
 บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงาน และ งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2555  

   



 

 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย                 

ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                            

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั                        

และรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ และไดต้รวจสอบงบการเงิน                  

เฉพาะกิจการของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินและรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อให้

สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนด                 

ดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่                      

งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงิน

และการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึง

รวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่

จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุม

ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบ

วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผล

ของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ี

ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมิน

การนาํเสนองบการเงินโดยรวม  
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ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ผลการดาํเนินงานและ 

กระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ                        

เฉพาะของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการ                   

รายงานทางการเงิน   

 

 

 

ภูร์ิพรรณ เจริญสุข 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4950 

บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 18 กมุภาพนัธ์ 2556 



บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554

 (หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

สินทรัพย์

เงินสด 15,181,402       16,005,678       -                       -                       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 6 71,978,183       63,232,094       4,852,214         75,753              
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 7 2,176,536         1,536,490         -                       -                       
เงินลงทุนสุทธิ 8 150,648,783     152,511,228     6,724,409         5,657,335         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ 9 1,795,377         1,672,981         31,572,896       31,598,119       
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 10   
   เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 813,483,032     676,790,337     318,280            1,344,436         
   ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,072,443         979,725            30                    9,245                
   รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 814,555,475     677,770,062     318,310            1,353,681         
   หกั: รายไดร้อตดับญัชี (58,152,765)      (39,686,523)      (6,875)              (7,847)              
   หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 11 (24,542,763)      (26,900,029)      (214,590)          (258,777)          
   หกั: ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับ
              โครงสร้างหน้ี 12 (348,390)          (385,980)          -                       -                       
รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและ

   ดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 731,511,557     610,797,530     96,845              1,087,057         
ภาระของลูกคา้จากการรับรอง 41,489              90,531              -                       -                       
ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 14 9,914,893         11,560,136       1,667,150         2,006,953         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 15 8,344,276         8,814,746         51,905              55,150              
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 16 4,294,348         4,709,482         385                   400                   
ค่าความนิยม 17 14,258,959       13,981,349       -                       -                       
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 2,102,712         858,326            -                       664                   
ดอกเบ้ียและเงินปันผลคา้งรับ 1,166,040         1,050,831         81,522              78,922              
สินทรัพยจ์ากการรับประกนัภยัต่อ 1,155,602         2,573,393         -                       -                       
สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 18 9,342,110         5,761,842         83,431              82,595              

รวมสินทรัพย์ 1,023,912,267  895,156,637     45,130,757       40,642,948       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554

 (หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

เงินรับฝาก 19 693,421,291     435,864,954     -                       -                       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 20 87,776,950       60,151,091       3                      246                   
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 4,989,214         2,130,716         -                       -                       
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 7 1,206,215         2,885,848         -                       -                       
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 21 89,505,860       262,653,021     15,000,000       12,000,000       
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 41,489              90,531              -                       -                       
ประมาณการหน้ีสิน 22 3,299,608         3,143,979         215,105            210,118            
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 4,059,655         3,267,864         95,462              79,960              
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 2,872,487         850,724            -                       -                       
หน้ีสินตามสัญญาประกนัภยั/ประกนัชีวิต 23 39,632,420       36,154,060       -                       -                       
หน้ีสินอ่ืน 24 13,317,363       12,282,710       188,127            147,750            

รวมหนีสิ้น 940,122,552     819,475,498     15,498,697       12,438,074       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554

 (หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้ 25
   ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้
      หุน้บุริมสิทธิ 13,306 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท
         (2554: หุน้บุริมสิทธิ 13,336 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 133                   133                   133                   133                   
      หุน้สามญั 1,277,816,397 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท
         (2554: หุน้สามญั 1,333,140,667 หุน้ 
            มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 12,778,164       13,331,407       12,778,164       13,331,407       

12,778,297       13,331,540       12,778,297       13,331,540       
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 2,065,645         2,065,645         2,065,645         2,065,645         
ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน 25 165,742            -                       165,742            -                       
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 26 2,125,600         1,563,281         367,003            300,712            
กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 27 1,277,830         1,202,176         1,277,830         1,202,176         
                      - สาํรองหุน้ทุนซ้ือคืน -                       387,501            -                       387,501            
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 24,358,604       20,096,019       12,977,543       11,304,801       
หกั: หุน้ทุนซ้ือคืน - หุน้สามญั 25 -                       (387,501)          -                       (387,501)          

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 42,771,718       38,258,661       29,632,060       28,204,874       
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 41,017,997       37,422,478       -                       -                       

รวมส่วนของเจ้าของ 83,789,715       75,681,139       29,632,060       28,204,874       

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 1,023,912,267  895,156,637     45,130,757       40,642,948       
-                       -                       -                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 

กรรมการ

 



บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

กาํไรหรือขาดทุน

รายไดด้อกเบ้ีย 30 49,998,744       44,257,936       447,750            432,811            
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 31 (25,764,451)      (19,943,007)      (560,583)          (612,786)          

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 24,234,293       24,314,929       (112,833)          (179,975)          
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 5,720,103         5,025,814         19,368              10,906              
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (1,489,786)       (1,306,283)       (1,621)              (5,028)              

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 32 4,230,317         3,719,531         17,747              5,878                
กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้

   และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ (ขาดทุน) 33 663,010            891,302            (81)                   235                   
กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 34 852,298            1,139,226         144,364            83,129              
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 9.2 282,846            257,924            -                       -                       
กาํไรจากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอ่ืน 1,059,137         47,083              207,352            95,959              
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 16,060,354       12,853,156       -                       -                       
รายไดเ้งินปันผล 487,955            754,598            2,726,690         1,538,141         
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 2,007,325         1,672,948         164,762            248,622            

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 49,877,535       45,650,697       3,148,001         1,791,989         
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต (12,185,991)      (10,725,748)      -                       -                       

รายได้จากการดาํเนินงานสุทธิ 37,691,544       34,924,949       3,148,001         1,791,989         

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน่ ๆ 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 10,709,428       10,849,565       114,553            108,961            
ค่าตอบแทนกรรมการ 35 57,482              67,802              26,009              24,579              
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 3,224,799         3,486,178         59,775              81,294              
ค่าภาษีอากร 946,191            911,738            4,829                6,182                
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 7,639,735         5,624,421         83,718              110,592            

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน่ ๆ 22,577,635       20,939,704       288,884            331,608            

หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

   (โอนกลบัหนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญ และ

   ขาดทุนจากการด้อยค่า) 36 2,899,817         2,077,347         (32,576)            (176,071)          

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษเีงินได้ 12,214,092       11,907,898       2,891,693         1,636,452         

ภาษเีงินได้ 37 (2,462,740)       (3,135,765)       -                       (1,319)              

กาํไรสําหรับปี 9,751,352         8,772,133         2,891,693         1,635,133         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 38
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 962,408            (299,228)          66,291 10,715
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 45,426 324 -                       -                       

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (ขาดทุน) 1,007,834         (298,904)          66,291              10,715              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 10,759,186       8,473,229         2,957,984         1,645,848         

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 5,481,536         5,002,433         2,891,693         1,635,133         
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,269,816         3,769,700         -                       -                       

9,751,352         8,772,133         2,891,693         1,635,133         

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 6,043,855         4,869,224         2,957,984         1,645,848         
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,715,331         3,604,005         -                       -                       

10,759,186       8,473,229         2,957,984         1,645,848         

กาํไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษทัฯ 39
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

   กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ (บาทต่อหุน้) 4.29 3.91 2.26 1.28
กาํไรต่อหุน้ปรับลด

   กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ (บาทต่อหุน้) 4.29 3.91 2.26 1.28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 12,214,092       11,907,898       2,891,693         1,636,452         
รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (282,846)          (257,924)          -                       -                       
   ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 1,624,707         1,756,275         39,166              52,945              
   หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า
      (โอนกลบั) 2,899,817         2,077,347         (32,576)            (176,071)          
   ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 270,729            96,318              4,987                4,119
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (1,834)              (59,872)            51,772              (71,731)            
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพยอ่ื์นเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 71,177              (148,547)          (1,527)              529                   
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า/ปรับมูลค่าเงินลงทุนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (6,960)              89,835              (41,620)            (163)                 
   ตดัจาํหน่ายกาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย
      - รอตดับญัชี -                       (30,356)            -                       -                       
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนและอนุพนัธ์
      ทางการเงินท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 298,055            (145,040)          -                       -                       
   กาํไรจากการขาย/รับคืนทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (277,610)          (494,407)          (9,205)              (6,516)              
   ขาดทุนจากการตีโอนทรัพยช์าํระหน้ี 81,329              4,552                -                       -                       
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 14,163              (39,130)            (1,862)              (32,375)            
   รายไดค้า้งรับอ่ืนลดลง (เพ่ิมข้ึน) (9,812)              (123,780)          6,021                (6,545)              

16,895,007       14,633,169       2,906,849         1,400,644         
   รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (24,234,293)      (24,314,929)      112,833            179,975            
   รายไดเ้งินปันผล (487,955)          (754,598)          (2,726,690)       (1,538,141)       
   เงินสดรับดอกเบ้ียจากการดาํเนินงาน 46,758,730       40,317,956       62,477              82,396              
   เงินสดจ่ายจากดอกเบ้ียจากการดาํเนินงาน (16,673,292)      (11,962,976)      (47)                   (15)                   
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (3,793,498)       (3,935,905)       (13,766)            (15,273)            

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน

   สินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน 18,464,699       13,982,717       341,656            109,586            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  (8,817,990)       23,198,723       (4,765,285)       13,447              
   สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 859,366            2,279,923         -                       -                       
   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 3,878,783         (12,816,953)      6,099                3,086                
   เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (129,872,742)    (21,858,774)      1,015,372         127,597            
   ทรัพยสิ์นรอการขาย 7,784,818         4,776,633         323,620            154,396            
   ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ (1,244,386)       1,148,525         664                   (664)                 
   สินทรัพยจ์ากการรับประกนัภยัต่อ 1,417,791         (2,040,620)       -                       -                       
   สินทรัพยอ่ื์น (3,632,538)       (301,372)          (21,487)            (7,138)              
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เงินรับฝาก 257,556,337     (96,517,456)      -                       -                       
   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  27,643,242       9,891,914         (243)                 (246)                 
   หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 2,858,497         (996,228)          -                       -                       
   หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ (2,460,410)       (924,746)          -                       -                       
   เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 2,021,764         (3,203,216)       -                       (603,600)          
   หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั/ประกนัชีวิต 3,478,360         6,380,389         -                       -                       
   หน้ีสินอ่ืน (355,550)          145,300            40,546              (3,533)              

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 179,580,041     (76,855,241)      (3,059,058)       (207,069)          

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนในหลกัทรัพยล์ดลง (เพ่ิมข้ึน) (1,381,025)       6,322,104         (919,439)          1,919,745         
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       480,055            -                       -                       
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       (16,313)            -                       -                       
เงินสดรับดอกเบ้ีย 4,366,511         4,554,576         331,896            306,056            
เงินสดรับเงินปันผล 685,299            965,830            2,726,690         1,538,141         
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน และอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,030,544)       (1,411,139)       (8,184)              (2,486)              
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 74,457              92,327              1,877                98,142              

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 2,714,698         10,987,440       2,132,840         3,859,598         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 554,884,940     1,046,133,464  3,000,000         -                       
เงินสดจ่ายคืนตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม (728,032,101)    (969,088,201)    -                       (1,500,000)       
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม (7,319,421)       (7,764,642)       (542,984)          (620,250)          
เงินสดจ่ายคืนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

  จากการลดทุนของบริษทัยอ่ย (6,311)              (41)                   -                       -                       
เงินปันผลจ่าย (1,530,798)       (1,532,279)       (1,530,798)       (1,532,279)       
เงินปันผลจ่ายส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,115,324)       (1,172,927)       -                       -                       

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (183,119,015)    66,575,374       926,218            (3,652,529)       

เงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (824,276)          707,573            -                       -                       
เงินสด ณ วนัตน้ปี 16,005,678       15,298,105       -                       -                       

เงินสด ณ วนัปลายปี 15,181,402       16,005,678       -                       -                       
-                       -                       -                       

ข้อมูลเพิม่เติมประกอบกระแสเงินสด

รายการท่ีมิใช่เงินสด

   รับโอนทรัพยสิ์นรอการขายจากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 
      ลูกหน้ีอ่ืน และเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีซ้ือมา 5,986,554         3,421,731         1,161                2,312                
   ทรัพยสิ์นรอการขายจากการรับคืนทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       34,428              30,970              
   หน้ีสูญตดับญัชี/ลดหน้ีจากการปรับโครงสร้างหน้ี 5,067,147         1,482,300         548                   3,193                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนของเงินลงทุน ส่วนเกินทุน  ส่วนแบ่งกาํไร

ส่วนเกิน ที่ต ํ่ากวา่มูลค่า จากการ (ขาดทุน) ส่วนไดเ้สีย

ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน มูลค่าหุน้ของ สินทรัพยส์ุทธิ เปลี่ยนแปลง เบ็ดเสร็จอื่น ทุนสาํรอง สาํรอง ที่ไม่มีอาํนาจ

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

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่1 มกราคม 2554 159              13,331,381  2,065,645    -                  775,814       226,460               713,487               (19,271)             1,120,420    387,501       16,707,621     (387,501)      34,509,701  69,431,417  

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 29) -                  -                  -                  -                  -                  -                          -                          -                        -                  -                  (1,533,396)     -                  -                  (1,533,396)   

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

จดัสรรกาํไรสะสมเป็นสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 27) -                  -                  -                  -                  -                  -                          -                          -                        81,756         -                  (81,756)          -                  -                  -                  

การแปลงหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญั  (26)               26                -                  -                  -                  -                          -                          -                        -                  -                  -                     -                  -                  -                  

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

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

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

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่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  

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 29) -                  -                  -                  -                  -                  -                          -                          -                        -                  -                  (1,533,396)     -                  -                  (1,533,396)   

โอนกลบัเงินปันผลที่จดัสรรใหผู้ถ้ือหุน้ที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                  -                  -                  -                  -                  -                          -                          -                        -                  -                  2,598             -                  -                  2,598           

จดัสรรกาํไรสะสมเป็นสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 27) -                  -                  -                  -                  -                  -                          -                          -                        75,654         -                  (75,654)          -                  -                  -                  

ลดทุนจากการยกเลิกหุน้ทุนซื้อคืน (หมายเหตุ 25) -                  (553,243)      -                  165,742       -                  -                          -                          -                        -                  (387,501)      387,501          387,501       -                  -                  

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง -                  -                  -                  -                  -                  -                          -                          -                        -                  -                  -                     -                  (1,119,812)   (1,119,812)   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                  -                  -                  -                  -                  -                          527,972               34,347               -                  -                  5,481,536       -                  4,715,331    10,759,186  

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 133              12,778,164  2,065,645    165,742       775,814       226,460               1,107,633            15,693               1,277,830    -                  24,358,604     -                  41,017,997  83,789,715  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนที่ออกและชาํระแลว้

ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของเจา้ของ

ส่วนเกินทุน

จากการ

ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน เปลี่ยนแปลง สาํรอง สาํรอง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั มูลค่าหุ้นสามญั หุ้นทุนซื้อคืน มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ ตามกฎหมาย หุ้นทุนซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  หุ้นทุนซื้อคืน รวม

ยอดคงเหลือ 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        

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 29) -                        -                        -                        -                        -                            -                        -                        (1,533,396)        -                        (1,533,396)        

โอนกลบัเงินปันผลที่จดัสรรให้ผูถ้ือหุ้นที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                        -                        -                        -                        -                            -                        -                        1,117                -                        1,117                

จดัสรรกาํไรสะสมเป็นสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 27) -                        -                        -                        -                        -                            81,756              -                        (81,756)             -                        -                        

การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญั (26)                    26                     -                        -                        -                            -                        -                        -                        -                        -                        

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

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

ยอดคงเหลือ 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        

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 29) -                        -                        -                        -                        -                            -                        -                        (1,533,396)        -                        (1,533,396)        

โอนกลบัเงินปันผลที่จดัสรรให้ผูถ้ือหุ้นที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                        -                        -                        -                        -                            -                        -                        2,598                -                        2,598                

จดัสรรกาํไรสะสมเป็นสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 27) -                        -                        -                        -                        -                            75,654              -                        (75,654)             -                        -                        

ลดทุนจากการยกเลิกหุ้นทุนซื้อคืน (หมายเหตุ 25) -                        (553,243)           -                        165,742            -                            -                        (387,501)           387,501            387,501            -                        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                        -                        -                        -                        66,291                   -                        -                        2,891,693         -                        2,957,984         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 133                   12,778,164        2,065,645         165,742            367,003                 1,277,830         -                        12,977,543        -                        29,632,060        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนที่ออกและชาํระแลว้

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายไทย 

และประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการลงทุน (Holding Company) โดยเป็น              

บริษทัใหญ่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯตั้งอยู่เลขท่ี 444 

อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16 - 17 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ  

บริษทัย่อยทั้งหมดจดัตั้งเป็นบริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกัดตามกฎหมายไทยและประกอบ

กิจการในประเทศไทย โดยดาํเนินธุรกิจหลกัทางดา้นธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ธุรกิจบริหารสินทรัพย์

