 395 395 42 20 

บริษทั ถิรวานิช จาํกดั อยูร่ะหวา่งชาํระบญัชี 6 6 99.90 99.90 34 34 - - 
บริษทั ธนชาตเอสพีว ี01 
จาํกดั 

ยงัไม่เร่ิมดาํเนิน 
กิจการคา้ 

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 47 47 
 (มหาชน)  โรงแรมและบริการ         
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วม      31,614 31,614 173 162 

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

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554  เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมซ่ึงบนัทึกตามวิธี
ส่วนไดเ้สียประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัต่าง ๆ ท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย ดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

     เงินปันผลรับ       ส่วนแบ่งผลกาํไร 

   สัดส่วนการถือหุน้ มูลค่าเงินลงทุน สาํหรับงวด (ขาดทุน) สาํหรับ 

ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ (ร้อยละ) วธีิราคาทุน วธีิส่วนไดเ้สีย สามเดือน งวดสามเดือน 

 31 31 31 31 31 31 31 31 ส้ินสุดวนัท่ี        ส้ินสุดวนัท่ี        

 มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

บมจ. เอม็ บี เค                         

(ประกอบธุรกิจใหเ้ช่า 

อสังหาริมทรัพย ์โรงแรม

และบริการ) 1,886 1,886 19.90 19.90 948 948 1,617 1,639 94 94 63 71 

บจ. สยามซมัซุงประกนัชีวติ 

(ประกอบธุรกิจประกนัชีวติ) - 500 - 25.00 - 104 - 34 - - (25) (12) 

บจ. สยามซิต้ีประกนัภยั 

(ประกอบธุรกิจประกนัภยั) - - - - - - - - - - - (2) 

บมจ. ราชธานีลิสซ่ิง                     

(ประกอบธุรกิจใหเ้ช่า               

รถยนตแ์บบเช่าซ้ือและลิสซ่ิง) - - - - - - - - - - - 36 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม     948 1,052 1,617 1,673 94 94 38 93 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกเงินลงทุนในบริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอิทธิพลต่อบริษทัดงักล่าวอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

 ในเดือนมีนาคม  2555  บริษทั สยามซมัซุงประกนัชีวิต จาํกดั ไดอ้อกจาํหน่ายหุ้นเพิ่มทุนแต่ธนาคาร 
ธนชาตไม่ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้เพิ่มทุน ทาํใหส้ัดส่วนการถือหุน้ลดลงจากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 19.23 ทาํให้
เปล่ียนสถานะจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนทัว่ไป มูลค่าเงินลงทุน ณ วนัเปล่ียนสถานะจึง
ถือเป็นราคาทุนใหม่ 

 ในเดือนตุลาคม 2554 ธนาคารธนชาตไดรั้บโอนเงินลงทุนในบริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 
จากธนาคารนครหลวงไทยจาํนวน 437,250,500 หุ้น ในราคา 536 ลา้นบาท และในเดือนพฤศจิกายน 
2554 ธนาคารธนชาตไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 437,486,500 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1.52 บาท 
คิดเป็นจาํนวนเงิน 665 ลา้นบาท ทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) เพิ่ม
จากร้อยละ 48.35 เป็นร้อยละ 65.18 และเปล่ียนสถานะจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย 
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6.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม 

ก) ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 
30 กนัยายน 2554 และสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 เป็นดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
   รายไดร้วมสาํหรับ  กาํไรสุทธิ  

ทุนเรียกชาํระ ณ  สินทรัพยร์วม ณ  หน้ีสินรวม ณ  งวดสามเดือน         สาํหรับงวด           
31 30  31 30  31 30  ส้ินสุดวนัท่ี           สามเดือนส้ินสุด       

ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน 31 ธนัวาคม วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2554 2554 2554 2554 2554 2554 2554 2553 2554 2553 
1,886 1,886 26,992 27,409 13,618 13,916 2,237 2,260 319 364 

ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทั เอ็ม บี เค จาํกัด (มหาชน) คาํนวณจากงบการเงิน
สาํหรับงวดบญัชีท่ีแตกต่างจากของบริษทัฯ เน่ืองจากขอ้จาํกดัของขอ้มูล โดยใชข้อ้มูลงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 30 กนัยายน 2554 และงบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ซ่ึงจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯ โดยอา้งอิง
จาก งบการเงินของบริษทัร่วมท่ีสอบทานโดยผูส้อบบญัชี และปรับปรุงดว้ยผลกระทบจากนโยบาย
การบญัชีท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัฯ เห็นวา่ผลกาํไรสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากผลกาํไรสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 

ข) ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั สยามซมัซุงประกนัชีวิต จาํกดั บริษทั สยามซิต้ีประกนัภยั จาํกดั 
และ บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 และสาํหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 เป็นดงัน้ี 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 
       รายไดร้วม กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 

บริษทั ทุนเรียกชาํระ สินทรัพยร์วม หน้ีสินรวม สาํหรับงวดสาม สาํหรับงวดสาม 

 31 31 31 31 31 31 เดือนส้ินสุดวนัท่ี เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
 มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

บจ. สยามซมัซุงประกนัชีวติ  - 500 - 1,989 - 1,854 270 349  (100)  (44) 
บจ. สยามซิต้ีประกนัภยั  - - - - - - - 80  -  10 
บมจ. ราชธานีลิสซ่ิง                  - - - - - - - 268  -  76 

รายได้ กาํไร(ขาดทุน) และส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมคาํนวณจาก                    
งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้ งแต่วันท่ีเข้าถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวและคิดตาม              
ส่วนไดเ้สียท่ีมีอยู ่จนถึงวนัท่ีขายหุน้ออกไปหรือเปล่ียนสถานะการลงทุน 
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6.4 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงเป็นบริษทั                  
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 

บมจ. เอม็ บี เค  3,557 3,313 1,787 1,664 

7. เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 

7.1 จําแนกตามประเภทสินเช่ือ 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
31 มีนาคม 

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี     
เงินเบิกเกินบญัชี 22,072 23,358 - - 
เงินใหกู้ย้มื 268,795 272,788 196 198 
ตัว๋เงินรับ 48,087 49,975 908 1,008 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 346,294 326,115 137 139 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 2,054 2,084 - - 
อ่ืน ๆ 429 234 - - 
หกั:  รายไดร้อตดับญัชี (42,705) (39,686) (8) (8) 
รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 645,026 634,868 1,233 1,337 
บวก:  ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,039 980 9 9 
รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี
บวกดอกเบ้ียคา้งรับ 

 
646,065 

 
635,848 

 
1,242 

 
1,346 

หกั:  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ      
1) เงินสาํรองขั้นตํ่าตามเกณฑ ์ธปท.     

- รายสินเช่ือ (18,939) (26,166) (253) (259) 
- รายกลุ่ม (5,190) - - - 

2) เงินสาํรองส่วนเกิน (395) (429) - - 
หกั: ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี (354) (386) - - 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 621,187 608,867 989 1,087 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์     
เงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์ 2,326 1,926 - - 
ลูกหน้ีทรัพยสิ์นวางประกนั 3 - - - 
ลูกหน้ีอ่ืน 306 310 - - 
รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 2,635 2,236 - - 
หกั:  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (305) (305) - - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์- สุทธิ 2,330 1,931 - - 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ   623,517 610,798 989 1,087 
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7.2 สินเช่ือด้อยคุณภาพ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย (ท่ีประกอบธุรกิจธนาคาร  ธุรกิจ
หลกัทรัพยแ์ละธุรกิจบริหารสินทรัพย)์ มีสินเช่ือดอ้ยคุณภาพตามเกณฑข์อง ธปท. และ กลต. (หมายถึง                
เงินใหสิ้นเช่ือท่ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน สงสยั และสงสยั จะสูญ) ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 

เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ                      
(ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) 

  
  

บริษทัฯ 327 332 327 332 
ธุรกิจธนาคาร 20,931 17,989 - - 
ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 306 306 - - 
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์ 16,378 20,918 - - 

เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ไม่นบัรวมเงินใหสิ้นเช่ือท่ีคา้งชาํระท่ีไดมี้การทาํสัญญา
ปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ และเขา้เง่ือนไขการจดัชั้นเป็นลูกหน้ีชั้นปกติหรือกล่าวถึงเป็นพิเศษ 

นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ย (ท่ีประกอบธุรกิจธนาคารและหลกัทรัพย)์ มีเงินใหสิ้นเช่ือท่ีระงบัการรับรู้
รายไดต้ามเกณฑค์งคา้งดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 

บริษทัฯ 224 229 224 229 
ธุรกิจธนาคาร 18,771 16,579 - - 
ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 306 306 - - 

 บริษทัฯจะรับรู้รายไดจ้ากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือท่ีโอนมาจากเงินลงทุนในลูกหน้ีตามเกณฑเ์งินสด และ
บริษทัยอ่ยท่ีเป็นบริษทับริหารสินทรัพยจ์ะรับรู้รายไดจ้ากเงินใหสิ้นเช่ือตามเกณฑเ์งินสดเช่นเดียวกนั 
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7.3 การปรับโครงสร้างหนี ้

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญา
ปรับโครงสร้างหน้ีกบัลูกหน้ี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

รูปแบบการปรับโครงสร้าง 

จาํนวน
ราย

ลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีก่อนการ
ปรับโครงสร้าง

หน้ี (1) 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการ 
ปรับโครงสร้าง

หน้ี (1) 

ชนิดของ
สินทรัพยท่ี์จะ 
รับโอนตาม
สญัญา 

มูลค่าของ
สินทรัพยท่ี์
จะรับโอน
ตามสญัญา 

  ลา้นบาท ลา้นบาท  ลา้นบาท 
2555      
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 13,304 9,775 9,775   

รวม 13,304 9,775 9,775   
2554      
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 974 750 750   
การโอนสินทรัพย ์และ/หรือหุน้ทุน
และ/หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไข         

1 6 6 ท่ีดินเปล่า 6 

 การชาํระหน้ี      

รวม 975 756 756   

(1) แสดงด้วยยอดคงเหลือตามบัญชี (เงินต้นบวกดอกเบีย้ค้างรับ)  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 
 
 

รูปแบบการปรับโครงสร้าง 

 
จาํนวน
ราย

ลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือ
ตามบญัชีก่อน
การปรับ

โครงสร้างหน้ี (1) 

ยอดคงเหลือ
ตามบญัชีหลงั
การปรับ

โครงสร้างหน้ี (1) 

ชนิดของ
สินทรัพยท่ี์จะ
รับโอนตาม
สญัญา 

มูลค่าของ
สินทรัพยท่ี์
จะรับโอน
ตามสญัญา 

  ลา้นบาท ลา้นบาท  ลา้นบาท 
2555      
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 9 2 2   
รวม 9 2 2   

2554      
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 14 1 1   

รวม 14 1 1   

(1) แสดงด้วยยอดคงเหลือตามบัญชี (เงินต้นบวกดอกเบีย้ค้างรับ)  
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 ลูกหน้ีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีมีการทาํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 มีระยะเวลาการชาํระหน้ีตามสญัญาโดยนบัจากอายหุน้ีคงเหลือ ณ วนั
ส้ินงวดไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2555 2554 

ระยะเวลา จาํนวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการ     

ปรับโครงสร้างหน้ี จาํนวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการ     

ปรับโครงสร้างหน้ี 

  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
ผดินดัชาํระแลว้ภายหลงัทาํสญัญา 2,211 921 124 52 
มีกาํหนดชาํระในปี  691 4,044 160 38 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 8,502 3,433 343 102 
5 - 10 ปี 1,876 1,312 309 391 
10 - 15 ปี 10 35 10 109 
มากกวา่ 15 ปี 14 30 29 64 

รวม 13,304 9,775 975 756 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2555 2554 

ระยะเวลา จาํนวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการ     

ปรับโครงสร้างหน้ี จาํนวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการ     

ปรับโครงสร้างหน้ี 

  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
มีกาํหนดชาํระในปี  8 1 14 1 
5 - 10 ปี 1 1 - - 

รวม 9 2 14 1 

ขอ้มูลสาํหรับงวด 2555 และ 2554 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกหน้ีท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ีมีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 461 366 1 - 
กาํไรจากการรับชาํระหน้ี  31 9 - - 
กาํไรจากการตีโอนสินทรัพยช์าํระหน้ี             - 3 - - 
เงินสดท่ีรับชาํระจากลูกหน้ี 3,633 984 2 1 
ทรัพยสิ์นท่ีรับโอนจากลูกหน้ี  29 21 - - 
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 3 - - - 
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วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินให้สินเช่ือคงเหลือ (เงินตน้
และดอกเบ้ียคา้งรับ) ท่ีไดมี้การทาํสญัญาปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ทั้งส้ินดงัน้ี 

   ลูกหน้ีท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ี 

 

จาํนวนรายของ       
ลูกหน้ีทั้งหมด จาํนวนราย จาํนวนหน้ีคงคา้ง 

จาํนวนหน้ีคงคา้ง
สุทธิจาก

หลกัประกนั 

 31 31 31 31 31 31 31 31 
 มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

 พนัราย พนัราย   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 3.5 3.6 61 60 120 120 25 26 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 1,388.9 1,378.9 62,512 52,289 28,584 25,803 11,143 9,350 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั     

(มหาชน) 0.4 0.9 3 3 35 35 35 35 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส 
จาํกดั 2.4 2.5 1,607 1,630 8,901 12,978 4,769 5,173 

บริษทัยอ่ยอ่ืน 5.9 5.9 238 243 1,115 1,119 243 245 

7.4 จําแนกตามประเภทการจัดช้ัน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (ธนาคารและ
บริษทับริหารสินทรัพย)์ มีเงินใหสิ้นเช่ือจดัชั้น และเงินสาํรองท่ีเก่ียวขอ้งตามเกณฑใ์นประกาศของ ธปท. 
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม(1) 

 

เงินใหสิ้นเช่ือและ          
ดอกเบ้ียคา้งรับ  

ยอดสุทธิท่ีใชใ้นการตั้งค่า
เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

 31 31 31 31 31 31 
 มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 557,020 542,595 373,084 201,388 3,362 4,049 
ลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 36,724 40,463 26,799 18,290 2,047 721 
ลูกหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 7,591 7,151 4,191 3,897 4,019 3,897 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยั 5,898 11,775 3,002 7,509 2,931 7,509 

ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยัจะสูญ 24,242 20,405 11,159 9,005 11,025 9,209 

รวม 631,475 622,389 418,235 240,089 23,384 25,385 

เงินสาํรองส่วนเกินเผือ่หน้ีท่ีอาจเรียกเกบ็ไม่ได ้    383 417 

รวม     23,767 25,802 

(1) เฉพาะบริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของธปท. และหลงัหักรายการระหว่างกัน 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เงินใหสิ้นเช่ือและ       
ดอกเบ้ียคา้งรับ  

ยอดสุทธิท่ีใชใ้นการตั้ง
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

 31 31 31 31 31 31 
 มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 904 1,005 900 1,000 9 10 
ลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 1 - - - - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน - 4 - - - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยั 5 - - - - - 

ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยัจะสูญ 332 337 244 249 244 249 

รวม 1,242 1,346 1,144 1,249 253 259 
 

 อตัราท่ีใชใ้นการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (ร้อยละ) (1) 

 

ลูกหน้ีเช่าซ้ือส่วนบุคคลเฉพาะของ
ธนาคารธนชาต เงินใหสิ้นเช่ืออ่ืน 

 31 มีนาคม 2555(2) 31 ธนัวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 

ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 0.20 1 1 1 
ลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 3.50 2 2 2 
ลูกหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 88 100 100 100 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยั 88 100 100 100 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยัจะสูญ 86 100 100 100 

(1) เฉพาะบริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของธปท. 