ดอ้ยคุณภาพ ธุรกิจหลกัทรัพย ์ ธุรกิจให้เช่าสินทรัพยแ์บบลีสซ่ิงและเช่าซ้ือ ธุรกิจประกนัวินาศภยั 

ธุรกิจประกนัชีวิต การจดัการกองทุน และอ่ืน ๆ  

1.2 การรับโอนกจิการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) (Entire Business Transfer) 

จากการท่ีธนาคารธนชาตไดเ้ขา้ถือหุ้นในธนาคารนครหลวงไทยจนเป็นบริษทัย่อยในเดือนเมษายน 

2553 และไดจ้ดัทาํงบการเงินรวมนับตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา ต่อมาในวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 ธนาคาร                 

ธนชาตไดเ้ขา้ทาํสญัญารับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของธนาคารนครหลวงไทย 

โดยให้มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 โดยเป็นการโอนสินทรัพย ์หน้ีสินและ

รวมถึงภาระผูกพนัทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทยท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 และ/หรือ

หน้ีสินท่ีอาจมีข้ึนในอนาคตมายงัธนาคารธนชาต และหลงัจากนั้นธนาคารนครหลวงไทยไดห้ยดุดาํเนิน

ธุรกิจทั้งหมด และไดคื้นใบอนุญาตใหป้ระกอบการธนาคารพาณิชยแ์ละใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ

เป็นธนาคารรับอนุญาตแก่กระทรวงการคลงั และจดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทัเป็น “บริษทั สคิบ 

จาํกดั (มหาชน)” และดาํเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการในเดือนธนัวาคม 2554  
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2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ซ่ึง

รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบั “การโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน” และอา้งอิงตาม

หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) และการแสดงรายการในงบการเงินไดท้าํข้ึน

เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของประกาศ ธปท. เร่ือง การจดัทาํและการประกาศงบการเงินของธนาคาร

พาณิชยแ์ละบริษทัโฮลด้ิงส์ท่ีเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2553  

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ

บญัชี 

2.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัยอ่ย”) 

ดงัต่อไปน้ี 

 ประเภทธุรกิจ 

อตัราร้อยละของการ                             

ถือหุน้โดยบริษทัฯ 

อตัราร้อยละของการ                           

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

  2555 2554 2555 2554 

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้โดยตรง      

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย ์ 50.96 50.96 - - 

บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั บริหารสินทรัพย ์

ดอ้ยคุณภาพ 

100.00 100.00 - - 

บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก๊ซ์ จาํกดั บริหารสินทรัพย ์

ดอ้ยคุณภาพ 

83.44 83.44 - - 

กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 ลงทุนในสิทธิเรียกร้อง 

ในหน้ีหรือสินทรัพย ์

ดอ้ยคุณภาพ 

99.80 99.80 0.06 0.06 

บริษทั ถิรวานิช จาํกดั อยูร่ะหวา่งชาํระบญัชี 99.90 99.90 - - 

บริษทั ธนชาตเอสพีวี 01 จาํกดั ยงัไม่เร่ิมดาํเนินกิจการคา้ 100.00 100.00 - - 

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้โดยออ้ม      

บริษทั สคิบ จาํกดั (มหาชน)                                                         อยูร่ะหวา่งชาํระบญัชี - - 99.98 99.98 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจหลกัทรัพย ์ - - 100.00 100.00 

บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ประกนัภยั - - 100.00 100.00 
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บริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) ประกนัชีวิต - - 100.00 100.00 
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ประเภทธุรกิจ 

อตัราร้อยละของการ                             

ถือหุน้โดยบริษทัฯ 

อตัราร้อยละของการ                           

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

  2555 2554 2555 2554 

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้โดยออ้ม (ต่อ)      

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั จดัการลงทุน - - 75.00 75.00 

บริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จาํกดั นายหนา้ประกนัวินาศภยั - - 100.00 100.00 

บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จาํกดั ธุรกิจเช่าซ้ือ - - 100.00 100.00 

บริษทั ธนชาตแมเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั บริการ - - 100.00 100.00 

บริษทั ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จาํกดั  ชาํระบญัชีเสร็จส้ินแลว้ - - - 100.00 

บริษทั ธนชาต เทรนน่ิง แอนด ์ดีเวลลอปเมน้ท ์

จาํกดั 

ใหบ้ริการฝึกอบรม - - 100.00 100.00 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั บริหารสินทรัพย ์

ดอ้ยคุณภาพ 

- - 100.00 100.00 

บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจเช่าซ้ือและลิสซ่ิง - - 65.18 65.18 

บริษทั เนชัน่แนล ลีซซ่ิง จาํกดั  ธุรกิจลิสซ่ิง - - 100.00 100.00 

บริษทั ประกนัชีวิตนครหลวงไทย จาํกดั 

(มหาชน) 

ประกนัชีวิต - - 100.00 100.00 

บริษทั สคิบ เซอร์วิส จาํกดั บริการ - - 100.00 100.00 

ข) มูลค่าสินทรัพยร์วมและรายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธิรวมของบริษทัย่อยท่ีมีสาระสําคญัซ่ึง

รวมอยูใ่นงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของ

แต่ละปีหลงัหกัรายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัมีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 

 สินทรัพยร์วม สุทธิรวม 

 2555 2554 2555 2554 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 930,776 818,978 26,491 18,143 

บริษทั สคิบ จาํกดั (มหาชน) 6 - 3 8,603 

บริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 27,301 20,285 2,830 1,962 

บริษทั ประกนัชีวิตนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 12,465 11,195 392 (89) 

บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 8,310 7,142 2,438 1,974 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 6,893 3,873 1,429 1,284 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 9,959 11,361 814 284 

บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 18,835 12,033 1,091 171 

บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 2,302 3,915 625 396 
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ค) ในเดือนตุลาคม 2554 ธนาคารธนชาตไดรั้บโอนเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั ราชธานีลิสซ่ิง 

จาํกดั (มหาชน) จากธนาคารนครหลวงไทย จาํนวน 437,250,000 หุน้ ในราคา 536 ลา้นบาท ตาม

เง่ือนไขในสัญญารับโอนกิจการทั้งหมด ทาํให้ธนาคารธนชาตถือหุ้นในบริษทั ราชธานีลิสซ่ิง 

จาํกดั (มหาชน) ในอตัราร้อยละ 48.35 และธนาคารธนชาตไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน

จาํนวน 437,486,500 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1.52 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 665 ลา้นบาท ในวนัท่ี 

1 พฤศจิกายน 2554 ซ่ึงมีผลใหธ้นาคารธนชาตมีสดัส่วนการถือหุน้เพิ่มเป็นร้อยละ 65.18 ของทุน

ท่ีออกและชาํระแลว้ และถือเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการตั้งแต่นั้น            

เป็นตน้มา  

 ดงันั้น งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จึงรวมเฉพาะผลการ

ดาํเนินงานของบริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 ถึงวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2554 เน่ืองจากธนาคารธนชาตเร่ิมมีอาํนาจควบคุมในวนัดงักล่าว 

ง) งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ไดร้วมผลการดาํเนินงาน

ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนนครหลวงไทย จาํกดั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 จนถึง

วนัที่ 30 พฤษภาคม 2554 (วนัที่จาํหน่ายเงินลงทุน) โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีรายไดร้วม 31 

ลา้นบาท และกาํไรสุทธิ 3 ลา้นบาท และมีกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนจาํนวน 26 ลา้นบาท 

ในงบการเงินรวม 

จ) งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ไดร้วมผลการดาํเนินงานของ

บริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทย จาํกดั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 จนถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2554 

(วนัท่ีจาํหน่ายเงินลงทุน) โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีรายไดร้วม 114  ลา้นบาท และกาํไรสุทธิ 87 

ลา้นบาท และมีกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนจาํนวน 40 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม 

ฉ) บริษทัฯจดัทาํงบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยทั้งหมดตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจ

ในการควบคุมบริษทัยอ่ย จนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น  

ช) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยมีรอบระยะเวลาบญัชีและใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญั

เช่นเดียวกันกับบริษทัฯ และในกรณีท่ีใช้นโยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกันบริษทัฯได้ปรับปรุง

ผลกระทบแลว้ 

ซ) ยอดคงคา้งและรายการระหว่างกันท่ีมีสาระสําคญัของบริษทัฯและบริษัทย่อยได้ตัดออกจาก                   

งบการเงินรวมน้ีแล้ว เงินลงทุนในบริษัทย่อยในบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตัดกับ               

ส่วนของเจา้ของของบริษทัยอ่ยแลว้ 
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ฌ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ

บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวมและส่วนของเจา้ของในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อยและ

บริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคบัใช้ 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขา้งล่างน้ี  

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 12  

 

ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล

เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวข้องอย่าง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ท่ีไม่ได้คิด             

ค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 

ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ

ของผูถื้อหุน้ 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการบญัชีขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่12 เร่ือง ภาษีเงินได้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากความแตกต่างของมูลค่า

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหว่างเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากร เพ่ือรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์

หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย

คาดว่าการนาํมาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาใช ้จะมีผลทาํให้ส่วนของบริษทัใหญ่ (กาํไรสะสมและ

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ) ในงบการเงินรวมท่ียกมาตน้ปี 2556 เพิ่มข้ึนประมาณ 800 ลา้นบาท 

และมีกาํไรเบด็เสร็จรวมเฉพาะส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯลดลงรวม 200 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการฯ: 

ส่วนของเจา้ของยกมาของปี 2556 เพิ่มข้ึนประมาณ 250 ลา้นบาท และกาํไรเบด็เสร็จสาํหรับปี 2555 ลดลง

ประมาณ 70 ลา้นบาท)  

นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 30/2555 - 34/2555 ซ่ึงลงประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2556 ใหใ้ชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีและการตีความมาตรฐาน

การบญัชี ดงัต่อไปน้ี 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

แนวปฏิบติับญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 1 มกราคม 2556 

การตีความมาตรฐานการบญัชี   

ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 4 การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญา

เช่าหรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใช้

แนวปฏิบติัทางบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชีขา้งตน้ ซ่ึงยงัไม่สามารถสรุปผลไดใ้นขณะน้ี 

4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

4.1 การรับรู้รายได้ 

ก) ดอกเบ้ียและส่วนลดรับจากเงินใหสิ้นเช่ือ 

ดอกเบ้ียรับจากเงินให้สินเช่ือรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งจากยอดเงินตน้ท่ีคา้งชาํระ รายได้

ตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินรับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (Effective interest 

method) 
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บริษทัฯและบริษทัย่อยหยุดรับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑค์งคา้งสําหรับเงินให้สินเช่ือท่ีผิดนัด

ชาํระเงินตน้หรือดอกเบ้ียเกินกาํหนดสามเดือนนับจากวนัครบกาํหนดชาํระ และจะโอนกลบั

รายการดอกเบ้ียคา้งรับท่ีเคยบนัทึกบญัชีเป็นรายได้แลว้นั้นออกจากบญัชี การบนัทึกรายได้

ดอกเบ้ียรับหลงัจากนั้นจะบนัทึกตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าจะไดรั้บชาํระหน้ีท่ีคา้งเกินกาํหนด

ชาํระดงักล่าวแลว้ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายไดด้อกเบ้ียสําหรับลูกหน้ีภายหลงัการปรับโครงสร้างหน้ีใหม่

ตามเกณฑ์คงคา้ง โดยอิงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญา ยกเวน้หน้ีตาม

สัญญาปรับโครงสร้างหน้ีท่ีอยูร่ะหว่างการติดตามผลการปฏิบติัตามเง่ือนไขการปรับโครงสร้าง

หน้ีใหม่ ซ่ึงจะรับรู้เป็นรายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑเ์งินสดจนกว่าลูกหน้ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขการ

ปรับโครงสร้างหน้ีติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่สามเดือนหรือสามงวดการชาํระเงินแลว้แต่ระยะเวลาใด

จะนานกวา่ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีท่ีรับซ้ือหรือรับโอน โดยคาํนวณหาอตัรา

ผลตอบแทนท่ีใชก้าํหนดราคาทุนของลูกหน้ีทั้งกลุ่ม (Yield) คูณดว้ยราคาตามบญัชีใหม่ (ราคาทุนท่ี

ซ้ือ) ของลูกหน้ีคงเหลือสาํหรับลูกหน้ีท่ีมีการจ่ายชาํระในระหว่างปี และภายหลงัการทาํสัญญา

ปรับโครงสร้างหน้ีจะรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีท่ีรับซ้ือหรือรับโอนตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ี

แทจ้ริงสาํหรับลูกหน้ีท่ีมีการจ่ายชาํระในระหวา่งปี 

ในกรณีท่ีดอกเบ้ียหรือส่วนลดได้คิดรวมอยู่ในตั๋วเงินหรือเงินให้สินเช่ือแล้ว ดอกเบ้ียหรือ

ส่วนลดดงักล่าวจะบนัทึกเป็นรายไดร้อตดับญัชีและตดัจาํหน่ายเป็นรายไดเ้ฉล่ียเท่า ๆ กนัตลอด

อายขุองตัว๋เงินหรือระยะเวลาของเงินใหสิ้นเช่ือนั้นหรือตามสดัส่วนของหน้ีท่ีไดรั้บชาํระ  

ดอกผลจากการให้เช่าซ้ือรับล่วงหน้าแสดงถึงส่วนลดดอกเบ้ียท่ีตวัแทนจาํหน่ายรถยนตใ์ห้กบั

ลูกคา้ ซ่ึงจะทยอยรับรู้รายไดต้ามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเช่นเดียวกบัดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าซ้ือ 

ข) ดอกเบ้ียและเงินปันผลจากเงินลงทุน 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง เงินปันผลรับ

ถือเป็นรายไดเ้ม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

ค) ค่านายหนา้ 

ค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าถือเป็นรายได ้ณ วนัท่ีท่ีเกิด

รายการ 
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ง) ดอกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์

ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามระยะเวลาของเงินให้สินเช่ือโดยคาํนวณจากยอดเงินตน้ท่ีคงคา้ง บริษทั

ย่อยหยุดรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สิทธิสําหรับเงินให้สินเช่ือรายท่ีเขา้เง่ือนไขตามหลกัเกณฑ์ท่ี

กาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“กลต.”)  

จ) กาํไร(ขาดทุน)จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 

กาํไร(ขาดทุน)จากการซ้ือขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพนัธ์ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย                    

ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ 

ฉ) ค่าธรรมเนียมและบริการ 

ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

ช) รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 

 สญัญาประกนัภยั 

 เบ้ียประกนัภยัรับประกอบดว้ยเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยัและเบ้ียประกนัภยั

ต่อรับ หักดว้ยมูลค่าของกรมธรรม์ท่ียกเลิกและการส่งคืนเบ้ียประกนัภยั และปรับปรุงดว้ย

สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

 เบ้ียประกันภัยรับโดยตรงจากผูเ้อาประกันภัยถือเป็นรายได้ตามวันท่ีท่ีมีผลบังคับใช้ใน

กรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีท่ีกรมธรรม์มีอายุการคุม้ครองเกิน 1 ปีจะบันทึกรายได้เป็น

รายการรับล่วงหนา้ และจะทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

เบ้ียประกนัภยัต่อรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือไดรั้บใบคาํขอเอาประกนัภยัต่อหรือใบแจง้การประกนัภยั

ต่อจากบริษทัผูเ้อาประกนัภยัต่อ 

 สญัญาประกนัชีวิต 

เบ้ียประกันชีวิตบันทึกเป็นรายได้ตามวันท่ีท่ีมีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์หลังจากหักเบ้ีย

ประกนัภยัต่อและส่งคืน และสําหรับกรมธรรม์ต่ออายุจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือถึงกาํหนดชาํระ

เฉพาะเบ้ียประกนัของกรมธรรมท่ี์มีผลบงัคบัใชอ้ยู ่ณ วนัส้ินปี  
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4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

ก) ดอกเบ้ียจ่าย 

ดอกเบ้ียจ่ายถือเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง ในกรณีท่ีดอกเบ้ียไดคิ้ดรวมอยูใ่นตัว๋เงินจ่ายแลว้ 

ดอกเบ้ียนั้นจะบนัทึกเป็นดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชีและจะตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายเฉล่ียเท่า ๆ กนั

ตลอดอายขุองตัว๋เงินนั้น 

ข) ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงจากการใหเ้ช่าซ้ือ/เช่าการเงิน 

ค่าใชจ่้ายทางตรงเม่ือเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจากการให้เช่าซ้ือ/เช่าการเงิน (เช่น ค่านายหน้า ค่าอากร

แสตมป์) สาํหรับสัญญาเช่าซ้ือและเช่าการเงินท่ีทาํข้ึนตั้งแต่ 1 มกราคม 2550 จะปันส่วนทยอย

รับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และแสดงหักจากรายไดด้อกเบ้ียตลอดอายขุองสัญญาเพื่อให้

สะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสญัญา 

รายไดด้อกเบ้ียจากการให้เช่าซ้ือ/เช่าการเงินรอตดับญัชีแสดงสุทธิจากค่านายหนา้และค่าใชจ่้าย

ทางตรงท่ีเกิดข้ึนเม่ือเร่ิมแรก 

ค) ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

4.3 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะ

รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯและ

บริษทัย่อยตดับญัชีส่วนเกิน/ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจาํนวนท่ีตดั

จาํหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไปแสดงมูลค่าตาม            

ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ิน                 

วนัทาํการสุดทา้ยของปี ส่วนมูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ีคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศ

โดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยหรือตลาดอ่ืน หรืออตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลปรับดว้ย

ค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสมแลว้แต่กรณี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ของหน่วยลงทุน 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนท่ีมีอนุพนัธ์แฝง ในกรณีท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับหรือไม่สามารถหาราคา

ไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง จะใชแ้บบจาํลองท่ีกาํหนดข้ึนเองโดยบริษทัยอ่ย (Internal Model) ในการประเมินมูลค่า

ยติุธรรม และรับรู้กาํไรขาดทุนจากการวดัมูลค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ทั้งน้ี การวดัมูลค่าดงักล่าวขา้งตน้สอดคลอ้งกบัประกาศ ธปท.  