(2) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉล่ียท่ีใช้ในการตั้งค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ  

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 ธนาคารธนชาตไดเ้ปล่ียนวิธีการพิจารณาค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับ
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือส่วนบุคคลตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.4 ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงประมาณการดงักล่าวมีผลทาํให้ค่าใชจ่้ายหน้ีสงสัยจะสูญในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 ลดลงจาํนวน 507 ลา้นบาท 
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นอกจากน้ี จากเหตุอุทกภยัในประเทศไทยในช่วงเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2554 นํ้ าไดเ้ขา้ท่วมพื้นท่ีต่าง 
ๆ เป็นวงกวา้ง เหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อลูกหน้ีของธนาคารธนชาตบางส่วน ซ่ึงธนาคารธน
ชาตไดใ้ห้ความช่วยเหลือลูกหน้ีดงักล่าวภายใตก้รอบนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยการ
ผอ่นผนัการชาํระเงินตน้และ/หรือดอกเบ้ีย การขยายเวลาการชาํระหน้ีให้แก่ลูกหน้ีและรวมถึงการคง
สถานะการจดัชั้นลูกหน้ีเช่นเดิมท่ีเคยจดัชั้นอยูก่่อนการเกิดเหตุและไม่ถือว่าลูกหน้ีดงักล่าวเป็นสินเช่ือ
ดอ้ยคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและธนาคารธนชาตเช่ือว่าไม่น่าจะมีผลเสียหาย
เพิ่มเติมอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากลูกหน้ีกลุ่มดงักล่าว 

7.5 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีท้ีมี่ปัญหา 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554  เงินใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการไดร้วมลูกหน้ีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

    ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 จาํนวนรายลูกหน้ี มูลหน้ี มูลค่าหลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 31 31 31 31 31 31 31 31 
 มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม 
 2555 2554 2555 2554 2555 2554  2555 2554 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
1.  สถาบนัการเงินท่ีถูกสัง่ปิดกิจการ 4 4 - - - - - - 
2.  บริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอน

จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ
ตลาดหลกัทรัพย ์

7 7 848 888 109 110 754 790 

3.  บริษทัอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์แต่มีผลการดาํเนินงาน
และฐานะการเงินเช่นเดียวกบับริษทั       
จดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ               
ตลาดหลกัทรัพย ์

9 9 585 585 334 334 236 236 

4.  บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีหรือ      
ผดินดัชาํระหน้ี 

1,427 1,326 21,495 24,966 12,578 12,324 10,106 13,574 

5. บริษทัท่ีรายงานของผูส้อบบญัชีระบุวา่
บริษทัมีปัญหาเก่ียวกบัการดาํรงอยูข่อง
กิจการ 

1 - 3 - - - 3 - 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 จาํนวนรายลูกหน้ี มูลหน้ี มูลค่าหลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 31 31 31 31 31 31 31 31 
 มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม 
 2555 2554 2555 2554 2555 2554  2555 2554 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
1.  บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีหรือ

ผดินดัชาํระหน้ี 70 72 102 102 87 85 28 30 

7.6 ลูกหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์จัด ช้ันตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกําก ับหลักทรัพย์และ                
ตลาดหลักทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยจ์าํแนกลูกหน้ีธุรกิจ
หลกัทรัพยแ์ละดอกเบ้ียคา้งรับ ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(กลต.) เร่ือง การจดัทาํบญัชีเก่ียวกบัลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพของบริษทัหลกัทรัพย ์ซ่ึงสามารถสรุป
ลูกหน้ีจดัชั้นไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ มูลหน้ีสุทธิหลงัหกั 

 จาํนวนมูลหน้ี ท่ีตั้งไว ้ ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

 31 31 31 31 31 31 
 มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

มูลหน้ีจดัชั้นปกติ 2,329 1,930 - - 2,329 1,930 
มูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 3 3 2 2 1 1 
มูลหน้ีจดัชั้นสงสยั 303 303 303 303 - - 

รวม 2,635 2,236 305 305 2,330 1,931 

 บริษทัย่อยไดพ้ิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับมูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากว่ามาตรฐานเกินกว่าเกณฑ ์ 
ขั้นตํ่าตามท่ี กลต. กาํหนดโดยพิจารณาจากความไม่แน่นอนของมูลค่าหลกัประกนัและความเส่ียงใน
การรับชาํระหน้ีจากลูกหน้ีจดัชั้นดงักล่าว 
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7.7 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ/สัญญาเช่าการเงินของบริษัทย่อยแยกตามอายุคงค้าง 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 ยอดลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินของ
บริษทัยอ่ย ซ่ึงดาํเนินธุรกิจเช่าซ้ือและให้เช่าตามสัญญาเช่าระยะยาว แยกตามอายลูุกหน้ีท่ีคา้งชาํระโดยนบั
จากวนัท่ีท่ีครบกาํหนดชาํระตามสญัญา (หลงัหกัรายการระหวา่งกนั) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 

ไม่คา้งชาํระหรือคา้งชาํระไม่เกิน 90 วนั  14,007 12,846 
เกินกาํหนดชาํระ 91 - 365 วนั 319 363 
มากกวา่ 1 ปี 69 66 
ลูกหน้ีระหวา่งการดาํเนินคดี 201 205 
รวม 14,596 13,480 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญท่ีตั้งไวต้ามบญัชี 755 792 

7.8 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯมีเงินใหสิ้นเช่ือแก่บริษทัยอ่ยดงัน้ี  

  ระยะเวลาของสญัญา    จาํนวนเงินตน้คงคา้ง 

  ณ วนัท่ี อตัราดอกเบ้ีย                 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
ช่ือบริษทั ประเภทสินเช่ือ 31 มีนาคม 2555 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 2555 2554 

    ลา้นบาท ลา้นบาท 
บริษทัย่อย      
บริษทับริหารสินทรัพย ์
เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน เม่ือทวงถาม เงินกูลู้กหน้ีชั้นดี (MLR) ของ
ธนาคารธนชาต 

900 1,000 

รวม    900 1,000 

8. ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน   
  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสยั สาํรอง  บริษทั งบการเงิน 

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ ทัว่ไป รวม ยอ่ยอ่ืน รวม 

ยอดตน้งวด 4,049 721 3,897 7,509 9,209 417 25,802 1,098 26,900 
จาํนวนท่ีตั้งเพิ่ม(ลด)               
ในระหวา่งงวด (687) 1,326 124 (2,133) 1,857 (34) 453 (27) 426 

หน้ีสูญรับคืน - - - - 100 - 100 2 102 
หน้ีสูญตดับญัชี - - (2) (2,445) (145) - (2,592) (11) (2,603) 

ยกเลิกการขายหน้ี - - - - 4 - 4 - 4 

ยอดปลายงวด 3,362 2,047 4,019 2,931 11,025 383 23,767 1,062 24,829 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน   
  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสยั สาํรอง  บริษทั งบการเงิน 

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ ทัว่ไป รวม ยอ่ยอ่ืน 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) 

โอนกลบัจากการขายหน้ี - - (142) - (1,057) - (1,199) - (1,199) 

ยอดปลายปี 4,049 721 3,897 7,509 9,209 417 25,802 1,098 26,900 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 

  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสยั สาํรอง  

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ ทัว่ไป รวม 

ยอดตน้งวด 10 - - - 249 - 259 
จาํนวนท่ีปรับลดในระหวา่งงวด (1) - - - (5) - (6) 

ยอดปลายงวด 9 - - - 244 - 253 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 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) 

ยอดปลายปี 10 - - - 249 - 259 
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9. ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2555 

สาํหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2554 

สาํหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2555 

สาํหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2554 

ยอดตน้งวด 386 464 - - 
จาํนวนท่ีลดลงในระหวา่งงวด - (35) - - 

จาํนวนท่ีตดัจาํหน่ายในระหวา่งงวด (32) (43) - - 

ยอดปลายงวด 354 386 - - 

10. คุณภาพสินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554  คุณภาพสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัประเภทตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2555 

 

รายการระหวา่ง
ธนาคารและ   
ตลาดเงิน 

เงินใหสิ้นเช่ือ  
แก่ลูกหน้ีและ  
ดอกเบ้ียคา้งรับ เงินลงทุน 

ทรัพยสิ์น      
รอการขาย สินทรัพยอ่ื์น รวม 

จดัชั้นปกติ 30,942 557,020 - - 149 588,111 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ - 36,724 - - 86 36,810 
จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน - 7,591 - - 9 7,600 
จดัชั้นสงสยั - 5,898 - - 4 5,902 
จดัชั้นสงสยัจะสูญ - 24,242 482 711 344 25,779 
รวม 30,942 631,475 482 711 592 664,202 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2554 

 

รายการระหวา่ง
ธนาคารและ   
ตลาดเงิน 

เงินใหสิ้นเช่ือ  
แก่ลูกหน้ีและ  
ดอกเบ้ียคา้งรับ เงินลงทุน 

ทรัพยสิ์น      
รอการขาย 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 - 20,405 523 761 341 22,030 
รวม 39,364 622,389 523 761 621 663,658 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2555 

 

รายการระหวา่ง
ธนาคารและ   
ตลาดเงิน 

เงินใหสิ้นเช่ือ  
แก่ลูกหน้ีและ  
ดอกเบ้ียคา้งรับ เงินลงทุน 

ทรัพยสิ์น      
รอการขาย สินทรัพยอ่ื์น รวม 

จดัชั้นปกติ - 904 - - - 904 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ - 1 - - 1 2 
จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน - - - - - - 
จดัชั้นสงสยั - 5 - - 1 6 
จดัชั้นสงสยัจะสูญ - 332 203 444 83 1,062 
รวม - 1,242 203 444 85 1,974 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2554 

 

รายการระหวา่ง
ธนาคารและ   
ตลาดเงิน 

เงินใหสิ้นเช่ือ  
แก่ลูกหน้ีและ  
ดอกเบ้ียคา้งรับ เงินลงทุน 

ทรัพยสิ์น      
รอการขาย สินทรัพยอ่ื์น รวม 

จดัชั้นปกติ - 1,005 - - - 1,005 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ - - - - 1 1 
จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน - 4 - - 1 5 
จดัชั้นสงสยั - - - - - - 
จดัชั้นสงสยัจะสูญ - 337 198 412 83 1,030 
รวม - 1,346 198 412 85 2,041 

11. ทรัพย์สินรอการขาย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม  

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
31 มีนาคม  

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
ราคาทุน 11,819 12,325 2,379 2,419 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (715) (765) (444) (412) 

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 11,104 11,560 1,935 2,007 
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12. ค่าความนิยม  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 ค่าความนิยมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมเป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554  

ค่าความนิยม ณ วนัตน้งวด 15,784 15,784 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนรอตดับญัชี (1,733) (1,803) 
ค่าความนิยม ณ วนัส้ินงวด 14,051 13,981 

13. สินทรัพย์อืน่ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

31 มีนาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

รายไดค่้าเบ้ียประกยัภยัคา้งรับ 357 439 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน 1,520 1,709 96 97 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน 805 57 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายแทนลูกคา้ 184 198 1 1 
เงินมดัจาํ 263 257 4 4 
ประมาณการค่าสินไหมรับคืนจากคู่กรณีคา้งรับ 295 264 - - 
ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี 119 25 - - 
สิทธิการเช่า 392 413 23 29 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 1,070 1,032 18 13 
เงินวางประกนัตราสารอนุพนัธ์ 17 357 - - 
บญัชีพกัภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากการรวมธุรกิจ 516 537 - - 

อ่ืน ๆ  1,129 878 21 23 

รวม 6,667 6,166 163 167 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (409) (404) (84) (84) 

สินทรัพยอ่ื์น - สุทธิ 6,258 5,762 79 83 

 

 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 27

14. ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงินกู้ยมื 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 ยอดคงเหลือของตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มืในประเทศ
ทั้งจาํนวนเป็นเงินบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

                         งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภทของการกูย้มื 
อตัราดอกเบ้ียต่อปี 

(ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555) วนัครบกาํหนด 

31   
มีนาคม 
2555 

31 
ธนัวาคม 

2554 

31   
มีนาคม 
2555 

31 
ธนัวาคม 

2554 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มี
ประกนั  

ร้อยละ 3.35, 3.45 และ 
4.90 

ปี 2556 และ 
2557 

14,071 12,000 12,000 12,000 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะ              
คลา้ยทุนเพื่อนบัเป็นเงินกองทุน
ชั้นท่ี 1  

ร้อยละ 8.60  เลิกกิจการ 3,494 3,494 - - 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะ              
คลา้ยทุนเพื่อนบัเป็นเงินกองทุน
ชั้นท่ี 2  

ร้อยละ 5.25 ปี 2562 และ 
2567 

5,000 4,996 - - 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็น
เงินกองทุนชั้นท่ี 2 

ร้อยละ 5.00 - 6.00 ปี 2558 - 2563 23,000 22,997 - - 

ตัว๋แลกเงิน ร้อยละ 0.00 - 3.25 เม่ือทวงถาม 116 56 - - 
ตัว๋แลกเงิน ร้อยละ 0.00 - 7.20  ปี 2555 - 2556 160,745 217,999 - - 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน ร้อยละ 4.75 เม่ือทวงถาม 1,259 942 - - 
เงินกูย้มืกบักรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

ร้อยละ 0.50 ปี 2555 - 2560 150 169 - - 

รวมตราสารหนีท้ี่ออกและเงนิกู้ยมื   207,835 262,653 12,000 12,000 

 ในระหว่างงวด 2555 ธนาคารธนชาตออกจาํหน่ายหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ  ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั ไม่
แปลงสภาพ และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้จาํนวน 2,072,100 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดย
หุ้นกูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2556 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.45 ต่อปี โดยครบ
กาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส  
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15. ประมาณการหนีสิ้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม     
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

31 มีนาคม     
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

ผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง 176 95 9 9 
ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย 2,046 1,970 19 18 
ภาระผกูพนัจากรายการนอกงบดุล 225 269 - - 
ประมาณการผลขาดทุนจากการขายลูกหน้ีไป บสท. 383 383 183 183 

อ่ืน ๆ 429 427 - - 

รวม 3,259 3,144 211 210 

ในระหวา่งงวด 2555 บริษทัยอ่ยไดมี้โครงการปรับโครงสร้างบุคลากร โดยมีพนกังานบางส่วนเขา้ร่วม
โครงการและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินตามโครงการดงักล่าวแลว้จาํนวนประมาณ 136 ลา้นบาท 

16. หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย/ประกนัชีวติ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

31 มีนาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

เงินสาํรองประกนัชีวติ 30,129 29,831 - - 
สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 2,685 3,441 - - 
สาํรองเบ้ียประกนัภยั 2,838 2,659 - - 
หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรม ์ 209 223 - - 
รวมหน้ีสินตามสญัญาประกนัภยั/ประกนัชีวติ 35,861 36,154 - - 

 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2554 ไดเ้กิดอุทกภยัในประเทศไทยโดยนํ้ าไดเ้ขา้ท่วมพื้นท่ีต่าง ๆ 
เหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อลูกคา้ผูเ้อาประกนัภยักบับริษทัย่อย บริษทัย่อยไดป้ระเมินความ
เสียหายท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนและบนัทึกผลกระทบของรายการอุทกภยัดงักล่าวในงบการเงินแลว้ อยา่งไร
ก็ตาม ความไม่แน่นอนสืบเน่ืองของการใชข้อ้สมมติฐานของฝ่ายบริหารในการประมาณการสํารอง                
ค่าสินไหมทดแทน อาจมีผลกระทบต่อค่าสินไหมทดแทนและสาํรองค่าสินไหมทดแทนส่วนท่ีเรียก
คืนจากการเอาประกันภัยต่อ ซ่ึงฝ่ายบริหารเช่ือมั่นว่าไม่น่าจะมีผลเสียหายเพ่ิมเติมอย่างเป็น
สาระสาํคญัจากท่ีไดต้ั้งไวใ้นบญัชี 
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17. หนีสิ้นอืน่ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

31 มีนาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

เจา้หน้ีอ่ืน 1,272 1,325 26 26 
บญัชีพกัเงินรับจากลูกหน้ีรอตดับญัชี 690 477 26 15 
เงินคา้งจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ 373 319 - - 
ดอกผลจากการใหเ้ช่าซ้ือรับล่วงหนา้ 286 300 - - 
เงินวางประกนัตราสารอนุพนัธ์ 227 - - - 
ประมาณการภาษีเงินได ้ 422 330 - - 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 3,139 2,480 - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,842 3,571 49 37 
บญัชีพกัเจา้หน้ี 1,689 1,362 - - 
เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี 278 306 - - 
เบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 763 686 - - 
เงินรับจากค่าขายทรัพยสิ์นรอการขายตามสญัญา 361 428 25 24 
อ่ืน ๆ 652 699 49 46 