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของหลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนใน               

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดและเงินลงทุนทัว่ไปในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุน

ดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตาม

บัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ หรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ส่วนตํ่า) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในส่วนของเจา้ของ

แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน โดยผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่า

ยติุธรรมท่ีบนัทึกในส่วนของเจา้ของจะทยอยตดัจาํหน่ายตลอดอายท่ีุเหลือของตราสารหน้ี 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน              

จะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในกรณีท่ีมีการจาํหน่าย                   

เงินลงทุนเพียงบางส่วน ราคาตามบญัชีต่อหน่วยท่ีใชใ้นการคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่าย

ใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

4.4 เงินลงทุนในลูกหนีท้ีรั่บโอนและค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุน 

 เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนแสดงในราคาทุนท่ีจ่ายซ้ือสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) ผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าของเงินลงทุนบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในกรณีลูกหน้ีท่ีรับโอนไดมี้การทาํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะโอนเงินลงทุน

ในลูกหน้ีดงักล่าวไปเป็นเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและแสดงตามมูลค่ายติุธรรม โดยอา้งอิงมูลค่ายติุธรรม

จากยอดคงเหลือตามบญัชีของเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน ณ วนัโอนหรือ ณ วนัทาํสัญญาปรับ

โครงสร้างหน้ี  
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บริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนโดยใช้วิธีการ

ประเมินมูลค่ายติุธรรม โดยอา้งอิงจากมูลค่าหลกัประกนั 

4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี 

ราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย ซ่ึงการบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย

น้ีจะบนัทึกเงินลงทุนเร่ิมแรกในราคาทุนแลว้ปรับดว้ยส่วนไดเ้สียท่ีเกิดจากผลการดาํเนินงานของบริษทั

ร่วมตามอตัราส่วนการลงทุน  

4.6 เงินให้สินเช่ือ 

ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือแสดงเฉพาะยอดเงินตน้ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ ยกเวน้เงินเบิกเกินบญัชีแสดงดว้ย

ยอดเงินตน้รวมดอกเบ้ีย รายไดร้อตดับญัชีและส่วนลดรับล่วงหนา้ของเงินให้สินเช่ือท่ียงัไม่รับรู้เป็น

รายไดแ้สดงเป็นรายการหกัจากเงินใหสิ้นเช่ือ 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินแสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินคงคา้ง

สุทธิจากยอดคงเหลือของรายไดท้างการเงินท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ซ่ึงแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและ

ค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเกิดข้ึนเม่ือเร่ิมแรกรอตดับญัชี 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ

ลูกหน้ีธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ โดยลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยร์วมถึงลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย์

โดยใชห้ลกัทรัพยท่ี์ซ้ือนั้นมาวางเป็นประกนั ลูกหน้ีธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์และลูกหน้ีทรัพยสิ์น

วางประกนั อนัไดแ้ก่ เงินท่ีนาํไปวางเป็นประกนักบัเจา้หน้ีหุ้นยืมหรือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และรวมถึง

ลูกหน้ีอ่ืน เช่น ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสดท่ีไม่สามารถชาํระเงินไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ลูกหน้ีท่ี

อยู่ระหว่างดาํเนินคดี ประนอมหน้ีหรือผ่อนชาํระ และสําหรับลูกหน้ีท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด

แสดงไวภ้ายใตร้ายการ “ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย”์ 
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4.7 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

ก) ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจธนาคารและบริษทับริหารสินทรัพยต์ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัย

จะสูญของเงินให้สินเช่ือตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดโดย ธปท. และปรับปรุงเพิ่มดว้ยจาํนวนเงิน

เพิ่มเติมท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยการวิเคราะห์และประเมินฐานะของลูกหน้ีจาก

ประสบการณ์ในการพิจารณาความเส่ียงและมูลค่าหลกัประกนัประกอบ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

ท่ีตั้งเพิ่ม(ลด)บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

สาํหรับลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ (ยกเวน้ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือส่วนบุคคลของบริษทัยอ่ยท่ีประกอบ

ธุรกิจธนาคาร) ท่ีจดัชั้นเป็นหน้ีปกติ (รวมลูกหน้ีท่ีผา่นการปรับโครงสร้างหน้ี) และจดัชั้นเป็นหน้ี

กล่าวถึงเป็นพิเศษ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยกนัสาํรองในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 1 และ 2 ตามลาํดบั ของ

ยอดหน้ีเงินตน้คงคา้ง (ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) หลงัหักหลกัประกนั และสาํหรับลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยกนัเงินสํารองในอตัราร้อยละ 100 สําหรับส่วนต่างระหว่างยอดหน้ีตาม

บญัชีกับมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากลูกหน้ีหรือมูลค่าปัจจุบนัของ

กระแส เงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการจาํหน่ายหลกัประกนั โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียคิดลดและ

ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจาํหน่ายหลกัประกนัไดต้ามหลกัเกณฑข์อง ธปท. ทั้งน้ี สาํหรับลูกหน้ีดอ้ย

คุณภาพท่ีเป็นลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือหรือลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินจะถือวา่ไม่มีหลกัประกนั 

และสาํหรับลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือส่วนบุคคลของบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจธนาคาร ตั้งแต่วนัท่ี 

1 มกราคม 2555 บริษทัยอ่ยกนัเงินสาํรองเป็นกลุ่มลูกหน้ี (Collective Approach) ตามการจดักลุ่ม

ลูกหน้ีท่ีมีความเส่ียงลกัษณะเดียวกนั โดยพิจารณาจากผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีต ซ่ึง

คาํนวณจากค่าความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะผดินดัชาํระหน้ี (Probability of default) และร้อยละของ

ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีผดินดัชาํระหน้ีต่อยอดหน้ี (Loss given default) นอกจากน้ี 

บริษทัยอ่ยไดพ้ิจารณากนัสาํรองเพิ่มเติมโดยคาํนึงถึงผลสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนเพิ่มเติมจากปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหน้ีของลูกหน้ี โดยค่าตัวแปรและ               

ข้อสมมติฐานต่าง ๆ ท่ีใช้ในการคาํนวณน้ีได้มีการสอบทานรายละเอียดและทบทวนความ

เหมาะสมอย่างสมํ่าเสมอ (2554: บริษทัย่อยกนัเงินสาํรองสาํหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือส่วน

บุคคลท่ีจดัชั้นเป็นหน้ีปกติและจดัชั้นเป็นหน้ีกล่าวถึงเป็นพิเศษ ในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 1 และ 2 

ตามลาํดบั ของยอดหน้ีเงินตน้คงคา้งหลงัหักหลกัประกนั และสําหรับลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ บริษทั

ยอ่ยกนัเงินสาํรองในอตัราร้อยละ 100 ของยอดหน้ีคงคา้งโดยไม่หกัหลกัประกนั) 
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ข) บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหน้ี

แต่ละรายโดยพิจารณาความเส่ียงในการเรียกชาํระและมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์ใชค้ ํ้าประกนั และ

ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเม่ือหน้ีนั้นมีหลกัประกนัไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสไดรั้บชาํระคืน

ไม่ครบ ทั้งน้ีบริษทัย่อยถือพื้นฐานการจดัชั้นหน้ีและตั้งสํารองตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดโดย 

กลต. 

ค)  บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจใหเ้ช่าซ้ือและใหเ้ช่าการเงินตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญในอตัราร้อยละ

ของยอดลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระสุทธิจากรายไดท่ี้ยงัไม่ถือเป็นรายได ้โดยคาํนึงถึงจาํนวนเดือนคงคา้ง

เป็นเกณฑ ์(อา้งอิงจากหลกัเกณฑก์ารจดัชั้นหน้ีของ ธปท.) โดยลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระไม่เกินกว่า 3 

เดือนจะพิจารณาตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากยอดหน้ีเงินตน้สุทธิหลงัหักหลกัประกัน และ

สําหรับลูกหน้ีท่ีค้างชําระเกินกว่า 3 เดือนจะพิจารณาตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยไม่หัก

หลกัประกนั 

ง) ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีอ่ืนตั้งข้ึนโดยประมาณจากจาํนวนหน้ีท่ีอาจเรียกเก็บจากลูกหน้ี

ไม่ได ้ซ่ึงพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ีในงบการเงิน 

จ) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายลูกหน้ีออกจากบญัชีเม่ือเห็นว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินจาก

ลูกหน้ีได ้ โดยการตดัจาํหน่ายลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญและหน้ีสูญท่ีไดรั้บคืนจะนาํไปลดหรือเพิ่มค่า

เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

4.8 การปรับโครงสร้างหนีท้ีมี่ปัญหา 

ในกรณีท่ีเป็นการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยยนิยอมผอ่นปรนเง่ือนไขในการชาํระหน้ี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณมูลค่ายติุธรรมของลูกหน้ีหลงัปรับโครงสร้างหน้ีโดยคาํนวณจากมูลค่า

ปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียขั้นตํ่าของเงินใหสิ้นเช่ือ

แก่ลูกคา้รายใหญ่ในตลาดท่ีใชเ้ป็นฐานในการเรียกเก็บจากลูกหน้ี ณ วนัปรับโครงสร้างหน้ี ผลต่าง

ระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหน้ีท่ีคาํนวณไดท่ี้ตํ่ากว่ายอดหน้ีคงคา้งตามบญัชีเดิมจะบนัทึกเป็นค่าเผื่อ 

การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ีและถือเป็นค่าใชจ่้ายทั้งจาํนวนในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในปีท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ี และจะทบทวนค่าเผื่อการปรับมูลค่า

ดงักล่าวโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บตามระยะเวลาท่ีเหลืออยู ่และปรับปรุง

ค่าเผือ่การปรับมูลค่ากบับญัชีค่าใชจ่้ายหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ   
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ในกรณีท่ีเป็นการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหาโดยการรับโอนสินทรัพยห์รือส่วนไดเ้สีย บริษทัฯและ

บริษทัย่อยจะบนัทึกบญัชีสินทรัพยห์รือส่วนไดเ้สียท่ีรับโอนมาเป็นตน้ทุนของสินทรัพยด์ว้ยมูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพย ์(ซ่ึงอิงตามราคาประเมินของผูป้ระเมินภายในหรือผูป้ระเมินอิสระภายนอก) แต่

ไม่เกินยอดหน้ีคงคา้งตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย (รวมดอกเบ้ียคา้งรับท่ีหยุดรับรู้รายไดจ้นถึงวนัปรับ

โครงสร้างหน้ี) ส่วนเกินของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์มากกว่ามูลหน้ีคงคา้งตามบญัชีจะรับรู้เป็น

กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีหรือดอกเบ้ียรับในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จแลว้แต่กรณี 

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีโดยการยินยอมลดเงินตน้หรือดอกเบ้ียท่ีบนัทึกในบญัชีจะรับรู้เป็น

ขาดทุนในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเม่ือมีการปรับโครงสร้างหน้ี 

4.9 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า 

บริษทัยอ่ยบนัทึกสินทรัพยท่ี์ลูกคา้วางไวก้บับริษทัยอ่ยเพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ญัชีเงินสดและบญัชี

เครดิตบาลานซ์ รวมถึงเงินท่ีลูกคา้วางเป็นประกนัเพ่ือการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ เป็นสินทรัพย์

และหน้ีสินของบริษทัย่อยเพื่อการควบคุมภายใน และ ณ วนัท่ีในงบการเงิน บริษทัย่อยจะตดัรายการ

ดงักล่าวในส่วนท่ีไม่มีภาระคํ้าประกนัออกทั้งดา้นสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพยท่ี์

เป็นของบริษทัยอ่ยเท่านั้น 

4.10 ทรัพย์สินรอการขาย 

ทรัพย์สินรอการขายแสดงตามราคาทุน (มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ซ่ึงอิงตามราคาประเมิน                      

แต่ไม่เกินยอดหน้ีคงคา้งตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย) หรือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน แลว้แต่ราคาใด

จะตํ่ากวา่ ซ่ึงมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนอา้งอิงตามราคาประเมินล่าสุดหกัดว้ยประมาณการค่าใชจ่้ายในการ

ขาย และปรับปรุงเพิ่มเติมตามหลกัเกณฑข์อง ธปท. ประกอบกบัการพิจารณาประเภทและคุณลกัษณะของ

ทรัพยสิ์น 

กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายจะรับรู้เป็นรายไดใ้นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือขาย ยกเวน้การขายโดยการให้ผูซ้ื้อกูย้ืมเงิน กาํไรจะรับรู้ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด

โดย ธปท. ขาดทุนจากการจาํหน่ายและขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไร

หรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
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4.11 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ก) ท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งแสดงตามวิธีราคาทุนโดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา 

ข) อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า  

(ถา้มี) ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณ ดงัน้ี 

อาคาร - 20 - 30 ปี 

ส่วนปรับปรุงอาคาร - 5 - 10  ปี 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ - 3 - 10  ปี 

ยานพาหนะ  - 5  ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ค) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จะถูกตดัออกจากบญัชีเม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่าย ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการ

จาํหน่ายสินทรัพย ์(ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่า

ตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น) จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

4.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจโดย

อา้งอิงจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ประเมิน ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ และสาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน

บนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่า

ตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี)  

บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบ

ตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมี               

ข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์นั้ นอาจเกิดการด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการ                         

ตัดจําหน่ายและวิ ธีการตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย                         

ค่าตดัจาํหน่ายและค่าเผือ่การดอ้ยค่ารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใชป้ระโยชน์จาํกดัมีอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 3 - 10 ปี 

ไม่มีการตดัจาํหน่ายค่าคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ท่ีอยูร่ะหวา่งพฒันา 
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4.13 สิทธิการเช่า 

สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม โดยตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยวิธีเสน้ตรงตามอายสุญัญาเช่า 

4.14 การรวมธุรกจิและค่าความนิยม 

การรวมธุรกิจบนัทึกตามวิธีซ้ือ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจ

ส่วนท่ีสูงกว่าส่วนไดเ้สียในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า ค่าความนิยมแสดงตามราคา

ทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็

ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน  

4.15 ลูกหนี/้เจ้าหนีสํ้านักหักบัญชี 

ลูกหน้ี/เจา้หน้ีสํานักหักบญัชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหน้ี/เจา้หน้ีสํานักหักบญัชีท่ีเกิดจากการชาํระ

ราคาซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ทั้งน้ีรวมถึงเงินท่ีไดน้าํไปวางเป็นประกนักบัสาํนกั

หกับญัชีในการทาํธุรกรรมอนุพนัธ์ 

4.16 หลกัทรัพย์ซ้ือโดยมีสัญญาขายคนื/หลกัทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซ้ือคนื 

บริษทัยอ่ยมีการทาํสัญญาซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนภาคเอกชนหรือมีการทาํสัญญาขายหลกัทรัพยโ์ดยมี

สัญญาซ้ือคืน โดยมีกาํหนดวนั เวลา และราคาท่ีแน่นอนในอนาคต โดยจาํนวนเงินท่ีจ่ายสําหรับ

หลกัทรัพยซ้ื์อโดยมีสัญญาขายคืนแสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินหรือ

เงินใหสิ้นเช่ือแลว้แต่คู่สญัญา โดยหลกัทรัพยภ์ายใตส้ญัญาขายคืนถือเป็นหลกัประกนัการกูย้มื ในขณะ

ท่ีหลกัทรัพยข์ายโดยมีสัญญาซ้ือคืนแสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินดา้น

หน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจาํนวนเงินท่ีได้รับมาจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดย

หลกัทรัพยภ์ายใตส้ญัญาซ้ือคืนถือเป็นหลกัประกนั 

4.17 เบีย้ประกนัภัยค้างรับและค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับทั้งจากการรับประกนัภยัโดยตรงและจากการรับประกนัภยัต่อแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีจะ

ไดรั้บ โดยบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ

เก็บเงินไม่ได ้ซ่ึงพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและตามสถานะปัจจุบนัของเบ้ียประกนัภยั    

คา้งรับ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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4.18 สินทรัพย์/หนีสิ้นจากการประกนัภัย 