รวมหน้ีสินอ่ืน 12,994 12,283 175 148 

18.  ทุนเรือนหุ้น/หุ้นทุนซ้ือคนื 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 ไม่มีผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิท่ีแจง้ใชสิ้ทธิในการแปลง
สภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯ  ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษทัฯคงเหลือหุ้น
บุริมสิทธิท่ียงัไม่ไดแ้ปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 13,336 หุ้น ซ่ึงหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น สามารถ
แปลงเป็นหุน้สามญัได ้1 หุน้ และสามารถใชสิ้ทธิไดโ้ดยไม่มีกาํหนดและไม่มีเง่ือนไข 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯมีหุน้ทุนซ้ือคืนรวม 55,324,300 หุน้ คิดเป็น
เงิน 387.5 ลา้นบาท (แสดงตามวิธีราคาทุน) และยงัไม่ไดมี้การจาํหน่ายออกไปในระหว่างงวด หุน้ทุน
ซ้ือคืนดงักล่าวมีเง่ือนไขให้ตอ้งจาํหน่ายออกไปภายใน 3 ปีนับจากวนัซ้ือหุ้นคืนเสร็จส้ิน (ภายใน
เดือนมิถุนายน 2555) 
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19. องค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจ้าของ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

31 มีนาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นของบริษัทย่อย  776 776 - - 
ส่วนของเงนิลงทุนท่ีตํ่ากว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย  226 226 - - 
ส่วนเกนิทุน (ตํ่ากว่าทุน) จากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงนิลงทุน     
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน      
เงินลงทุนเผือ่ขาย     
ตราสารหน้ี 109 195 - - 
ตราสารทุน 531 576 293 301 

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด                                           14 15 - - 

รวม 654 786 293 301 

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน     
เงินลงทุนเผือ่ขาย     
ตราสารหน้ี (156) (128) (5) - 
ตราสารทุน (5) (7) - - 

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด                                           
(โอนเปล่ียนประเภทมาจากเงินลงทุนเผือ่ขาย)                     (61) (71) - - 

รวม (222) (206) (5) - 

รวมส่วนเกนิทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงนิลงทุน  432 580 288 301 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ในบริษัทร่วม (ขาดทุน) (12) (19) - - 

รวม 1,422 1,563 288 301 

20. เงินกองทุนทีต้่องดํารงไว้ตามกฎหมาย 

 วตัถุประสงคห์ลกัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในการบริหารจดัการทุน คือ การจดัให้มีโครงสร้างทาง
การเงินท่ีเหมาะสมและการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี 
บริษทัฯและบริษทัย่อยยงัตอ้งดาํรงเงินกองทุนตามกฎหมาย เงินสดสภาพคล่อง และอ่ืน ๆ ตาม
หลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและประกาศทางการท่ีกาํกบัดูแลแต่ละธุรกิจกาํหนด 
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ตามประกาศของ ธปท. เร่ือง หลกัเกณฑ์การกาํกบัแบบรวมกลุ่ม กาํหนดให้บริษทัฯเปิดเผยขอ้มูล                 
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเก่ียวกบัการดาํรงเงินกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน (Full Consolidation) โดยบริษทัฯไดรั้บอนุญาตจาก ธปท. ท่ีผ่อนผนัให้บริษทัฯถือหุ้นใน
ธนาคารนครหลวงไทยโดยออ้มผ่านธนาคารธนชาตเกินกว่าอตัราท่ีกฎหมายกาํหนดเพื่อการรับโอน
กิจการ และอนุญาตใหไ้ม่ตอ้งนาํธนาคารนครหลวงไทยมารวมอยูใ่นกลุ่มธุรกิจทางการเงินจนถึงวนัท่ี
ธนาคารนครหลวงไทยจดทะเบียนเสร็จส้ินการชาํระบญัชี ซ่ึงบริษทัฯเปิดเผยขอ้มูลเงินกองทุน ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2554 ไวใ้น website ของบริษทัฯท่ี www.thanachart.co.th ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 

21. รายได้ดอกเบีย้ 

 รายไดด้อกเบ้ียสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 736 374 - - 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา้ 125 20 - - 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 1,074 937 83 74 
เงินใหสิ้นเช่ือ 5,258 4,837 19 17 

การใหเ้ช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 4,644 4,000 - 2 

รวมรายไดด้อกเบ้ีย 11,837 10,168 102 93 

22. ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้  

 ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

เงินรับฝาก 2,646 1,912 - - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 488 188 - - 
เงินนาํส่งกองทุนฟ้ืนฟสูถาบนัการเงินและ                  
สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 607 530 - - 

ตราสารหน้ีท่ีออก     
- หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 473 444 - - 
- หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 136 152 135 153 
- อ่ืน ๆ 1,878 668 - - 

ค่าธรรมเนียมในการกูย้มื 2 - 1 - 

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 6,230 3,894 136 153 
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23. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 
ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ     

การรับรอง รับอาวลั และการคํ้าประกนั 90 66 - - 
ค่าธรรมเนียมรับเก่ียวกบัธุรกิจเช่าซ้ือ 272 233 1 3 
บริการบตัรเอทีเอม็และบริการอิเลก็ทรอนิกส์         

อ่ืน ๆ  104 215 - - 
ค่าธรรมเนียมจดัการ 114 131 - - 
ค่าธรรมเนียมบตัรเครดิต 280 135 - - 

อ่ืน ๆ 198 248 - 1 

รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 1,058 1,028 1 4 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (92) (143) - - 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 966 885 1 4 

24. กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพือ่ค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ(ขาดทุน) 

 กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์                     
ดา้นอตัราแลกเปล่ียน 163 227 - - 

ตราสารหน้ี (257) 18 - - 
ตราสารทุน (3) (6) - - 

อ่ืน ๆ 7 1 - - 

รวม (90) 240 - - 
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25. กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 

 กาํไรสุทธิจากเงินลงทุนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

กาํไร (ขาดทุน) จากการขาย     
 เงินลงทุนเผือ่ขาย 146 26 - - 
 เงินลงทุนทัว่ไป - (4) - - 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 69 - - - 
กาํไรจากการรับชาํระหน้ี/ขายหน้ี/ตีโอนสินทรัพย ์
    ชาํระหน้ีจากเงินลงทุนในลกูหน้ีท่ีรับโอน 11 19 4 9 
โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

(ขาดทุน) 2 (6) - - 

รวม 228 35 4 9 

26. หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่าสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 
และ 2554 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ     
   เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ี (โอนกลบั) 426 738 (6) (9) 
   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (โอนกลบั) 19 (13) - - 
ตดัจาํหน่ายค่าเผือ่ปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้าง
หน้ีในระหวา่งงวด (32) (2) - - 

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี  3 - - - 
โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในลกูหน้ี      
ท่ีรับโอน  (1) (2) - (1) 

รวม (โอนกลบั) 415 721 (6) (10) 
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27. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลคาํนวณข้ึนจากกาํไรสําหรับงวดหลงัจากบวกกลบัและหักออกดว้ยค่าใช้จ่ายและ
สาํรองต่าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใชจ่้ายในการคาํนวณภาษีและรายไดต่้าง ๆ ท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้ง
นาํมารวมคาํนวณเป็นรายไดใ้นทางภาษีคูณดว้ยอตัราภาษีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัสาํหรับปีท่ีประมาณไว ้

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
สาํหรับกาํไรสําหรับงวดเน่ืองจากกาํไรหลงัจากบวกกลบัและหักออกดว้ยรายไดแ้ละ/หรือค่าใชจ่้ายตาม
หลกัเกณฑท์างภาษีแลว้มีผลเป็นขาดทุนสุทธิ                

28. องค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 

 องคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 
2554 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่     
เงินลงทุนเผือ่ขาย:     
กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงระหวา่งงวด (135) (145) (13) 13 
หกั: การปรับปรุงการจดัประเภทใหม่สาํหรับกาํไร
ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน (146) (26) - - 

 (281) (171) (13) 13 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม  9 9 - - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด (ขาดทุน) (272) (162) (13) 13 

29. การกระทบยอดกาํไรต่อหุ้นปรับลด 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ                  
(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกในระหว่างงวด
โดยสุทธิจากหุน้สามญัซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัฯ 

กาํไรต่อหุน้ปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวม
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหว่าง
งวดสุทธิจากหุน้สามญัซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัฯกบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัฯ
อาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติว่าไดมี้การแปลง
เป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 35

 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

  จาํนวนหุน้สามญั  
 กาํไรสุทธิ ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 
กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 1,193,380 1,144,268 1,277,817 1,277,814 0.93 0.90 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด    
หุน้บุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น     
 หุน้สามญั - - 13 16   
กาํไรต่อหุ้นปรับลด    
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั    
 สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 1,193,380 1,144,268 1,277,830 1,277,830 0.93 0.90 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

  จาํนวนหุน้สามญั  
 กาํไรสุทธิ ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 
กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 152,298 128,841 1,277,817 1,277,814 0.12 0.10 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุน้บุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       
 หุน้สามญั - - 13 16   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
 สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 152,298 128,841 1,277,830 1,277,830 0.12 0.10 
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30. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัฯและ
บริษทัเหล่านั้นและเป็นไปตามปกติธุรกิจ ซ่ึงรายการท่ีมีสาระสาํคญัสามารถสรุปไดด้งันั้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายกาํหนดราคา 

 2555 2554 2555 2554 (สาํหรับงวด 2555) 
รายการทีเ่กดิขึน้ในระหว่างงวด      
บริษทัย่อย      
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี - - 1,567 4,311 ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี - - 50 10 ราคาตลาด 

  มูลค่าขายสินทรัพยด์าํเนินงาน  
 (2554: กาํไร 4 ลา้นบาท) 

- - - 
 

5  

รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือ - - 18 17 อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กหน้ีชั้นดี 
   (MLR) ของธนาคารธนชาต 

รายไดด้อกเบ้ียจากเงินลงทุนใน                 
ตราสารหน้ี 

- - 78 66    อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.00 - 5.25 และ  
     8.60 ต่อปี 

รายไดเ้งินปันผล - - 126 115   ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค่้าเช่าและบริการอ่ืน - - 42 48   อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย  - - 1 1 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.35 ต่อปี 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 7 7  

บริษทัร่วม       
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี - 80 - -  

มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี 270 300 - - ราคาตลาด 

รายไดด้อกเบ้ีย - 62 - -  
รายไดเ้งินปันผล - - 47 47 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดอ่ื้น - 4 - -  
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 20 19 - -   อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.75 - 4.25 และ 5.25 ต่อปี 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 14 15 8 7  
เงินปันผลจ่าย 17 19 - - ตามท่ีประกาศจ่าย 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายกาํหนดราคา 

 2555 2554 2555 2554 (สาํหรับงวด 2555) 

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั      
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี - 903 - -  

มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี 292 445 - - ราคาตลาด 
มูลค่าซ้ือ/ขายสญัญาอตัราแลกเปล่ียน 
  (2555: กาํไร 35 ลา้นบาท 
  2554: ขาดทุน 74 ลา้นบาท) 

139,873 172,762 - - ราคาตลาด 

รายไดด้อกเบ้ีย 102 90 - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.45 - 7.90 ต่อปี 
รายไดเ้งินปันผล 22 - 13 - ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/                     

ประกนัชีวติ 
135 - - - อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

รายไดอ่ื้น 4 6 - -  
ดอกเบ้ียจ่าย  101 88 - 1 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.285 - 6.00                        

และ 8.60 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย - 1 - -  
ค่าบริหารโครงการจ่าย 18 21 6 7 อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญาซ่ึงคาํนวณ                  

โดยอา้งอิงจากประมาณการเวลาท่ีใช ้
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/                   
ประกนัชีวติ 

- 8 - -  

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 40 32 1 1  
เงินปันผลจ่าย - 33 - -  
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ยอดคงคา้งของรายการระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม 2555 และ 2554 สามารถแสดงดว้ยยอดถวัเฉล่ียจากยอดคงคา้ง ณ วนัส้ินเดือน ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

บริษัทย่อย      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ - - 89 134 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี - - 975 1,000 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) - - - 1 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - - - 46 
บริษัทร่วม      
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี - 6,786 - - 
เงินรับฝาก 91 423 - - 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื  1,680 2,483 - - 
บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 639 2,576 - 21 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 10,889 10,322 - - 
เงินรับฝาก 1,055 1,581 - - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 8,464 8,532 - - 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื  4,483 6,103 - 150 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 ยอดคงคา้งของรายการระหว่างกนักบับริษทัย่อย 
บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญัมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2555 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน  

 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

เงินลงทุน 
- ตราสาร

หน้ี 

เงินให้
สินเช่ือแก่
ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ีย    
คา้งรับ 

สินทรัพย์
อ่ืน เงินรับฝาก 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

ตราสาร
หน้ีท่ีออก
และเงิน
กูย้มื หน้ีสินอ่ืน 

ภาระ
ผกูพนั 

บริษทัร่วม          
บมจ. เอม็บีเค - - - 11 55 - 1,720 21 - 
บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั          
บมจ. ซีคอน ดีเวลลอปเมนท ์ - - 558 1 - - - - - 
บมจ. ไทยฮั้วยางพารา - - 2,094 - 345 - - 1 - 
บจ. สินแพทย ์ - - 783 - 8 - - - - 
ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย 356 - - 26 - 11,574 3,494 158 1,543 
บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ - - 667 - 6 - - - - 
บมจ. บตัรกรุงไทย - - 4,008 - 7 - - - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง - - 1,235 175 818 45 692 136 - 

 356 - 9,345 213 1,239 11,619 5,906 316 1,543 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2554 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน  

 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

เงินลงทุน 
- ตราสาร

หน้ี 

เงินให้
สินเช่ือแก่
ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ีย    
คา้งรับ 

สินทรัพย์
อ่ืน เงินรับฝาก 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

ตราสาร
หน้ีท่ีออก
และเงิน
กูย้มื หน้ีสินอ่ืน 

ภาระ
ผกูพนั 

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) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2555 

 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 43 3,636 - 162 - - 1 26 - 
บบส. เอน็ เอฟ เอส - - 900 3 - - - - - 
บมจ. หลกัทรัพยธ์นชาต - - - 1 - - - 5 - 
บจ. ธนชาตประกนัภยั - - - 2 - - - 1 - 
บจ. เนชัน่แนล ลีซซ่ิง - - - - - - - 19 - 
กองทุนรวมธนชาติ                    
พร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 - - - 42 - - - - - 
บริษทัร่วม          
บมจ. เอม็บีเค - - - 1 - - - 11 - 
บริษทัทีเ่กีย่วข้อง          

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง - - - - - - - 9 - 

 43 3,636 900 211 - - 1 71 - 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 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 - 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯมีเงินให้สินเช่ือแก่บริษทัยอ่ย ซ่ึงไดแ้สดงไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7.8 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในหุ้นสามญัในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดย
การมีผูบ้ริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นผูถื้อหุ้นและ/หรือมีกรรมการร่วมกันรวมจาํนวน
ประมาณ 1,128 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 461 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2554: 1,172 ลา้นบาท 
ใน                  งบการเงินรวม และ 469 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัพนักงาน
ระดบัผูบ้ริหารข้ึนไปของบริษทัฯและบริษทัในกลุ่ม โดยรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวท่ีมี
ยอดคงคา้งดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 

เงินใหสิ้นเช่ือ 42 49 - - 
เงินรับฝาก 760 535 - - 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีสาํคญั 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกผลประโยชน์
ใหแ้ก่ผูบ้ริหารสาํคญัรวมถึงกรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยทั้งหมด  ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 124 150 17 16 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 4 - 1 - 

 128 150 18 16 
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31. การเสนอข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

31.1 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทีสํ่าคญัจําแนกตามประเภทธุรกรรม 

 ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 และผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 จาํแนกตามประเภทธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ 
เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2555 

 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  

 ในประเทศ ต่างประเทศ ตดับญัชี รวม 

สินทรัพยร์วม 979,041 16,294 (91,688) 903,647 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 68,737 11,726 (22,911) 57,552 
เงินลงทุน 159,814 4,504 (5,652) 158,666 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 43,596 - (41,979) 1,617 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 641,719 - (18,202) 623,517 
เงินรับฝาก 491,146 - (6,104) 485,042 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 86,889 16,033 (33,582) 69,340 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 214,506 - (6,671) 207,835   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2554 

 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  

 ในประเทศ ต่างประเทศ 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 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 

 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  

 ในประเทศ ต่างประเทศ ตดับญัชี รวม 

รายไดด้อกเบ้ีย 12,291 44 (498) 11,837 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (6,697) (18) 485 (6,230) 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 5,594 26 (13) 5,607 
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  1,359 - (393) 966 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติสุทธิ 974 - 322 1,296 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน  ๆ 1,439 8 (269) 1,178 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ  (6,041) - 232 (5,809) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุน                          
จากการดอ้ยค่า (427) - 12 (415) 

ภาษีเงินได ้ (691) - (21) (712) 

กาํไรก่อนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,207 34 (130) 2,111 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 