ก) สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจาํนวนเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ (ค่าสินไหม

ทดแทนคา้งรับ และรายการคา้งรับอ่ืน ๆ จากบริษทัประกนัภยัต่อยกเวน้เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 

หักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) เงินมดัจาํท่ีวางไวจ้ากการรับประกนัภยัต่อ และสํารองประกนัภยั

ส่วนท่ีเรียกคืนจากการประกนัภยัต่อ โดยสาํรองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากการประกนัภยัต่อ

ประมาณข้ึนตามสดัส่วนของการประกนัภยัต่อของสาํรองเบ้ียประกนัภยั และสาํรองค่าสินไหม

ทดแทนตามกฎหมายวา่ดว้ยการคาํนวณสาํรองประกนัภยั 

ข)  หน้ีสินจากการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจาํนวนเงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อ และเงินมดัจาํท่ี

บริษัทถือไวจ้ากการเอาประกันภัยต่อ ซ่ึงเงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อประกอบด้วย         

เบ้ียประกนัภยัต่อคา้งจ่าย และรายการคา้งจ่ายอ่ืน ๆ ใหก้บับริษทัประกนัภยัต่อ  

4.19 เงินสํารองเบีย้ประกนัภัย/เงินสํารองประกนัชีวติ 

สญัญาประกนัภยั 

สาํรองเบ้ียประกนัภยัประกอบดว้ยสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ละสาํรองความเส่ียงภยัท่ี

ยงัไม่ส้ินสุด 

ก) สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดค้าํนวณจากเบ้ียประกนัภยัรับก่อนการเอาประกนัภยั

ต่อดว้ยวิธีการ ดงัน้ี 

การประกนัภยัขนส่งเฉพาะเท่ียว การ

ประกนัอุบติัเหตุการเดินทางท่ีมี

ระยะเวลาคุม้ครองไม่เกิน 6 เดือน 

- ร้อยละร้อยของเบ้ียประกันภัยรับ ตั้ งแต่วนัท่ี

กรมธรรมป์ระกนัภยัเร่ิมมีผลคุม้ครอง ตลอด

ระยะเวลาท่ีบริษทัยงัคงให้ความคุม้ครองแก่ผู ้

เอาประกนัภยั (2554: สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงั

ไม่ถือเป็นรายได ้กรณีรายประกนัภยัทางทะเล

และขนส่งเฉพาะเท่ียวคาํนวณเต็มจาํนวนเบ้ีย

ประกนัภยัรับสุทธิในรอบเกา้สิบวนัยอ้นหลงั 

และสําหรับการประกันอุบัติ เหตุ เ ดินทาง

คาํนวณเต็มจาํนวนเบ้ียประกันภัยรับสุทธิใน

รอบสามสิบวนัยอ้นหลงั) 

การประกนัภยัอ่ืน -  วิธีเฉล่ียรายเดือน (วิธีเศษหน่ึงส่วนยีสิ่บส่ี)  
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ข) สาํรองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 

บริษทัยอ่ยจะคาํนวณสาํรองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด (Unexpired Risk Reserve) ซ่ึงเป็น

จาํนวนเงินท่ีบริษทัย่อยจดัสรรไวเ้พื่อชดใชค้่าสินไหมทดแทนท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตสําหรับ

การประกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบัอยู่ ซ่ึงคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชก้าร

ประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกันท่ี

เหลืออยู ่โดยอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีต 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัยอ่ยจะเปรียบเทียบมูลค่าของสาํรองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด

กบัสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้หากมูลค่าของสาํรองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดสูงกว่า

สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้บริษทัย่อยจะรับรู้ส่วนต่างและแสดงรายการสํารองความ

เส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดในงบการเงิน 

สญัญาประกนัชีวิต  

เงินสํารองประกันชีวิตเป็นยอดเงินสํารองสะสมตั้งแต่เร่ิมรับประกันจนถึงวนัท่ีในงบแสดงฐานะ

การเงิน สาํหรับค่าสินไหมทดแทนท่ีประมาณวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตจากกรมธรรมท่ี์มีผลบงัคบัอยู ่ 

บริษทัย่อยคาํนวณเงินสํารองประกนัชีวิตภายใตส้ัญญาประกนัภยัระยะยาวโดยใชจ้าํนวนท่ีสูงกว่า

ระหวา่งมูลค่าท่ีคาํนวณตามวิธีสาํรองเบ้ียประกนัภยัสุทธิชาํระคงท่ี (Net Level Premium Valuation or 

NPV) และตามวิธีสาํรองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัรวม (Gross Premium Valuation or GPV) 

 เงินสาํรองประกนัชีวิตตามวิธีสาํรองเบ้ียประกนัภยัสุทธิชาํระคงท่ี (NPV) เป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์

ประกนัภยัท่ีมีขอ้สมมติหลกัเก่ียวกบัอตัรามรณะ อตัราเจบ็ป่วย อายแุละอตัราคิดลด  

 เงินสาํรองประกนัชีวิตตามวิธีสาํรองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัรวม (GPV) เป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์

ประกนัภยัอีกประเภทหน่ึงท่ีมีขอ้สมมติหลกัเก่ียวกบัอตัราการขาดอายหุรือเวนคืนกรมธรรม ์ค่าใชจ่้าย

เก่ียวกบัการขายและบริหาร อตัรามรณะและอตัราการเจ็บป่วย อตัราคิดลดและอตัราเงินปันผลท่ีไม่

รับรองการจ่ายในอนาคต ซ่ึงการคาํนวณตามวิธีน้ีสอดคลอ้งตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นประกาศ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) เร่ืองการประเมิน

ราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัชีวิต  
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4.20 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจากการประกันภัย/เงินที่ต้องจ่ายตาม

กรมธรรม์ประกนัชีวติ 

สญัญาประกนัภยั 

ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึกตามจาํนวนท่ีจะจ่ายจริง ส่วนสาํรองค่าสินไหมทดแทนจะบนัทึกเม่ือ

ไดรั้บการแจง้คาํเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกนัภยัตามจาํนวนท่ีผูเ้อาประกนัภยัแจง้และโดยการ

ประมาณการของฝ่ายบริหารของบริษทัย่อย มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุน

ประกนัของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง  

นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยไดต้ั้งสาํรองเพิ่มเติมสาํหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดมี้การรายงาน

ให้ทราบ (Incurred but not reported claims - IBNR) ซ่ึงคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

โดยคาํนวณจากประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัใน

อนาคตสําหรับความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนแลว้ก่อนหรือ ณ วนัท่ีในรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการ

ความสูญเสียท่ีบริษทัย่อยไดรั้บรายงานแลว้และยงัไม่ไดรั้บรายงานสุทธิดว้ยค่าสินไหมทดแทนท่ีได ้

รับรู้ไปแลว้ในบญัชี  

สญัญาประกนัชีวิต 

เงินท่ีตอ้งจ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัชีวิตบนัทึกเม่ือไดรั้บแจง้หรือตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์

4.21 สัญญาเช่าระยะยาว 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนให้กบับริษทัฯและบริษทั

ย่อยในฐานะผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่

มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสิน  ส่วน

ดอกเบ้ียจ่ายจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุ

ของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้งานของ

สินทรัพยท่ี์เช่า  

  สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าทรัพยสิ์นโดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่

ยงัคงอยู่กับผูใ้ห้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน และเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 
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4.22 ตราสารอนุพนัธ์ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยเขา้ทาํรายการเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อบริหาร

ความเส่ียงของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

ตราสารอนุพนัธ์ท่ีทาํข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อคา้บนัทึกเป็นรายการนอกงบการเงิน บริษทัฯและบริษทั

ยอ่ยรับรู้กาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของสญัญาเป็นกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยมูลค่ายุติธรรมอา้งอิงจากราคาซ้ือขายในตลาดหรือในกรณีท่ีมูลค่ายุติธรรมไม่

สามารถอา้งอิงราคาของตลาดอนุพนัธ์ได ้มูลค่ายุติธรรมจะคาํนวณโดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองตาม

ทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจาํลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่น

ตลาด 

ตราสารอนุพนัธ์อ่ืน (สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียและ

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียต่างสกุลเงิน) ท่ีมิไดมี้ไวเ้พื่อคา้จะบนัทึกเป็นรายการนอกงบการเงิน

และแสดงมูลค่าดว้ยวิธีคงคา้ง โดยองค์ประกอบท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าดว้ยอตัรา

แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินปีในลกัษณะเดียวกบัรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง โดยกาํไรขาดทุนท่ียงัไม่

เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ และองค์ประกอบท่ีเป็นอตัราดอกเบ้ียจะถูกบนัทึกตามเกณฑ์คงคา้งเช่นเดียวกับ

สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีถูกป้องกนัความเส่ียง คือถือเป็นส่วนหน่ึงของดอกเบ้ียรับหรือดอกเบ้ียจ่ายตลอด

อายขุองสญัญา ลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามสญัญาแลกเปล่ียนแสดงสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน 

4.23  รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯและบริษทัย่อย                 

หรือถูกบริษทัฯและบริษทัย่อยควบคุม ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้าร

ควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย

ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหารสาํคญั 

กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยท่ีมีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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4.24 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินว่ามีขอ้บ่งช้ีซ่ึงแสดงว่าสินทรัพยข์อง

บริษทัฯและบริษทัย่อยดอ้ยค่าลงหรือไม่ และหากมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะ

ประเมินการดอ้ยค่าและรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่า

ตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง มูลค่า

ยุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขาย หมายถึง จาํนวนเงินท่ีกิจการจะได้มาจากการ

จาํหน่ายสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงินหักดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบั

ผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันไดอ้ย่างเป็นอิสระใน

ลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯและบริษทั

ยอ่ยจะประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดกระแส

เงินสดดงักล่าวเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงใน

สภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์กาํลงั

พิจารณาอยู ่

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่ค่าความนิยม มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในปีก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประมาณ                 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในปีก่อน

ก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผล

ขาดทุนจากการด้อยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นปีก่อน ๆ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ย

ค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จทนัที 

4.25 ผลประโยชน์พนักงาน  

 ก)  ผลประโยชน์ระยะสั้น 

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ภาระผูกพนัของผลประโยชน์ระยะสั้ นของพนักงาน ซ่ึงได้แก่ 

เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและวนัลาพกัร้อนเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือ

พนกังานทาํงานให ้
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 ข)  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 

บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี

พนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์อง

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อย เงินท่ีบริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 ค)  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน)์  

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตาม

กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 

โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญ

อิสระ ไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 

losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือ

ขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

4.26 เงินตราต่างประเทศ 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดข้ึนในระหวา่งปีแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ 

วนัท่ีท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศและภาระผกูพนัท่ีมี

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ีในงบการเงินได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน 

กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการซ้ือขายและเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนรวมอยู่ในการคาํนวณผล

การดาํเนินงาน 

4.27 ภาษีเงินได้ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดต้ามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ

โดยคาํนวณจากกาํไรสุทธิทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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4.28 ประมาณการหนีสิ้น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์

ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสียทรัพยากร

เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถประมาณมูลค่าภาระ

ผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีอาจ

ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ี

สาํคญั มีดงัน้ี 

5.1 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนีสิ้น 

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ

พิจารณาว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินดงักล่าวแลว้หรือไม่ โดยใชดุ้ลยพินิจบนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

5.2 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของเงินให้สินเช่ือและค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี ้

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหสิ้นเช่ือและค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในลูกหน้ีเกิดจากการปรับ

มูลค่าของเงินให้สินเช่ือจากความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดข้ึน ฝ่ายบริหารไดใ้ชห้ลกัเกณฑก์ารตั้งค่าเผื่อ

หน้ีสงสัยจะสูญของ ธปท. หรือ กลต. ประกอบกบัดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีมีปัญหาในการจ่ายชาํระคืนหน้ีเงินตน้และดอกเบ้ีย โดยใชก้ารวิเคราะห์สถานะของ

ลูกหน้ีรายตวั ความน่าจะเป็นของการผดินดัชาํระหน้ี มูลค่าของหลกัประกนัและสภาวะเศรษฐกิจ  

5.3 ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาตั้ งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์เม่ือฝ่ายบริหาร

พิจารณาวา่เงินลงทุนดงักล่าวมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน ซ่ึงการท่ีจะระบุว่าเงินลงทุนมีขอ้บ่งช้ีของ

การดอ้ยค่าหรือไม่นั้นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร  
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5.4 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคา

ไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทาง

การเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจาํลองไดม้าจาก

การเทียบเคียงกับตัวแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึงสภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการ

เปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว 

5.5 ค่าเผือ่การด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาตั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเม่ือพบว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะ

ได้รับคืนของทรัพยสิ์นมีมูลค่าลดลงกว่ามูลค่าตามบญัชี ฝ่ายบริหารได้ใช้หลกัเกณฑ์การตั้ งค่าเผื่อ                 

การดอ้ยค่าของ ธปท. ประกอบกบัการใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดย

พิจารณาจากราคาประเมินล่าสุดของทรัพยสิ์น ประเภท และคุณลกัษณะของทรัพยสิ์น  

5.6 ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการอายุการให้ประโยชน์

และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และ

มูลค่าคงเหลือใหม่หากพบวา่มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา 

และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกับการคาดการณ์รายได้และ

ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

5.7 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในการบนัทึกและวดัมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้าตลอดจนการ

ทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการกระแสเงินสดท่ี

คาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยห์รือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือก

อตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ ซ่ึงประมาณการกระแสเงิน

สดดังกล่าวอาจเปล่ียนแปลงได้เน่ืองจากภาวะการแข่งขนั แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของรายได ้

โครงสร้างตน้ทุน การเปล่ียนแปลงของอตัราคิดลด ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง  
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5.8 สัญญาเช่าการเงิน/สัญญาเช่าดําเนินงาน  

ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าวา่เป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหารได้

ใชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ย

ไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่  

5.9 ส่วนแบ่งขาดทุนตามสัญญาโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้ บสท. 

ในการประมาณส่วนแบ่งขาดทุนตามสัญญาโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพให้แก่บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย 

(“บสท.”) นั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณการจากขอ้มูลล่าสุดท่ีไดรั้บจาก บสท. และประมาณการ

จาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีหรือสินทรัพยท่ี์เป็นหลกัประกนั ซ่ึงฝ่ายบริหารใชดุ้ลยพินิจใน

การกาํหนดขอ้สมมติฐานของอตัราร้อยละท่ีจะไดรั้บจากมูลหน้ีคงคา้งตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี

หรือจากมูลค่าหลกัประกนั ซ่ึงฝ่ายบริหารเห็นว่าเหมาะสมกบัขอ้มูลท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยมีอยู่ใน

สภาวะการณ์ปัจจุบนั  

5.10 เงินสํารองประกนัภัย/เงินสํารองประกนัชีวติ 

เงินสาํรองประกนัภยัสาํหรับความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดคาํนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

โดยใชก้ารประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกนัท่ี

เหลืออยู ่ 

เงินสาํรองประกนัชีวิตคาํนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงประมาณจากขอ้สมมติปัจจุบนั

หรือขอ้สมมติท่ีกาํหนดตั้งแต่วนัเร่ิมรับประกนั โดยสะทอ้นถึงการประมาณการท่ีดีท่ีสุดตามระยะเวลา

ในเวลานั้น ซ่ึงการประมาณการเงินสาํรองดงักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารซ่ึงสะทอ้นถึงการ

ประมาณการอยา่งดีท่ีสุด ณ ขณะนั้น 

5.11 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัยอ่ยตอ้งประมาณการสาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหม

ทดแทนคา้งจ่ายโดยแยกพิจารณาสองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนและไดรั้บรายงาน

ความเสียหายแลว้ และส่วนของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน (Incurred but not 

reported - IBNR) ซ่ึงตอ้งใชว้ิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเป็นมาตรฐานสากล โดยขอ้สมมติฐาน

หลกัท่ีใชใ้นวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัดงักล่าวประกอบดว้ยขอ้มูลในอดีต ซ่ึงไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลง

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน การจ่ายชาํระค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนเฉล่ีย จาํนวนคร้ัง

ของค่าสินไหม เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม การประมาณการดงักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารซ่ึง

สะทอ้นถึงการประมาณการอยา่งดีท่ีสุดในขณะนั้น 
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5.12 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลักการทาง

คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติต่าง ๆ ในการประมาณการ เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน

เงินเดือนในอนาคต อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะและอตัราเงินเฟ้อ โดย

ใชดุ้ลยพินิจบนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีดีท่ีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

5.13 คดีฟ้องร้องและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย และจากหน้ีสินท่ี

อาจจะเกิดข้ึนจากการรับโอนกิจการและการโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ซ่ึงฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้

ดุลยพินิจในการประเมินผลของรายการดงักล่าว ซ่ึงในกรณีท่ีฝ่ายบริหารเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหาย

เกิดข้ึนจะไม่บนัทึกประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากกรณีดงักล่าว  

6. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2555 2554 

 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ       

ธนาคารแห่งประเทศไทยและ                                             

กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟฯู 8,282 2,000 10,282 5,492 2,000 7,492 