 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  

 ในประเทศ ต่างประเทศ ตดับญัชี รวม 

รายไดด้อกเบ้ีย 10,373 67 (272) 10,168 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (4,070) (10) 186 (3,894) 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 6,303 57 (86) 6,274 
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  1,205 (1) (319) 885 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติสุทธิ 362 - 264 626 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน  ๆ 1,709 36 (443) 1,302 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ  (5,169) - 108 (5,061) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุน                          
จากการดอ้ยค่า (818) - 97 (721) 

ภาษีเงินได ้ (1,070) - - (1,070) 

กาํไรก่อนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,522 92 (379) 2,235 

ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 และผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 เฉพาะของบริษทัฯ เป็นธุรกรรมในประเทศทั้งส้ิน 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 45

31.2  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานจําแนกตามประเภทธุรกจิ 

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

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ  
ธนาคาร 

ธุรกิจ
บริหาร
สินทรัพย ์

ธุรกิจ
หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ     
ประกนั
ชีวติ 

ธุรกิจ 
ประกนัภยั ธุรกิจอ่ืน 

รายการ    
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

รายไดด้อกเบ้ีย 102 11,174 172 58 327 42 442 (480) 11,837 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (135) (6,304) (99) (7) - - (152) 467 (6,230) 
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (33) 4,870 73 51 327 42 290 (13) 5,607 
รายไดค่้าธรรมเนียมและ

บริการสุทธิ  1 1,127 3 114 (3) (1) 118 (393) 966 
รายไดจ้ากการรับประกนัสุทธิ - - - - 699 275 - 322 1,296 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 252 770 193 318 (192) 21 85 (269) 1,178 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน (74) (5,166) (70) (334) (112) (150) (135) 232 (5,809) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและ

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 6 (1,551) 1,114 - - - 4 12 (415) 
ภาษีเงินได ้ - (9) (326) (33) (185) (67) (71) (21) (712) 
กาํไรก่อนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อาํนาจควบคุม 152 41 987 116 534 120 291 (130) 2,111 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ  

ธนาคาร(1) 

ธุรกิจ
บริหาร
สินทรัพย ์

ธุรกิจ
หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ     
ประกนั
ชีวติ 

ธุรกิจ 
ประกนัภยั ธุรกิจอ่ืน 

รายการ    
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

รายไดด้อกเบ้ีย 93 9,988 11 36 252 21 39 (272) 10,168 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (154) (3,894) (16) (1) - - (5) 176 (3,894) 
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (61) 6,094 (5) 35 252 21 34 (96) 6,274 
รายไดค่้าธรรมเนียมและ

บริการสุทธิ  4 998 1 132 (4) (1) 74 (319) 885 
รายไดจ้ากการรับประกนัสุทธิ - - - - 137 225 - 264 626 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 252 997 59 321 34 15 67 (443) 1,302 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน (75) (4,419) (24) (357) (93) (106) (95) 108 (5,061) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและ

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 9 (841) 6 - - - 8 97 (721) 
ภาษีเงินได ้ - (799) (18) (44) (116) (71) (22) - (1,070) 
กาํไรก่อนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อาํนาจควบคุม 129 2,030 19 87 210 83 66 (389) 2,235 

(1) ในปี 2554 ธุรกิจธนาคารรวมผลการดาํเนินงานของธนาคารธนชาตและของธนาคารนครหลวงไทย 
 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 46

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ
ธนาคาร 

ธุรกิจ
บริหาร
สินทรัพย ์

ธุรกิจ
หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ     
ประกนั
ชีวติ 

ธุรกิจ
ประกนัภยั ธุรกิจอ่ืน 

รายการ    
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

รายการระหวา่งธนาคาร 
 และตลาดเงิน 52 57,335 1,641 449 258 236 4,301 (6,720) 57,552 
เงินลงทุน 5,832 116,904 1,907 205 33,968 4,961 541 (5,652) 158,666 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและ

บริษทัร่วม 31,598 10,166 - 716 728 326 62 (41,979) 1,617 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและ      

ดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ  989 615,352 8,693 2,353 114 - 14,218 (18,202) 623,517 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 56 8,314 1 53 153 103 60 16 8,756 

สินทรัพยอ่ื์น 2,282 42,895 5,670 1,410 901 3,083 258 (2,960) 53,539 

สินทรัพยร์วม 40,809 850,966 17,912 5,186 36,122 8,709 19,440 (75,497) 903,647 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ

ธนาคาร(1) 

ธุรกิจ
บริหาร
สินทรัพย ์

ธุรกิจ
หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ     
ประกนั
ชีวติ 

ธุรกิจ
ประกนัภยั ธุรกิจอ่ืน 

รายการ    
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

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 

สินทรัพยอ่ื์น 2,170 46,572 5,992 966 798 3,290 181 (1,841) 58,128 

สินทรัพยร์วม 40,643 912,436 17,836 4,239 34,903 8,708 14,301 (137,909) 895,157 

(1) ในปี 2554 ธุรกิจธนาคารรวมผลการดาํเนินงานของธนาคารธนชาตและของธนาคารนครหลวงไทย 
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32. ทรัพย์สินทีมี่ภาระผูกพนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีทรัพยสิ์นท่ีมีภาระผกูพนั ซ่ึง
มีมูลค่าตามบญัชี ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

31 มีนาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     
วางประกนักบันายทะเบียน 7,771 7,448 - - 
วางประกนัศาล 22 20 - - 

ทรัพยสิ์นรอการขาย     
อสงัหาริมทรัพยส่์วนท่ีใหสิ้ทธิแก่ลูกหน้ีในการ            
ซ้ือคืนหรือซ้ือก่อน 965 969 - - 

อสงัหาริมทรัพยส่์วนท่ีทาํสญัญาจะซ้ือจะขายกบัลูกคา้ 
แต่อยูร่ะหวา่งการผอ่นชาํระหรือการโอนกรรมสิทธิ 1,523 1,483 103 102 

 10,281 9,920 103 102 

33. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 ภาระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหน้าท่ีมี
สาระสาํคญัมีดงัน้ี 

33.1 ภาระผูกพนั 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม   
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

31 มีนาคม   
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

การรับอาวลัตัว๋เงิน 473 386 - - 
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบกาํหนด 845 1,105 - - 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 3,313 3,856 - - 
ภาระผกูพนัอ่ืน      
วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลูกคา้ยงัไม่ไดถ้อน 29,305 28,549 - - 

อ่ืน ๆ 22,580 21,405 1 1 

รวม 56,516 55,301 1 1 

 นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาอตัราแลกเปล่ียน สัญญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ียต่างสกลุเงิน สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียและสญัญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้ตามท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
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33.2 ในปี 2544 - 2546 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาขายเงินใหสิ้นเช่ือแก่บรรษทับริหารสินทรัพย์
ไทย (บสท.) เป็นจาํนวนเงินประมาณ 3,409 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระท่ีจะตอ้งร่วมรับรู้
ส่วนแบ่งผลกาํไรหรือขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของ บสท. ณ ส้ินปีท่ี 5 และส้ินปีท่ี 10 
นบัแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2544 โดยในกรณีท่ีมีผลขาดทุน 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 มีนาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดมี้การประมาณการส่วนแบ่งผล
ขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพดงักล่าวแลว้เป็นจาํนวนเงินประมาณ 383 
ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 183 ลา้นบาท)  ซ่ึงจาํนวนประมาณการผลขาดทุนน้ีไดแ้สดงไวเ้ป็น
ส่วนหน่ึงของประมาณการหน้ีสิน  

33.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งกับทรัพยสิ์น                
รอการขาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและค่าบริการอ่ืน ๆ พร้อมทั้ งค่าเช่าและค่าบริการอาคาร
สาํนกังานตามสญัญาเช่าและบริการระยะยาวดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี กิจการอ่ืน กิจการอ่ืน บริษทัยอ่ย 

2555 1,357 22 4 
2556 1,397 2 6 

2557 เป็นตน้ไป 4,196 3 11 

 นอกจากน้ี บริษทัฯยงัมีภาระท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการงานธุรการต่าง ๆ ให้กบับริษทัย่อยแห่งหน่ึงตามอตัรา
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงบวกส่วนเพิ่มตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา 
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33.4 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
ไทยจากกองทุนฟ้ืนฟฯูดว้ยเช่นเดียวกนั ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 ภาระผกูพนัดงักล่าวประกอบดว้ย 