ธนาคารพาณิชย ์ 1,119 20,414 21,533 579 8,518 9,097 

สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 70 29 99 40 8,238 8,278 

สถาบนัการเงินอ่ืน 300 23,634 23,934 197 22,618 22,815 

รวม 9,771 46,077 55,848 6,308 41,374 47,682 

บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ 9 43 52 - 11 11 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - (216) (216) - (193) (193) 

รวมในประเทศ 9,780 45,904 55,684 6,308 41,192 47,500 

ต่างประเทศ        

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ  245 15,477 15,722 1,449 13,470 14,919 

เงินยโูร 50 - 50 119 - 119 

อ่ืน ๆ  317 - 317 523 103 626 

รวม 612 15,477 16,089 2,091 13,573 15,664 

บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ - 208 208 - 68 68 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - (3) (3) - - - 

รวมต่างประเทศ 612 15,682 16,294 2,091 13,641 15,732 

รวม 10,392 61,586 71,978 8,399 54,833 63,232 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 

 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ       

ธนาคารพาณิชย ์ 140 4,700 4,840 75 - 75 

สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 1 - 1 1 - 1 

รวม 141 4,700 4,841 76 - 76 

บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ - 11 11 - - - 

รวมในประเทศ 141 4,711 4,852 76 - 76 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทัฯมีเงินฝากกบับริษทัย่อยจาํนวน 4,831 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะ

กิจการ (2554: 68 ลา้นบาท) 

7. ตราสารอนุพนัธ์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 จาํนวนเงินตามสญัญา มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้ 

และการปรับบัญชีตามเกณฑ์คงคา้งของตราสารอนุพนัธ์เพื่อป้องกันความเส่ียง (บัญชีเพื่อการ

ธนาคาร) แบ่งตามประเภทความเส่ียง ไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2555 2554 

 

มูลค่ายติุธรรม/ 

การปรับบญัชีตามเกณฑค์งคา้ง 

จาํนวน           

เงินตาม 

มูลค่ายติุธรรม/ 

การปรับบญัชีตามเกณฑค์งคา้ง 

จาํนวน                        

เงินตาม 

ประเภทความเส่ียง สินทรัพย ์ หน้ีสิน สญัญา* สินทรัพย ์ หน้ีสิน สญัญา* 

อตัราแลกเปลีย่น       

   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้ 766 675 77,561 858 820 63,491 

   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อการธนาคาร 316 19 27,038 - 1,706 31,788 

อตัราดอกเบีย้       

   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้ 493 489 101,254 64 60 5,957 

   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อการธนาคาร - - 26,100 - - 3,967 

อตัราแลกเปลีย่นและอตัราดอกเบีย้       

   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้ 18 6 1,595 29 9 2,212 

   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อการธนาคาร 584 13 10,650 585 291 15,445 

อืน่ๆ       

   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้ - 4 54 - - 641 

รวม 2,177 1,206 244,252 1,536 2,886 123,501 

* เปิดเผยเฉพาะกรณีท่ีบริษทัยอ่ยมีภาระตอ้งจ่ายชาํระ 
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ตราสารอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียง (บญัชีเพื่อการธนาคาร) เป็นภาระผกูพนัตามสัญญาล่วงหนา้ท่ี

มิไดมี้ไวเ้พื่อคา้ ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยวิธีคงคา้ง โดยผลกาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินปี 

แสดงเป็นสินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์/หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ สําหรับดอกเบ้ียคา้งรับ/คา้งจ่ายตาม

สญัญาจะบนัทึกเป็นลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามสญัญาในส่วนของสินทรัพยอ่ื์น/หน้ีสินอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 สัดส่วนการทาํธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้แบ่งตามประเภท

คู่สญัญา โดยพิจารณาจากจาํนวนเงินตามสญัญา เป็นดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

คู่สญัญา 2555 2554 

 ร้อยละ ร้อยละ 

สถาบนัการเงิน 90.99 80.01 

บุคคลภายนอก 9.01 19.99 

รวม 100.00 100.00 

8. เงินลงทุน 

8.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า 

 ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม 

เงนิลงทุนเพือ่ค้า         

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ

รัฐวิสาหกิจ 6,141 6,040 10,883 10,855 - - - - 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 5,678 5,730 4,771 4,758 1 1 7 7 

ตราสารหน้ีต่างประเทศ 620 628 642 637 - - - - 

ตราสารทุนในความตอ้งการของ

ตลาดในประเทศ 16 16 38 45 - - - - 

 12,455 12,414 16,334 16,295 1 1 7 7 

หกั:  ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (41)  (39)  -  -  

สุทธิ 12,414  16,295  1  7  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า 

 ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม 

เงนิลงทุนเผือ่ขาย         

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ

รัฐวิสาหกิจ 55,220 55,434 40,977 41,103 - - 100 100 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 30,315 30,718 18,409 18,553 646 655 20 20 

ตราสารหน้ีต่างประเทศ 11,485 11,746 25,515 25,425 - - - - 

ตราสารทุนในความตอ้งการของ

ตลาดในประเทศ 7,270 8,235 7,752 8,553 127 485 264 565 

 104,290 106,133 92,653 93,634 773 1,140 384 685 

บวก: ค่าเผือ่การปรับมูลค่า 1,865  985  367  301  

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (22)  (4)  -  -  

สุทธิ 106,133  93,634  1,140  685  

ตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบกาํหนด         

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ

รัฐวิสาหกิจ 23,388 24,127 28,575 29,434 1,080 1,079 419 419 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 2,731 2,802 6,592 6,689 3,636 3,627 3,636 3,625 

ตราสารหน้ีต่างประเทศ - - 1,500 1,488 - - - - 

เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 1,543 1,279 1,658 1,352 888 791 929 824 

 27,662 28,208 38,325 38,963 5,604 5,497 4,984 4,868 

หกั:  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (264)  (306)  (97)  (105)  

สุทธิ 27,398  38,019  5,507  4,879  

เงนิลงทุนทั่วไป         

หน่วยลงทุนในกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย ์ 564  671  -  -  

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความ

ตอ้งการของตลาดในประเทศ 4,191  3,926  112  163  

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความ

ตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 39  84  -  -  

 4,794  4,681  112  163  

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (90)  (118)  (36)  (77)  

สุทธิ 4,704  4,563  76  86  

รวมเงนิลงทุน - สุทธิ 150,649  152,511  6,724  5,657  
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8.2 จําแนกตามระยะเวลาคงเหลอืของตราสารหนี ้

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2555 2554 

 ครบกาํหนด ครบกาํหนด 

 

เม่ือทวง

ถาม 

ไม่เกิน 

1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เม่ือทวง

ถาม 

ไม่เกิน 

1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนเผือ่ขาย           

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ

รัฐวสิาหกิจ - 28,698 26,463 59 55,220 - 20,131 20,828 18 40,977 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน - 955 20,720 8,640 30,315 - 1,557 14,856 1,996 18,409 

ตราสารหน้ีต่างประเทศ - 2,647 7,290 1,548 11,485 - 19,020 6,495 - 25,515 

รวม - 32,300 54,473 10,247 97,020 - 40,708 42,179 2,014 84,901 

บวก: ค่าเผือ่การปรับมูลค่า - 73 635 170 878 - 36 103 41 180 

รวม - 32,373 55,108 10,417 97,898 - 40,744 42,282 2,055 85,081 

ตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบ

กาํหนด           

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ

รัฐวสิาหกิจ - 4,514 13,384 5,490 23,388 - 6,833 15,682 6,060 28,575 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน - 1,326 1,227 178 2,731 - 3,990 2,288 314 6,592 

ตราสารหน้ีต่างประเทศ - - - - - - 1,500 - - 1,500 

เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน (1) 1,540 - 3 - 1,543 1,646 8 4 - 1,658 

รวม 1,540 5,840 14,614 5,668 27,662 1,646 12,331 17,974 6,374 38,325 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (264) - - - (264) (306) - - - (306) 

รวม 1,276 5,840 14,614 5,668 27,398 1,340 12,331 17,974 6,374 38,019 

รวมตราสารหนี ้ 1,276 38,213 69,722 16,085 125,296 1,340 53,075 60,256 8,429 123,100 

(1)  ยอดคงค้างของเงินลงทุนในลูกหนีท่ี้รับโอนเม่ือทวงถามเป็นยอดคงเหลือของลูกหนีท่ี้ซือ้มา ซ่ึงส่วนใหญ่ผิดนัดชาํระเงินต้นและดอกเบีย้ 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 

 ครบกาํหนด ครบกาํหนด 

 

เม่ือทวง

ถาม 

ไม่เกิน 

1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เม่ือทวง

ถาม 

ไม่เกิน 

1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนเผือ่ขาย           

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ

รัฐวสิาหกิจ - - - - - - 100 - - 100 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน - - 646 - 646 - - 20 - 20 

รวม - - 646 - 646 - 100 20 - 120 

บวก: ค่าเผือ่การปรับมูลค่า - - 9 - 9 - - - - - 

รวม - - 655 - 655 - 100 20 - 120 

ตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบ

กาํหนด           

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ

รัฐวสิาหกิจ - 1,080 - - 1,080 - 419 - - 419 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน - - - 3,636 3,636 - - - 3,636 3,636 

เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน (1) 888 - - - 888 929 - - - 929 

รวม 888 1,080 - 3,636 5,604 929 419 - 3,636 4,984 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (97) - - - (97) (105) - - - (105) 

รวม 791 1,080 - 3,636 5,507 824 419 - 3,636 4,879 

รวมตราสารหนี ้ 791 1,080 655 3,636 6,162 824 519 20 3,636 4,999 

(1)  ยอดคงค้างของเงินลงทุนในลูกหนีท่ี้รับโอนเม่ือทวงถามเป็นยอดคงเหลือของลูกหนีท่ี้ซือ้มา ซ่ึงส่วนใหญ่ผิดนัดชาํระเงินต้นและดอกเบีย้ 

8.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ส่วนเกินทุนและส่วนตํ่ากว่าทุนของเงินลงทุนคงเหลือในส่วนของเจา้ของใน

งบการเงินรวม จาํนวนประมาณ 10  ลา้นบาทและ 38 ลา้นบาท ตามลาํดบั เกิดจากการโอนเปล่ียน

ประเภทเงินลงทุนในตราสารหน้ี (2554: คงเหลือส่วนเกินทุน 15 ลา้นบาท และส่วนตํ่ากว่าทุน 71 ลา้น

บาท ใน งบการเงินรวม)  

8.4 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯมีเงินลงทุนในหุ้นกูด้อ้ยสิทธิของธนาคารธนชาตท่ีมี

ลกัษณะคลา้ยทุนท่ีไม่สะสมดอกเบ้ียจ่าย และไม่ชาํระดอกเบ้ียในปีท่ีไม่มีผลกาํไร (Hybrid Tier I) 

จาํนวน 3,636 ลา้นบาท ซ่ึงหุน้กูด้งักล่าวไม่มีประกนัและไม่สามารถแปลงสภาพได ้โดยจะครบกาํหนด

ไถ่ถอนเม่ือธนาคารธนชาตเลิกกิจการหรือเม่ือเขา้เง่ือนไขตามท่ีไดร้ะบุไว ้และมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบั

ดอกเบ้ียสูงสุดของเงินฝากประจาํ 6 เดือนของธนาคารธนชาตบวกดว้ยร้อยละ 6 ต่อปี กาํหนดชาํระ

ดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน 
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8.5 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ทีบ่ริษัทฯและบริษัทย่อยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์บริษทัฯและบริษทัย่อยถือหุ้นตั้งแต่   

ร้อยละ 10 ข้ึนไปของจาํนวนหุ้นท่ีออกจาํหน่ายแลว้ แต่ไม่ไดเ้ขา้ข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อยหรือ

บริษทัร่วม จาํแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

อุตสาหกรรมการผลิตและพาณิชย ์ 976 843 485 419 

การธนาคารและธุรกิจการเงิน 1,440 761 - - 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 21 21 20 20 

การโรงแรม 311 - - - 

ซ่ึงเงินลงทุนในกลุ่มการธนาคารและธุรกิจการเงินขา้งตน้รวมเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ดงัต่อไปน้ีท่ีบริษทัย่อยถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 20 ของจาํนวนหน่วยท่ีออกจาํหน่ายแลว้ แต่ไม่ถือเป็น   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม เน่ืองจากบริษทัยอ่ยไม่มีอาํนาจควบคุมหรืออิทธิพลในการกาํหนด

นโยบายการเงินและการดาํเนินงานของกองทุนรวมดงักล่าว ซ่ึงอยู่ภายใตก้ารจดัการท่ีเป็นอิสระของ

ผูจ้ดัการกองทุนรวมตามรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม และอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของ

สาํนกังานกลต. ดงันั้น บริษทัยอ่ยจึงบนัทึกเงินลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพย์

เผือ่ขายหรือเงินลงทุนทัว่ไปข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการลงทุน 

 งบการเงินรวม 

 2555 2554 

 มูลค่าสุทธิ สดัส่วน มูลค่าสุทธิ สดัส่วน 

ช่ือหลกัทรัพย ์ ตามบญัชี เงินลงทุน ตามบญัชี เงินลงทุน 

 ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

กองทุนรวมธุรกิจไทย 3 - - 144 60.00 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ทรัพยท์ว ี - - 36 56.00 

กองทุนรวมบิสสิเนสสแตรทิจิกฟันด ์ 278 67.33 278 67.33 

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหน้ีระยะยาว 61 27.79 62 27.79 

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหน้ีต่างประเทศ 51 - - 50 22.63 

กองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหน้ีต่างประเทศ 1Y22 829 23.53 - - 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยห์วัหิน 121 100.00 - - 
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นอกจากน้ี เงินลงทุนในกลุ่มการโรงแรมขา้งตน้เป็นเงินลงทุนท่ีธนาคารธนชาตไดรั้บโอนจากการ

ปรับโครงสร้างหน้ีและถือหุน้ในอตัราร้อยละ 100 แต่ไม่ไดบ้นัทึกเงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนใน

บริษทัย่อย เน่ืองจากธนาคารธนชาตมีความตั้งใจจะถือหลกัทรัพยด์ังกล่าวเป็นการชั่วคราว และ

ธนาคารธนชาตไดรั้บอนุญาตจาก ธปท. ใหถื้อหุน้เกินกวา่อตัราท่ีกาํหนดในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 

8.6 เงินลงทุนในลูกหนีท้ีรั่บโอน 

 เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนเป็นลูกหน้ีท่ีประมูลซ้ือจากสถาบนัการเงินในประเทศ ซ่ึงยอดคงเหลือ

จากการรับโอนสิทธิลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 1,543 1,658 888 929 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (264) (306) (97) (105) 

เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน - สุทธิ 1,279 1,352 791 824 

 
 

  2555 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 วนัส้ินปี 550 10,092 1,543  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 วนัส้ินปี  203 4,991 888  263 5,546 929  
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ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้การทาํสัญญาปรับ

โครงสร้างหน้ีของเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 2555 2554 

  ยอดคงเหลือตาม ยอดคงเหลือตาม  ยอดคงเหลือตาม ยอดคงเหลือตาม 

 จาํนวนราย บญัชีก่อนการปรับ บญัชีหลงัการปรับ จาํนวนราย บญัชีก่อนการปรับ บญัชีหลงัการปรับ 

รูปแบบการปรับโครงสร้าง ลูกหน้ี โครงสร้างหน้ี  โครงสร้างหน้ี  ลูกหน้ี โครงสร้างหน้ี  โครงสร้างหน้ี  

  ลา้นบาท ลา้นบาท  ลา้นบาท ลา้นบาท 

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไข 

 การชาํระหน้ี 2 12 12 7 35 35 

รวม 2 12 12 7 35 35 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 

  ยอดคงเหลือตาม ยอดคงเหลือตาม  ยอดคงเหลือตาม ยอดคงเหลือตาม 

 จาํนวนราย บญัชีก่อนการปรับ บญัชีหลงัการปรับ จาํนวนราย บญัชีก่อนการปรับ บญัชีหลงัการปรับ 

รูปแบบการปรับโครงสร้าง ลูกหน้ี โครงสร้างหน้ี  โครงสร้างหน้ี  ลูกหน้ี โครงสร้างหน้ี  โครงสร้างหน้ี  

  ลา้นบาท ลา้นบาท  ลา้นบาท ลา้นบาท 

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไข 

 การชาํระหน้ี - - - 1 2 2 

รวม - - - 1 2 2 
 

ลูกหน้ีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ีในระหว่างปีมีระยะเวลาของสัญญาโดย

นบัจากอายหุน้ีคงเหลือ ณ วนัส้ินปี ไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 

 2555 2554 

ระยะเวลา จาํนวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตามบญัชี

หลงัการปรับ

โครงสร้างหน้ี จาํนวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม

บญัชีหลงัการปรับ

โครงสร้างหน้ี 

  ลา้นบาท  ลา้นบาท 

มีกาํหนดชาํระในปี  2 12 7 35 

รวม 2 12 7 35 

  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 

ระยะเวลา จาํนวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตามบญัชี

หลงัการปรับ

โครงสร้างหน้ี จาํนวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม

บญัชีหลงัการปรับ

โครงสร้างหน้ี 

  ลา้นบาท  ลา้นบาท 

มีกาํหนดชาํระในปี  - - 1 2 

รวม - - 1 2 
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 เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนท่ีไดท้าํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ไดโ้อนไปเป็นเงินให้สินเช่ือตาม