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 มีนาคม 2555 ส่วนต่างจากการโอนดงักล่าวประกอบดว้ย (i) รายการของธนาคาร               
นครหลวงไทยโดยตรงจาํนวน 10 ลา้นบาท ซ่ึงไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจาํนวนแลว้ และ 
(ii) รายการท่ีเก่ียวกบักิจการธนาคารศรีนครเดิมจาํนวน 83 ลา้นบาท ซ่ึงหากมีความเสียหายและ
เรียกเก็บจาก บบส. สุขุมวิทไม่ได ้กองทุนฟ้ืนฟูฯจะรับพิจารณาชดเชยความเสียหายทั้งจาํนวน 
ซ่ึงฝ่ายบริหารของธนาคารธนชาตเช่ือมัน่วา่จะไม่เกิดผลเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัในอนาคต  
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ข) รายการโอนสินทรัพยบ์างรายการ (ทั้งในส่วนของธนาคารนครหลวงไทยและของธนาคารศรีนครเดิม) 
ท่ี บบส. สุขมุวิท อยูร่ะหว่างการตรวจสอบเพื่อพิจารณาโอนกลบัหรือขอปรับปรุงราคาและขอรับ
ชําระเงินคืนพร้อมดอกเบ้ีย ซ่ึงส่วนใหญ่มีประเด็นท่ีต้องหาข้อยุติในเร่ืองการพิสูจน์สิทธิ
เรียกร้อง  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 รายการท่ีบบส. สุขมุวิท อยูร่ะหว่างการตรวจสอบมีจาํนวนประมาณ  349 
ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย (i) ส่วนของธนาคารนครหลวงไทยโดยตรงจาํนวน 7 ลา้นบาท ซ่ึงได้
ตั้งสํารองเผื่อความเสียหายไวเ้ต็มจาํนวนแลว้ภายใตห้ัวขอ้ “ประมาณการหน้ีสิน” ในงบแสดง
ฐานะการเงิน 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 34 

ง) ภาระตามหนงัสือคํ้าประกนัท่ียงัคงคา้ง 

กองทุนฟ้ืนฟูฯไดน้าํเงินเท่ากบัวงเงินชดเชยความเสียหายฝากไวก้บัธนาคารธนชาตในบญัชีเงินฝากใน
นามกองทุนฟ้ืนฟูฯเพื่อเป็นแหล่งเงินท่ีจะชดเชยความเสียหายตามขอ้ตกลงการชดเชยความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนจากการรับโอนกิจการธนาคารศรีนคร หากมีความเสียหายจริงตามเง่ือนไขท่ีตกลงสําหรับ
ประเดน็คงคา้งตามท่ีกล่าวในขอ้ ก) ข) ค) และ ง) ขา้งตน้ ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 ธนาคารธนชาตมี
บญัชีเงินฝากในนามกองทุนฟ้ืนฟูฯเพื่อเป็นแหล่งเงินท่ีจะชดเชยความเสียหายจาํนวนเงินคงเหลือ
ประมาณ 784 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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33.5 ภาระผูกพนัจากการขายหุ้นสามัญของบริษัทหลกัทรัพย์นครหลวงไทย 

 จากการท่ีธนาคารนครหลวงไทยขายหุ้นสามญัของบริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทย ออกไปในเดือน
สิงหาคม 2554 ธนาคารนครหลวงไทยมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งชดใชค่้าเสียหายจากคดีท่ียงัคงคา้งอยู่และ
รวมถึงคดีฟ้องร้องท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตจากการท่ีบริษทัหลกัทรัพย ์ นครหลวงไทยติดตามทวงถาม
หน้ีหรือฟ้องร้องลูกหน้ีอนัเน่ืองมาจากมูลหน้ีท่ีเกิดก่อนหรือในวนัขายเงินลงทุนดงักล่าวออกไป ทั้งน้ี 
ธนาคารนครหลวงไทยจะรับผดิชอบชดใชค่้าใชจ่้ายก็ต่อเม่ือผูซ้ื้อหรือบริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทย 
ไดมี้หนงัสือแจง้เหตุแห่งการชดใชพ้ร้อมทั้งหลกัฐานมายงัธนาคารนครหลวงไทยภายใน 3 ปีนบัแต่วนั
โอนหุน้ท่ีเสนอขาย ภาระผกูพนัของธนาคารนครหลวงไทยดงักล่าวไดมี้การโอนมายงัธนาคารธนชาต 
ณ วนัโอนกิจการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของธนาคารธนชาตเช่ือมัน่ว่าจะไม่เกิดความ
เสียหายจากกรณีดงักล่าว 

34. คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายเป็นจาํนวนรวมประมาณ 24,509 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 624 ลา้นบาท) ซ่ึงผล
ของคดียงัไม่เป็นท่ีส้ินสุด อย่างไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัย่อยไดพ้ิจารณาตั้งสํารองหน้ีสินท่ีอาจ
เกิดข้ึนไวแ้ลว้บางส่วน และส่วนท่ีเหลือฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความ
เสียหายเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึกเป็นหน้ีสิน ณ ปัจจุบนั  

 หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายขา้งตน้ส่วนหน่ึงในงบการเงินรวมจาํนวน 
22,467 ลา้นบาท เป็นคดีท่ีธนาคารนครหลวงไทยถูกบุคคลภายนอกฟ้องเป็นจาํเลยหรือเป็นจาํเลยร่วมกบั
บุคคลอื่นทั้งคดีของธนาคารนครหลวงไทยโดยตรง หรือคดีที่ผูกพนัจากการรับโอนกิจการจาก
ธนาคารศรีนครเดิม โดยแบ่งเป็น (i) ส่วนของธนาคารนครหลวงไทยจาํนวน 11,187 ลา้นบาท (ส่วนหน่ึง
ของคดีดงักล่าวเป็นคดีละเมิดรายหน่ึงทุนทรัพย ์8,594 ลา้นบาท แต่มูลความเสียหายเพียง 202 ลา้น
บาท ปัจจุบนั ศาลชั้นตน้ไดพ้ิพากษายกฟ้องแลว้ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ดงันั้น คงเหลือ
เป็นคดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัธนาคารนครหลวงไทยโดยตรงหลงัหกัคดีละเมิดดงักล่าวเพียง 2,593 ลา้นบาท) และ 
(ii) ส่วนท่ีเหลือจาํนวน 11,280 ลา้นบาท เป็นคดีท่ีเก่ียวพนัมาถึงธนาคารนครหลวงไทยจากการรับโอน
กิจการธนาคารศรีนคร ซ่ึงธนาคารนครหลวงไทยมีสิทธิไดรั้บชดเชยความเสียหายตามท่ีเกิดข้ึนจริงหาก
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงกบักองทุนฟ้ืนฟูฯ (ส่วนหน่ึงของคดีดงักล่าวเป็นคดีท่ีมีทุนทรัพยจ์าํนวน 
9,586 ลา้นบาท เป็นคดีของลูกหน้ีท่ีธนาคารศรีนครไดโ้อนลูกหน้ีรายดงักล่าวไปให ้บบส. สุขมุวิทแลว้ 
ตั้งแต่ก่อนโอนกิจการให้ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารนครหลวงไทยจึงเห็นว่าเป็นการฟ้องผิดตวัและ
ไม่ใช่ความรับผดิชอบของธนาคารนครหลวงไทย)  
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นอกจากน้ี มีกรณีท่ีธนาคารนครหลวงไทยถูกเรียกใหใ้ชเ้งินจากการท่ีมีผูก้ระทาํผดิในการปลอมและใช้
เอกสารปลอมในนามธนาคารนครหลวงไทย โดยธนาคารนครหลวงไทยมีการดาํเนินการแจง้ความ                
ร้องทุกขเ์พื่อดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํความผดิในการปลอมและใชเ้อกสารปลอมในนามธนาคารนครหลวงไทย 
และเห็นวา่ธนาคารนครหลวงไทยจะไม่เกิดภาระหน้ีสินใด ๆ จากรายการปลอมดงักล่าว 

35. หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยจาํนวนเงินประมาณ 40 ลา้นบาท เพื่อค ํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1 ลา้นบาท) 

36. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน - เงินปันผล 

 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผล 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัและผูถื้อหุน้บุริมสิทธิจากผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดหกเดือนหลงัของปี 2554 
ในอตัราหุน้ละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 894 ลา้นบาท  

37. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2555 
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