ประกาศของ ธปท. ในราคาตามบญัชี ซ่ึงถือเป็นมูลค่ายติุธรรม ณ วนัโอน ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2555 และ 2554 จึงไม่มียอดคงคา้งของหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ในบญัชีเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ี           

รับโอน 

8.7  เงินลงทุนในบริษัททีมี่ปัญหาเกีย่วกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 เงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ไดร้วมเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

   มูลค่ายติุธรรม/ 

ค่าเผือ่ขาดทุน/ 

ค่าเผือ่ดอ้ยค่า 

 จาํนวนราย ราคาทุน หลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

เงนิลงทุนในลูกหนีท้ีรั่บโอน         

1.  สถาบนัการเงินท่ีถูกสัง่ปิดกิจการ 7 7 - - - - - - 

2. บริษทัอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ต่มีผลการ

ดาํเนินงานและฐานะการเงิน

เช่นเดียวกบับริษทัจดทะเบียนท่ี 

 เขา้ข่ายถูกเพิกถอนของตลาด

หลกัทรัพย ์

1 1 3 3 - - 3 3 

3. บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ี 172 215 1,150 1,218 1,693 1,780 194 225 

     หรือผดินดัชาํระหน้ี         

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

มูลค่ายติุธรรม/ 

ค่าเผือ่ขาดทุน/ 

ค่าเผือ่ดอ้ยค่า  

 จาํนวนราย ราคาทุน หลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

         

เงนิลงทุนในลูกหนีท้ีรั่บโอน         

1.  บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ี

หรือผดินดัชาํระหน้ี 

70 86 696 714 1,004 1,085 74 71 
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9. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

9.1 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึง

บนัทึกโดยวิธีราคาทุนประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    เงินปันผลรับ 

  สดัส่วนการถือหุน้ มูลค่าเงินลงทุน          สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ (ร้อยละ) ตามวธีิราคาทุน 31 ธนัวาคม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

บริษทัยอ่ย         

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 55,137 55,137 50.96 50.96 29,056 29,056 983      1,124 

บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส 

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

บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั 572 572 83.44 83.44 469 469 549   262 

กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 371 395 99.80 99.80 370 395 62 20 

บริษทั ถิรวานิช จาํกดั 6 6 99.90 99.90 34 34 - - 

บริษทั ธนชาตเอสพีว ี01 จาํกดั 2 2 100.00    100.00 2 2 - - 

บริษทัร่วม         

บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 1,886 1,886 10.00 10.00 658 658 99 94 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและ 

 บริษทัร่วมสุทธิ     31,589 31,614 2,693 1,500 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า     (16) (16)   

เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมสุทธิ     31,573 31,598   

 ในระหว่างปี 2555 กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด์ 6 ไดล้ดจาํนวนหน่วยลงทุนโดยจ่ายคืน

ให้แก่บริษทัฯรวมจาํนวน 34 ลา้นบาท ตามมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน ณ วนัประกาศจ่ายคืน

หน่วยลงทุน โดยบริษทัฯมีกาํไรจากการรับคืนทุนจาํนวน 9 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ

ไดต้ดัออกในการจดัทาํงบการเงินรวมแลว้ 
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9.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมซ่ึงบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย

ประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัต่าง ๆ ท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย ดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

     ส่วนแบ่งผลกาํไร 

     เงินปันผลรับ                  (ขาดทุน) สาํหรับ 

   สดัส่วนการถือหุน้ มูลค่าเงินลงทุน สาํหรับปีส้ินสุด ปีส้ินสุด 

ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ (ร้อยละ) วธีิราคาทุน วธีิส่วนไดเ้สีย วนัท่ี 31 ธนัวาคม วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

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

บมจ. เอม็ บี เค                         

(ประกอบธุรกิจใหเ้ช่า 

อสงัหาริมทรัพย ์                    

โรงแรมและบริการ) 1,886 1,886 19.90 19.90 948 948 1,795 1,639 197 188 308 234 

บจ. สยามซมัซุงประกนัชีวติ 2

ประกอบธุรกิจ                                    

ประกนัชีวติ) - 500 - 25.00 - 104 - 34 - - (25) (46) 

บจ. สยามซิต้ีประกนัภยั        2

ขายไปในระหวา่งปี 2554) - - - - - - - - - 10 - (8) 

บมจ. ราชธานีลิสซ่ิง                      

2(โอนเป็นเงินลงทุนใน 

2   บริษทัยอ่ย2ปี 2554) - - - - - - - - - 12 - 78 

2รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม     948 1,052 1,795 1,673 197 210 283 258 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกเงินลงทุนในบริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอิทธิพลต่อบริษทัดงักล่าวอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

 ในเดือนมีนาคม  2555  บริษทั สยามซัมซุงประกนัชีวิต จาํกดั ไดอ้อกจาํหน่ายหุ้นสามญัเพิ่มทุนแต่

ธนาคารธนชาตไม่ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นเพิ่มทุน ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงจากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 

19.23 ทาํให้เปล่ียนสถานะจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนทัว่ไป มูลค่าเงินลงทุน ณ วนั

เปล่ียนสถานะจึงถือเป็นราคาทุนใหม่ 

 ในเดือนสิงหาคม 2554 ธนาคารนครหลวงไทยไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั สยามซิต้ี

ประกนัภยั จาํกดั ทั้งจาํนวน และในเดือนตุลาคม 2554 ธนาคารธนชาตไดรั้บโอนกิจการพร้อมทั้ง       

เงินลงทุนในบริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) จากธนาคารนครหลวงไทยและถือเป็นเงินลงทุนใน

บริษทัร่วม และต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2554 ธนาคารธนชาตไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนทาํให้

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) เพิ่มจากร้อยละ 48.35 เป็นร้อยละ 65.18 

และเปล่ียนสถานะจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 



 39 

29.3 2ข้อมูล2ทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม 

2ก) ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 2ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 

2554 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีเป็นดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

   รายไดร้วมสาํหรับปี กาํไรสุทธิสาํหรับปี  

ทุนเรียกชาํระ  สินทรัพยร์วม  หน้ีสินรวม  ส้ินสุดวนัท่ี                   ส้ินสุดวนัท่ี                   

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

1,886 1,886 30,499 27,409 14,161 13,916 8,953 8,582 1,536 1,182 

ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทั เอ็ม บี เค จาํกัด (มหาชน) คาํนวณจากงบการเงิน

สาํหรับงวดบญัชีท่ีแตกต่างจากของบริษทัฯ เน่ืองจากขอ้จาํกดัของขอ้มูล โดยใชข้อ้มูลงบแสดง

ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 2554 และงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั

ของแต่ละปี ซ่ึงจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯ โดยอา้งอิงจากงบการเงินของบริษทัร่วมท่ีสอบ

ทานโดยผูส้อบบญัชี และปรับปรุงดว้ยผลกระทบจากนโยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากฝ่าย

บริหารของบริษทัฯ เห็นว่าผลกาํไรสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 ไม่แตกต่างอย่างเป็น

สาระสาํคญัจากผลกาํไรสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

2ข) ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั สยามซมัซุงประกนัชีวิต จาํกดั บริษทั สยามซิต้ีประกนัภยั จาํกดั 

และบริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 และสาํหรับปีส้ินสุด 

วนัเดียวกนัของแต่ละปี เป็นดงัน้ี 
     (หน่วย: ลา้นบาท) 

       รายไดร้วม กาํไร(ขาดทุน) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระ สินทรัพยร์วม หน้ีสินรวม สาํหรับปี สุทธิสาํหรับปี 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

2บริษทั สยามซมัซุงประกนัชีวติ 

จาํกดั  

- 500 - 1,989 - 1,854 270 1,170 (100) (184) 

2บริษทั สยามซิต้ีประกนัภยั 

จาํกดั  

- - - - - - - 414 - (17) 

2บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั 

(มหาชน)  

- - - - - - - 913 - 160 

รายได้ กาํไร(ขาดทุน) และส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมคาํนวณจาก                    

งบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ีบริษทัและ/หรือบริษทัย่อยเขา้ถือหุ้นในบริษทั

ดงักล่าวและคิดตามส่วนไดเ้สียท่ีมีอยู ่จนถึงวนัท่ีขายหุน้ออกไปหรือเปล่ียนสถานะการถือหุน้ 
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ค) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555  และ 2554 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงเป็นบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

บมจ. เอม็ บี  เค  4,092 3,313 2,055 1,664 

9.4 ข้อมูลกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพย์ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย 

 2ขอ้มูลกระแสเงินสดของบริษทับริหารสินทรัพยซ่ึ์งเป็นบริษทัย่อยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2555 และ 2554 เป็นดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทับริหารสินทรัพย ์ บริษทับริหารสินทรัพย ์ บริษทับริหารสินทรัพย ์

 เอน็ เอฟ เอส จาํกดั แม๊กซ์ จาํกดั ที เอส จาํกดั 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน        

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 564 503 334 157 2,201 321 

รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสด

รับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน       

   กาํไรจากการตีโอนทรัพยสิ์นชาํระหน้ี (99) (13) (8) (11) - - 

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน

หลกัทรัพย ์ 22 - - - - - 

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์น 

        รอการขาย (โอนกลบั) (16) (42) 1 6 15 12 

   โอนกลบัหน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุน                             

จากการดอ้ยค่า  (59) (251) (1) (9) (1,811) (221) 

   อ่ืน ๆ (18) (22) (4) 2 5 - 

 394 175 322 145 410 112 

   รายไดด้อกเบ้ีย (270) (128) (10) (50) (612) (273) 

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 27 72 - - 254 85 

   รายไดเ้งินปันผล (7) (9) - - - - 

   เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 269 127 10 47 619 232 

   เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย - - - - (253) (83) 

   เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (118) (89) (59) (31) (571) - 

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนการ

เปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 295 148 263 111 (153) 73 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทับริหารสินทรัพย ์ บริษทับริหารสินทรัพย ์ บริษทับริหารสินทรัพย ์

 เอน็ เอฟ เอส จาํกดั แม๊กซ์ จาํกดั ที เอส จาํกดั 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง       

   เงินลงทุนในหลกัทรัพยช์ัว่คราว 777 (576) (55) (130) - - 

   เงินลงทุนในลูกหน้ี - - 1 5 - - 

   เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 481 248 23 36 2,749 (8,010) 

   ทรัพยสิ์นรอการขาย 535 322 489 116 439 (3,093) 

   สินทรัพยอ่ื์น 23 (5) 1 6 38 (47) 

หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)       

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - - - - (3,762) 9,822 

   ประมาณการหน้ีสิน - - - - (24) - 

   หน้ีสินอ่ืน (79) (200) (68) 24 (40) 123 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 2,032 (63) 654 168 (753) (1,132) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน        

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาว 4 106 - - - - 

เงินสดรับดอกเบ้ียจากเงินลงทุนระยะยาว - 1 - - - 4 

เงินสดรับจากเงินปันผล 7 9 - - - - 

เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ - - - - (1) - 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 11 116 - - (1) 4 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ        

เงินสดรับค่าหุน้ - - - - - 2,000 

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มื (1,000) - - - - - 

เงินสดจ่ายดอกเบ้ียเงินกูย้มื (27) (72) - - - - 

เงินสดจ่ายเงินปันผล (1,000) - (658) (315) - - 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (2,027) (72) (658) (315) - 2,000 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)

สุทธิ 16 (19) (4) (147) (754) 872 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 66 85 24 171 872 - 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 82 66 20 24 118 872 
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29.5 งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ไดร้วมสินทรัพยจ์าํนวน 20  ลา้นบาท 

และหน้ีสิน  0.1  ลา้นบาท (ก่อนหกัรายการระหว่างกนั) ของบริษทั ถิรวานิช จาํกดั ซ่ึงจดทะเบียนเลิกบริษทั

แลว้และอยูร่ะหว่างการชาํระบญัชี ซ่ึงงบการเงินของบริษทัยอ่ยดงักล่าวท่ีนาํมารวมในงบการเงินรวม

น้ีจดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยซ่ึงยงัไม่ผา่นการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี 

9.6 เงินลงทุนในบริษัท ธนชาตประกนัชีวติ จํากดั ในงบการเงินรวม 

เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2555 ธนาคารธนชาตซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯไดล้งนามในสัญญาจะซ้ือ            

จะขายหุ้นสามญัของบริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั (“ธนชาตประกนัชีวิต”) ท่ีธนาคารธนชาตถือ

อยูท่ ั้งหมด ในอตัราร้อยละ 100 ของจาํนวนหุ้นท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดให้แก่บริษทั พรูเด็น

เชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) (“ผูซ้ื้อ”) โดยผูซ้ื้อจะตอ้งได้รับอนุญาตจาก

คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั ตามท่ีพระราชบญัญติัประกนัชีวิต

กาํหนด และคู่สัญญาได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจให้ธนาคารธนชาตเป็นผูแ้นะนํา

ผลิตภณัฑ์และบริการดา้นประกนัชีวิตของผูซ้ื้อ (Bancassurance Agreement) จึงจะมีการชาํระราคาค่า

หุน้และโอนหุน้ ทั้งน้ี คาดว่าจะดาํเนินการโอนหุน้และชาํระราคาไดภ้ายในไตรมาสแรกของปี 2556 โดย

ในวนัท่ีธนาคารธนชาตดาํเนินการโอนหุ้นให้แก่ผูซ้ื้อ ผูซ้ื้อตกลงชาํระราคาค่าหุ้นแก่ธนาคารธนชา

ตจาํนวนเงิน 17,500 ลา้นบาท หลงัจากนั้นจะปรับเพิ่มดว้ยมูลค่าทางบญัชีของธนชาตประกนัชีวิต ณ วนั

ก่อนวนัชาํระราคาค่าหุ้นและโอนหุ้นตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัในสัญญา และมีค่าตอบแทนส่วนเพิ่มอีก

จาํนวน 500  ลา้นบาท ท่ีจะชาํระเม่ือครบ 12 เดือน หลงัจากวนัชาํระราคาค่าหุ้นและโอนหุ้นคร้ังแรก 

ทั้งน้ี รายการขายหุน้ดงักล่าวจะรับรู้เม่ือมีการโอนหุน้และชาํระราคา 
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10. เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 

10.1 จําแนกตามประเภทสินเช่ือ 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี     

เงินเบิกเกินบญัชี 21,527 23,358 - - 

เงินใหกู้ย้มื 277,661 272,788 192 198 

ตัว๋เงินรับ 54,589 49,975 7 1,008 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 454,896 326,115 119 139 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 1,985 2,084 - - 

อ่ืน ๆ 212 234 - - 

หกั:  รายไดร้อตดับญัชี (58,153) (39,686) (7) (8) 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 752,717 634,868 311 1,337 

บวก:  ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,073 980 - 9 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี

บวกดอกเบ้ียคา้งรับ 

 

753,790 

 

635,848 

 

311 

 

1,346 

หกั:  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ      

1) เงินสาํรองขั้นตํ่าตามเกณฑ ์ธปท.     

     - รายสินเช่ือ  (18,340) (26,166) (214) (259) 

     - รายกลุ่ม (5,520) - - - 

2) เงินสาํรองส่วนเกิน (511) (429) - - 

หกั: ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี (348) (386) - - 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 729,071 608,867 97 1,087 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์     

เงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์ 2,424 1,926 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน 189 310 - - 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 2,613 2,236 - - 

หกั:  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (172) (305) - - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์- สุทธิ 2,441 1,931 - - 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ                             731,512 610,798 97 1,087 
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10.2 จําแนกตามสกลุเงินและถ่ินทีอ่ยู่ของลูกหนี ้

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2555 2554 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 731,367 485 731,852 622,859 450 623,309 

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 19,473 3,393 22,866 7,282 5,853 13,135 

เงินสกลุอ่ืน ๆ 361 369 730 395 425 820 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 751,201 4,247 755,448 630,536 6,728 637,264 

หกั: กาํไรส่วนของเงินตน้จาก 

 การโอนขายระหวา่งกนั (118) - (118) (160) - (160) 

รวม * 751,083 4,247 755,330 630,376 6,728 637,104 

* ยอดรวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 311 - 311 1,337 - 1,337 

รวม * 311 - 311 1,337 - 1,337 

* ยอดรวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 
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10.3 จําแนกตามประเภทธุรกจิและการจัดช้ัน 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2555 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน 

  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสยั  บริษทั งบการเงิน 

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ รวม ยอ่ยอ่ืน รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 16,376 13 8 38 217 16,652 3 16,655 

อุตสาหกรรมการผลิตและ

การพาณิชย ์ 75,566 1,270 2,397 1,603 8,201 89,037 89 89,126 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละ

การก่อสร้าง 46,541 1,080 181 359 3,403 51,564 9 51,573 

การสาธารณูปโภคและบริการ 55,950 3,500 378 598 2,937 63,363 109 63,472 

การบริโภคส่วนบุคคล         

เพื่อท่ีอยูอ่าศยั 77,202 1,067 443 677 3,350 82,739 3 82,742 

เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์ - - - - - - 2,613 2,613 

เพื่อเช่าซ้ือ 351,384 20,701 1,143 983 3,187 377,398 19,587 396,985 

อ่ืน ๆ 27,518 855 570 275 1,894 31,112 190 31,302 

อ่ืน ๆ 20,189 32 184 10 563 20,978 2 20,980 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 670,726 28,518 5,304 4,543 23,752 732,843 22,605 755,448 

หกั: กาํไรส่วนของเงินตน้จาก

การโอนขายระหวา่งกนั        (118) 

รวม *        755,330 

* ยอดรวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2554 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน 

  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสยั  บริษทั งบการเงิน 

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ รวม ยอ่ยอ่ืน รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 10,453 27 95 104 165 10,844 4 10,848 

อุตสาหกรรมการผลิตและ

การพาณิชย ์ 61,042 4,365 3,363 6,746 6,760 82,276 59 82,335 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละ

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

การสาธารณูปโภคและบริการ 49,553 3,317 1,009 1,529 3,191 58,599 61 58,660 

การบริโภคส่วนบุคคล         

เพื่อท่ีอยูอ่าศยั 68,656 1,515 560 1,229 1,849 73,809 - 73,809 

เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์ - - - - - - 2,236 2,236 

เพื่อเช่าซ้ือ 242,022 27,443 664 648 2,371 273,148 13,342 286,490 

อ่ืน ๆ 48,360 2,076 673 763 2,274 54,146 125 54,271 

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

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

หกั: กาํไรส่วนของเงินตน้จาก

การโอนขายระหวา่งกนั        (160) 

รวม *        637,104 

* ยอดรวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 

  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสยั  

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ รวม 

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ - - - - 2 2 

การสาธารณูปโภคและบริการ - - - - 1 1 

การบริโภคส่วนบุคคล       

เพื่อท่ีอยูอ่าศยั 1 2 - 4 14 21 

เพื่อเช่าซ้ือ - - - - 112 112 

อ่ืน ๆ 2 - 1 1 171 175 

รวม* 3 2 1 5 300 311 

* ยอดรวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 

  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสยั  

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ รวม 

บริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 1,000 - - - - 1,000 

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ - - - - 2 2 

การสาธารณูปโภคและบริการ - - - - 1 1 

การบริโภคส่วนบุคคล       

    เพื่อท่ีอยูอ่าศยั 2 - 4 - 16 22 

    เพื่อเช่าซ้ือ - - - - 131 131 

    อ่ืน ๆ 3 - - - 178 181 

รวม* 1,005 - 4 - 328 1,337 

* ยอดรวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 

10.4 สินเช่ือด้อยคุณภาพ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย (ท่ีประกอบธุรกิจธนาคาร  ธุรกิจหลกัทรัพย์

และธุรกิจบริหารสินทรัพย)์ มีสินเช่ือดอ้ยคุณภาพตามเกณฑข์อง ธปท. และ กลต. (หมายถึงเงินใหสิ้นเช่ือท่ี

จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน สงสยั และสงสยัจะสูญ) ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ                                

(ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) 

  

  

บริษทัฯ 306 332 306 332 

ธุรกิจธนาคาร 20,036 17,989 - - 

ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 173 306 - - 

ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์ 13,236 20,918 - - 

เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ไม่นบัรวมเงินใหสิ้นเช่ือท่ีคา้งชาํระท่ีไดมี้การทาํสัญญา

ปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ และเขา้เง่ือนไขการจดัชั้นเป็นลูกหน้ีชั้นปกติหรือกล่าวถึงเป็นพิเศษ 
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นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ย (ท่ีประกอบธุรกิจธนาคารและหลกัทรัพย)์ มีเงินใหสิ้นเช่ือท่ีระงบัการรับรู้

รายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

บริษทัฯ 207 229 207 229 

ธุรกิจธนาคาร 18,525 16,579 - - 

ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 173 306 - - 

 บริษทัฯจะรับรู้รายไดจ้ากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือท่ีโอนมาจากเงินลงทุนในลูกหน้ีตามเกณฑเ์งินสด และ

บริษทัยอ่ยท่ีเป็นบริษทับริหารสินทรัพยจ์ะรับรู้รายไดจ้ากเงินใหสิ้นเช่ือตามเกณฑเ์งินสดเช่นเดียวกนั 

10.5 การปรับโครงสร้างหนี ้

 ในระหว่างปี 2555 และ 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อย (ท่ีประกอบธุรกิจธนาคาร บริษัทบริหาร

สินทรัพย ์และบริษทัหลกัทรัพย)์ ไดท้าํสญัญาปรับโครงสร้างหน้ีกบัลูกหน้ี โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

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 15,270 16,534 13,607   

การโอนสินทรัพย ์และ/หรือหุน้ทุน

และ/หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไข        

การชาํระหน้ี 

35 1,294 1,118 ท่ีดินเปล่า  

ท่ีดินพร้อม 

ส่ิงปลูกสร้าง 

และหุน้สามญั 

1,208 

รวม 15,305 17,828 14,725   

2554      

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 38,742 16,575 16,575   

การโอนสินทรัพย ์และ/หรือหุน้ทุน 

และ/หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไข                  

การชาํระหน้ี 

17 1,013 1,013 ท่ีดินเปล่า  

ท่ีดินพร้อม 

ส่ิงปลูกสร้าง 

และหุน้สามญั 

488 

    

รวม 38,759 17,588 17,588   

(1) แสดงด้วยยอดคงเหลือตามบัญชี (เงินต้นบวกดอกเบีย้ค้างรับ)  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 

 

 

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 25 9 9   

รวม 25 9 9   

2554      

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 43 7 7   

รวม 43 7 7   

(1) แสดงด้วยยอดคงเหลือตามบัญชี (เงินต้นบวกดอกเบีย้ค้างรับ)  

 ลูกหน้ีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีมีการทาํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีในระหว่างปี 2555 และ 2554 มี

ระยะเวลาการชาํระหน้ีตามสญัญาโดยนบัจากอายหุน้ีคงเหลือ ณ วนัส้ินปีไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2555 2554 

ระยะเวลา จาํนวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม

บญัชีหลงัการ               

ปรับโครงสร้างหน้ี จาํนวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม

บญัชีหลงัการ               

ปรับโครงสร้างหน้ี 

  ลา้นบาท  ลา้นบาท 

ผดินดัชาํระแลว้ภายหลงัทาํสญัญา 4,987 4,551 1,266 1,749 

มีกาํหนดชาํระในปี  2,439 4,413 965 1,887 

นอ้ยกวา่ 5 ปี 6,815 3,583 27,991 8,649 

5 - 10 ปี 857 1,568 8,502 5,219 

10 - 15 ปี 70 283 14 45 

มากกวา่ 15 ปี 137 327 21 39 

รวม 15,305 14,725 38,759 17,588 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2555 2554 

ระยะเวลา จาํนวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม

บญัชีหลงัการ            

ปรับโครงสร้างหน้ี จาํนวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม

บญัชีหลงัการ                 

ปรับโครงสร้างหน้ี 

  ลา้นบาท  ลา้นบาท 

ผดินดัชาํระแลว้ภายหลงัทาํสญัญา - - 3 1 

มีกาํหนดชาํระในปี  20 2 36 3 

นอ้ยกวา่ 5 ปี 3 3 4 3 

5 - 10 ปี 1 1 - - 

10 - 15 ปี 1 3 - - 

รวม 25 9 43 7 

ขอ้มูลสาํหรับปี 2555 และ 2554 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกหน้ีท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ีมีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 2,582 1,458 18 2 

กาํไรจากการรับชาํระหน้ี/ขายหน้ี                           156 107 - 13 

กาํไรจากการตีโอนสินทรัพยช์าํระหน้ี             - 6 - - 

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี   

    (สุทธิจากค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญท่ีเคยตั้งไว)้ 

 

15 

 

40 

 

- 

 

- 

เงินสดท่ีรับชาํระจากลูกหน้ี 12,980 5,716 22 22 

ทรัพยสิ์นท่ีรับโอนจากลูกหน้ี  1,763 320 - - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินให้สินเช่ือคงเหลือ (เงินตน้และ

ดอกเบ้ียคา้งรับ) ท่ีไดมี้การทาํสญัญาปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ทั้งส้ินดงัน้ี 

   ลูกหน้ีท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ี 

 

จาํนวนรายของ               

ลูกหน้ีทั้งหมด จาํนวนราย จาํนวนหน้ีคงคา้ง 

จาํนวนหน้ีคงคา้ง

สุทธิจาก

หลกัประกนั 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

 พนัราย พนัราย   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 3.1 3.6 60 60 119 120 26 26 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 1,719.6 1,378.9 53,284 52,289 24,058 25,803 14,604 9,350 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั                 

(มหาชน) 0.5 0.9 4 3 50 35 50 35 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 2.3 2.5 1,566 1,630 9,553 12,978 4,919 5,173 

บริษทัยอ่ยอ่ืน 0.6 5.9 204 243 610 1,119 188 245 
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10.6 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย (ท่ีประกอบธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเช่าซ้ือและ

เช่าการเงิน) มีลูกหน้ีภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงิน

สาํหรับรถยนต ์รถบรรทุก และรถจกัรยานยนต ์อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 3 ถึง 7 ปี 

และคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีตามท่ีระบุในสญัญา 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 จาํนวนเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสญัญา 

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

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสญัญา 126,057 308,954 21,870 456,881 

หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (21,180) (35,881) (1,019) (58,080) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่าย                       

 ตามสญัญา 104,877 273,073 20,851 398,801 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ    (6,754) 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงิน - สุทธิ    392,047 

* รวมลูกหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 จาํนวนเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสญัญา 

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

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสญัญา 98,663 218,218 11,317 328,198 

หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (15,595) (23,685) (515) (39,795) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่าย                       

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

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ    (5,700) 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงิน - สุทธิ    282,703 

* รวมลูกหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 จาํนวนเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสญัญา 

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

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสญัญา 119 - - 119 

หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (7) - - (7) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่าย                         

 ตามสญัญา 112 - - 112 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ    (112) 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงิน - สุทธิ    - 

* รวมลูกหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 จาํนวนเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสญัญา 

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

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสญัญา 139 - - 139 

หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (8) - - (8) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่าย                       

 ตามสญัญา 131 - - 131 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ    (131) 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงิน - สุทธิ    - 

* รวมลูกหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้
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10.7 จําแนกตามประเภทการจัดช้ัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (ธนาคารและบริษทับริหาร

สินทรัพย)์ มีเงินใหสิ้นเช่ือจดัชั้น และเงินสาํรองท่ีเก่ียวขอ้งตามเกณฑใ์นประกาศของ ธปท. ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม(1) 

 

เงินใหสิ้นเช่ือและ             

ดอกเบ้ียคา้งรับ  
ยอดสุทธิท่ีใชใ้นการตั้ง

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 671,689 542,595 480,971 201,388 4,885 4,049 

ลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 28,575 40,463 22,593 18,290 1,475 721 

ลูกหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 5,312 7,151 3,744 3,897 3,559 3,897 

ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยั 4,543 11,775 2,555 7,509 2,394 7,509 

ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยัจะสูญ 23,781 20,405 11,166 9,005 10,801 9,209 

รวม 733,900 622,389 521,029 240,089 23,114 25,385 

เงินสาํรองส่วนเกินเผือ่หน้ีท่ีอาจเรียกเกบ็ไม่ได ้    499 417 

รวม     23,613 25,802 

(1) เฉพาะบริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของธปท. และหลงัหักรายการระหว่างกัน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เงินใหสิ้นเช่ือและ       

ดอกเบ้ียคา้งรับ  
ยอดสุทธิท่ีใชใ้นการตั้ง

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 3 1,005 1 1,000 - 10 

ลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 2 - - - - - 

ลูกหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 1 4 - - - - 

ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยั 5 - - - - - 

ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยัจะสูญ 300 337 214 249 214 249 

รวม 311 1,346 215 1,249 214 259 

 

 



 54 

 

 อตัราท่ีใชใ้นการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (ร้อยละ) 

 
ลูกหน้ีเช่าซ้ือส่วนบุคคลเฉพาะของ

ธนาคารธนชาต เงินใหสิ้นเช่ืออ่ืน 

 2555(2) 2554  2555 2554  

ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 0.20 1 1 1 

ลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 3.50 2 2 2 

ลูกหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 83.14 100 100 100 

ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยั 83.14 100 100 100 

ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยัจะสูญ 83.14 100 100 100 

(2)  อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉล่ียท่ีใช้ในการต้ังค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจธนาคารและธุรกิจบริหารสินทรัพยต์ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดโดย ธปท. ซ่ึงอา้งอิงตามระยะเวลาการคา้งชาํระและอตัราค่าเผื่อหน้ีสงสัย  

จะสูญท่ีกาํหนด อยา่งไรก็ตาม ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 ธนาคารธนชาตไดเ้ปล่ียนวิธีการพิจารณา

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือส่วนบุคคลจากการตั้งสํารองตามเกณฑ์ของ 

ธปท. ซ่ึงอา้งอิงตามระยะเวลาการคา้งชาํระและอตัราค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีกาํหนด เป็นการตั้ง

สาํรองเป็นกลุ่มลูกหน้ี (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.7) ซ่ึงผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงประมาณการดังกล่าวทาํให้ค่าใช้จ่ายหน้ีสงสัยจะสูญในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ลดลงจาํนวน 922 ลา้นบาท 
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10.8 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีท้ีมี่ปัญหา 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554  เงินให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัย่อย (ท่ีประกอบธุรกิจธนาคาร 

ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์และธุรกิจเช่าซ้ือและเช่าการเงิน) ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ         

ไดร้วมลูกหน้ีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

    ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

 จาํนวนรายลูกหน้ี มูลหน้ี มูลค่าหลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

1.  สถาบนัการเงินท่ีถูกสัง่ปิดกิจการ 4 4 - - - - - - 

2.  บริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอน

จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ

ตลาดหลกัทรัพย ์

6 7 835 888 64 110 771 790 

3.  บริษทัอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย ์แต่มีผลการดาํเนินงาน

และฐานะการเงินเช่นเดียวกบับริษทั            

จดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการ

เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ                  

ตลาดหลกัทรัพย ์

10 9 584 585 329 334 238 236 

4.  บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีหรือ            

ผดินดัชาํระหน้ี 

1,315 1,326 18,188 24,966 10,352 12,324 9,009 13,574 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

 จาํนวนรายลูกหน้ี มูลหน้ี มูลค่าหลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

1.  บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีหรือ

ผดินดัชาํระหน้ี 

54 72 101 102 81 85 27 30 
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10.9 ลูกหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์จัด ช้ันตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกําก ับหลักทรัพย์และ                                                                    

ตลาดหลักทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยจ์าํแนกลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย์

และดอกเบ้ียคา้งรับ ตามประกาศของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(กลต.) เร่ือง การจดัทาํบญัชีเก่ียวกบัลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพของบริษทัหลกัทรัพย ์ซ่ึงสามารถสรุปลูกหน้ีจดั

ชั้นไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ มูลหน้ีสุทธิหลงัหกั 

 จาํนวนมูลหน้ี ท่ีตั้งไว ้ ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

มูลหน้ีจดัชั้นปกติ 2,440 1,930 - - 2,440 1,930 

มูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 5 3 4 2 1 1 

มูลหน้ีจดัชั้นสงสยั 168 303 168 303 - - 

รวม 2,613 2,236 172 305 2,441 1,931 

 บริษทัย่อยไดพ้ิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับมูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากว่ามาตรฐานเกินกว่าเกณฑ ์ 
ขั้นตํ่าตามท่ี กลต. กาํหนด โดยพิจารณาจากความไม่แน่นอนของมูลค่าหลกัประกนัและความเส่ียงใน

การรับชาํระหน้ีจากลูกหน้ีจดัชั้นดงักล่าว 

10.10 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ/สัญญาเช่าการเงินของบริษัทย่อยแยกตามอายุคงค้าง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  และ 2554 ยอดลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินของบริษทัยอ่ย 

ซ่ึงดาํเนินธุรกิจเช่าซ้ือและให้เช่าตามสัญญาเช่าระยะยาวแยกตามอายุลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระโดยนับจากวนัท่ี                 

ท่ีครบกาํหนดชาํระตามสญัญา (หลงัหกัรายการระหวา่งกนั) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2555 2554 

ไม่คา้งชาํระหรือคา้งชาํระไม่เกิน 90 วนั  19,254 12,846 

เกินกาํหนดชาํระ 91 - 365 วนั 249 363 

มากกวา่ 1 ปี 64 66 

ลูกหน้ีระหวา่งการดาํเนินคดี 233 205 

รวม 19,800 13,480 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญท่ีตั้งไวต้ามบญัชี 757 792 

10.11 ณ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯมีเงินให้สินเช่ือเม่ือทวงถามแก่บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 

(บริษทัยอ่ย) ในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินจาํนวน 1,000 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียโดยอา้งอิงอตัราดอกเบ้ียเงินกู้

ลูกหน้ีชั้นดี (MLR) ของธนาคารธนชาต ซ่ึงในระหว่างปี 2555 บริษทัย่อยดงักล่าวไดจ่้ายชาํระหน้ีแลว้    

ทั้งจาํนวน  
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11. ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2555 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน   

  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสยั สาํรอง  บริษทั งบการเงิน 

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ ส่วนเกิน รวม ยอ่ยอ่ืน รวม 

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

จาํนวนท่ีตั้งเพิ่ม(ลด)                     

ในระหวา่งปี 836 754 (336) (2,670) 4,226 82 2,892 (6) 2,886 

หน้ีสูญรับคืน - - - - 453 - 453 10 463 

หน้ีสูญตดับญัชี - - - - (1,910) - (1,910) (55) (1,965) 

โอนกลบัจากการลดหน้ี - - (2) (2,445) (541) - (2,988) (117) (3,105) 

โอนกลบัจากการขายหน้ี - - - - (636) - (636) - (636) 

ยอดปลายปี 4,885 1,475 3,559 2,394 10,801 499 23,613 930 24,543 

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2554 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน   

  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสยั สาํรอง  บริษทั งบการเงิน 

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ ส่วนเกิน 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 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 

  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสยั สาํรอง  

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ ทัว่ไป รวม 

ยอดตน้ปี 10 - - - 249 - 259 

จาํนวนท่ีปรับลดในระหวา่งปี (10) - - - (26) - (36) 

หน้ีสูญรับคืน - - - - 2 - 2 

หน้ีสูญตดับญัชี - - - - (1) - (1) 

โอนกลบัจากการขายหน้ี - - - - (10) - (10) 

ยอดปลายปี - - - - 214 - 214 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 

  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสยั สาํรอง  

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ ทัว่ไป รวม 

ยอดตน้ปี 10 - 1 4 350 140 505 

จาํนวนท่ีปรับลดในระหวา่งปี - - (1) (4) (21) (140) (166) 

หน้ีสูญรับคืน - - - - 5 - 5 

หน้ีสูญตดับญัชี - - - - (3) - (3) 

โอนกลบัจากการขายหน้ี - - - - (82) - (82) 

ยอดปลายปี 10 - - - 249 - 259 

12. ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ยอดตน้ปี 386 464 - - 

จาํนวนท่ีลดลงในระหวา่งปี (2) (35) - - 

จาํนวนท่ีตดัจาํหน่ายในระหวา่งปี (36) (43) - - 

ยอดปลายปี 348 386 - - 
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13. คุณภาพสินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 คุณภาพสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน 

(ธนาคารและบริษทับริหารสินทรัพย)์ จดัประเภทตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2555 

 

รายการระหวา่ง

ธนาคารและ              

ตลาดเงิน 

เงินใหสิ้นเช่ือ              

แก่ลูกหน้ีและ    

ดอกเบ้ียคา้งรับ เงินลงทุน 

ทรัพยสิ์น         

รอการขาย สินทรัพยอ่ื์น รวม 

จดัชั้นปกติ 39,223 671,689 - - 199 711,111 

จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ - 28,575 - - 94 28,669 

จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน - 5,312 - - 7 5,319 

จดัชั้นสงสยั - 4,543 - - 6 4,549 

จดัชั้นสงสยัจะสูญ - 23,781 278 756 354 25,169 

รวม 39,223 733,900 278 756 660 774,817 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 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 

 2555 

 

รายการระหวา่ง

ธนาคารและ              

ตลาดเงิน 

เงินใหสิ้นเช่ือ              

แก่ลูกหน้ีและ    

ดอกเบ้ียคา้งรับ เงินลงทุน 

ทรัพยสิ์น         

รอการขาย สินทรัพยอ่ื์น รวม 

จดัชั้นปกติ - 3 - - - 3 

จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ - 2 - - 1 3 

จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน - 1 - - - 1 

จดัชั้นสงสยั - 5 - - - 5 

จดัชั้นสงสยัจะสูญ - 300 149 464 83 996 

รวม - 311 149 464 84 1,008 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 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 
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14. ทรัพย์สินรอการขาย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  

 ยอดตน้ปี เพิ่มข้ึน จาํหน่าย 

เปล่ียน                          

ผูป้ระเมิน ยอดปลายปี 

ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับชาํระหน้ี      

อสงัหาริมทรัพย ์      

 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 7,781 743 (2,163) 875 7,236 

 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายใน 1,741 14 (42) (875) 838 

สงัหาริมทรัพย ์ 367 4,778 (4,469) - 676 

ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการประมูลซ้ือ      

จากการขายทอดตลาด      

อสงัหาริมทรัพย ์      

 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 1,271 20 (566) 780 1,505 

 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายใน 1,049 - (146) (780) 123 

สาขาท่ีไม่ไดใ้ชง้าน      

 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 116 233 (49) - 300 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 12,325 5,788 (7,435) - 10,678 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (765) (518) 520 - (763) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 11,560 5,270 (6,915) - 9,915 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 ยอดตน้ปี 

เพิ่มข้ึน  

จากการซ้ือ 

บริษทัยอ่ย 

เพิ่มข้ึน/

โอน จาํหน่าย 

เปล่ียน                          

ผูป้ระเมิน ยอดปลายปี 

ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับชาํระหน้ี       

อสงัหาริมทรัพย ์       

 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 9,238 - 178 (1,208) (427) 7,781 

 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายใน 1,532 - 17 (235) 427 1,741 

สงัหาริมทรัพย ์ 292 4 3,187 (3,116) - 367 

ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการประมูลซ้ือ       

จากการขายทอดตลาด       

อสงัหาริมทรัพย ์       

 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 1,313 - 116 (80) (78) 1,271 

 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายใน 1,138 - 37 (204) 78 1,049 

สาขาท่ีไม่ไดใ้ชง้าน       

 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 168 - (52) - - 116 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 13,681 4 3,483 (4,843) - 12,325 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (825) - (172) 232 - (765) 

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

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 ยอดตน้ปี เพ่ิมข้ึน จาํหน่าย 

เปล่ียน                          

ผูป้ระเมิน ยอดปลายปี 

ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับชาํระหน้ี      

อสังหาริมทรัพย ์      

ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 1,336 6 (161) 370 1,551 

ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายใน 468 - (34) (370) 64 

สังหาริมทรัพย ์ 2 1 (1) - 2 

ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการประมูลซ้ือ      

จากการขายทอดตลาด      

อสังหาริมทรัพย ์      

ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 62 - (43) 347 366 

ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายใน 420 - (45) (347) 28 

 อ่ืนๆ       

  อสังหาริมทรัพย ์      

ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 30 35 (21) 76 120 

ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายใน 101 - (25) (76) - 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 2,419 42 (330) - 2,131 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (412) (79) 27 - (464) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 2,007 (37) (303) - 1,667 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 ยอดตน้ปี เพ่ิมข้ึน จาํหน่าย 

เปล่ียน                          

ผูป้ระเมิน ยอดปลายปี 

ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับชาํระหน้ี      

อสังหาริมทรัพย ์      

 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก  1,672 13 (86) (263) 1,336 

 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายใน 236 - (31) 263 468 

สังหาริมทรัพย ์ 3 2 (3) - 2 

ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการประมูลซ้ือ      

จากการขายทอดตลาด      

อสังหาริมทรัพย ์      

ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 136 - - (74) 62 

ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายใน 363 26 (43) 74 420 

 อ่ืนๆ       

  อสังหาริมทรัพย ์      

ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 130 31 (4) (127) 30 

ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายใน - - (26) 127 101 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 2,540 72 (193) - 2,419 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (484) (17) 89 - (412) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 2,056 55 (104) - 2,007 
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15. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2555 

  อาคารและ เคร่ืองตกแต่ง    

  ส่วนปรับปรุง ติดตั้งและ  งานระหวา่ง  

 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน        

31 ธนัวาคม 2554 4,708 2,786 5,204 265 146 13,109 

ซ้ือเพิ่ม - - 478 12 167 657 

โอน/จาํหน่าย (189) (40) (35) (56) (197) (517) 

31 ธนัวาคม 2555 4,519 2,746 5,647 221 116 13,249 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

31 ธนัวาคม 2554 - 437 3,572 190 - 4,199 

โอน/จาํหน่าย - 3 (204) (53) - (254) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 143 686 31 - 860 

31 ธนัวาคม 2555 - 583 4,054 168 - 4,805 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า       

31 ธนัวาคม 2554 68 26 1 - - 95 

เพิ่มในระหวา่งปี - - 5 - - 5 

31 ธนัวาคม 2555 68 26 6 - - 100 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        

31 ธนัวาคม 2555 4,451 2,137 1,587 53 116 8,344 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี    860 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2554 

  อาคารและ เคร่ืองตกแต่ง    

  ส่วนปรับปรุง ติดตั้งและ  งานระหวา่ง  

 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน        

31 ธนัวาคม 2553 4,664 2,783 4,488 277 135 12,347 

เพิ่มข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 12 44 19 14 - 89 

ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย - - (29) (2) - (31) 

ซ้ือเพิ่ม 32 5 433 11 327 808 

โอน/จาํหน่าย - (46) 293 (35) (316) (104) 

31 ธนัวาคม 2554 4,708 2,786 5,204 265 146 13,109 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

31 ธนัวาคม 2553 - 251 2,820 164 - 3,235 

เพิ่มข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย - 7 13 7 - 27 

ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย - - (17) (2) - (19) 

โอน/จาํหน่าย - (42) (6) (25) - (73) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 221 762 46 - 1,029 

31 ธนัวาคม 2554 - 437 3,572 190 - 4,199 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า       

31 ธนัวาคม 2553 - - 1 - - 1 

ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย - - (1) - - (1) 

เพิ่มในระหวา่งปี 68 26 1 - - 95 

31 ธนัวาคม 2554 68 26 1 - - 95 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        

31 ธนัวาคม 2554 4,640 2,323 1,631 75 146 8,815 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี    1,029 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

  อาคารและ เคร่ืองตกแต่ง    

  ส่วนปรับปรุง ติดตั้ง  งานระหวา่ง  

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน        

31 ธนัวาคม 2554 3  62 82 28 - 175 

ซ้ือเพิ่ม - - 1 3 4 8 

โอน/จาํหน่าย - - (26) (5) - (31) 

31 ธนัวาคม 2555 3 62 57 26 4 152 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

31 ธนัวาคม 2554 - 31 75 14 - 120 

โอน/จาํหน่าย - - (26) (5) - (31) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 3 3 5 - 11 

31 ธนัวาคม 2555 - 34 52 14 - 100 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        

31 ธนัวาคม 2555 3 28 5 12 4 52 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี    11 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

  อาคารและ เคร่ืองตกแต่ง    

  ส่วนปรับปรุง ติดตั้ง  งานระหวา่ง  

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน        

31 ธนัวาคม 2553 15 128 80 29 1 253 

ซ้ือเพิ่ม - - 2 - - 2 

โอน/จาํหน่าย  (12)  (66) -  (1)  (1)  (80) 

31 ธนัวาคม 2554 3  62 82 28 - 175 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

31 ธนัวาคม 2553 - 47 71 11 - 129 

โอน/จาํหน่าย -  (21)  (1)  (2) -  (24) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 5 5 5 - 15 

31 ธนัวาคม 2554 - 31 75 14 - 120 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        

31 ธนัวาคม 2554 3 31 7 14 -  55 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี    15 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียานพาหนะซ่ึงได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน           

โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนประมาณ 34  ลา้นบาท และมีอุปกรณ์สาํนกังานและยานพาหนะ

จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ โดยมีมูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคา

สะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1,937 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 12 ลา้น

บาท และ 46 ลา้นบาท ตามลาํดบั)  

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 สินทรัพย ์  ค่าสมาชิก คอมพิวเตอร์   

 ไม่มีตวัตน  ตลาดตราสาร ซอฟทแ์วร์   

 ท่ีไดม้าจาก คอมพิวเตอร์ อนุพนัธ์ ระหวา่ง  คอมพิวเตอร์ 

 การรวมธุรกิจ ซอฟทแ์วร์ และอ่ืน ๆ  พฒันา รวม ซอฟทแ์วร์ 

ราคาทุน       

31 ธนัวาคม 2554 4,100 1,511 7 180 5,798 8 

ซ้ือเพิ่ม - 131 - 229 360 - 

โอน/จาํหน่าย - 134 - (134) - - 

ตดัจาํหน่าย - (81) - - (81) - 

31 ธนัวาคม 2555 4,100 1,695 7 275 6,077 8 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม       

31 ธนัวาคม 2554 602 455 7 - 1,064 8 

ตดัจาํหน่าย - (34) - - (34) - 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 539 154 - - 693 - 

31 ธนัวาคม 2555 1,141 575 7 - 1,723 8 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า       

31 ธนัวาคม 2554 - 25 - - 25 - 

เพิ่มข้ึนระหวา่งปี - 35 - - 35 - 

31 ธนัวาคม 2555 - 60 - - 60 - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี       

31 ธนัวาคม 2555 2,959 1,060 - 275 4,294 - 

อายตุดัจาํหน่ายคงเหลือ 8 ปี 0 - 10 ปี - -  0 - 2 ปี 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี   693 - 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 สินทรัพย ์  ค่าสมาชิก คอมพิวเตอร์   

 ไม่มีตวัตน  ตลาดตราสาร ซอฟทแ์วร์   

 ท่ีไดม้าจาก คอมพิวเตอร์ อนุพนัธ์ ระหวา่ง  คอมพิวเตอร์ 

 การรวมธุรกิจ ซอฟทแ์วร์ และอ่ืน ๆ  พฒันา รวม ซอฟทแ์วร์ 

ราคาทุน       

31 ธนัวาคม 2553 4,100 964 7 163 5,234 8 

เพิ่มข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย                  - 6 - 6 12 - 

ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย - (23) - - (23) - 

ซ้ือเพิ่ม - 342 - 233 575 - 

โอน/จาํหน่าย - 222 - (222) - - 

31 ธนัวาคม 2554  4,100 1,511 7 180 5,798 8 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม       

31 ธนัวาคม 2553 137 286 6 - 429 8 

เพิ่มข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย - 4 - - 4 - 

ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย - (5) - - (5) - 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 465 170 1 - 636 - 

31 ธนัวาคม 2554 602 455 7 - 1,064 8 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า       

31 ธนัวาคม 2553 - - - - - - 

เพิ่มข้ึนระหวา่งปี - 27 - - 27 - 

ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย - (2) - - (2) - 

31 ธนัวาคม 2554 - 25 - - 25 - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี       

31 ธนัวาคม 2554 3,498 1,031 - 180 4,709 - 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  636 - 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัจาํหน่าย

หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่โดยมีราคาทุนก่อนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 51 ลา้นบาท 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 8 ลา้นบาท)  
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17. ค่าความนิยม  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ค่าความนิยมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมเป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

18.  สินทรัพย์อืน่ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

รายไดค่้าเบ้ียประกยัภยัคา้งรับ 496 439 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน 1,531 876 98 101 

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน 2,301 57 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน - ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายแทนลูกคา้ 226 201 1 1 

เงินมดัจาํ 302 269 6 4 

ประมาณการค่าสินไหมรับคืนจากคู่กรณีคา้งรับ 256 191 - - 

ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี 944 25 - - 

สิทธิการเช่า 340 413 13 29 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 1,076 1,048 29 13 

เงินวางประกนัตราสารอนุพนัธ์ 102 357 - - 

บญัชีพกัภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากการรวมธุรกิจ 455 537 - - 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 347 255 6 5 

อ่ืน ๆ  1,401 1,498 13 14 

รวม 9,777 6,166 166 167 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (435) (404) (83) (84) 

สินทรัพยอ่ื์น - สุทธิ 9,342 5,762 83 83 

 

 2555 2554 

ค่าความนิยม ณ วนัตน้ปี 15,784 15,784 

กาํไรจากการขายเงินลงทุนรอตดับญัชี (1,525) (1,803) 

ค่าความนิยม ณ วนัส้ินปี 14,259 13,981 
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19. เงินรับฝาก 

19.1 จําแนกตามประเภทเงินรับฝาก 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

จ่ายคืนเม่ือทวงถาม 8,504 7,117 - - 

ออมทรัพย ์ 239,104 169,051 - - 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน - 61 - - 

บตัรเงินฝาก 2 2 - - 

จ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา     

-  ไม่ถึง 6 เดือน  115,133 52,172 - - 

-  6 เดือนไม่ถึง 1 ปี 202,747 133,546 - - 

-  1 ปีข้ึนไป 127,931 73,916 - - 

รวมเงินรับฝาก 693,421 435,865 - - 

19.2 จําแนกตามสกลุเงินและถ่ินทีอ่ยู่ของผู้ฝาก  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2555 2554 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 693,128 1 693,129 435,621 1 435,622 

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 121 21 142 84 20 104 

เงินสกลุอ่ืน ๆ 131 19 150 22 117 139 

รวม 693,380 41 693,421 435,727 138 435,865 
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20. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนีสิ้น) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2555 2554 

 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ        

ธนาคารแห่งประเทศไทย และ

กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟฯู 2 6,869 6,871 - 3,065 3,065 

ธนาคารพาณิชย ์ 1,121 23,311 24,432 700 10,033 10,733 

สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 192 13,722 13,914 3,100 7,234 10,334 

สถาบนัการเงินอ่ืน 10,534 16,427 26,961 17,016 9,704 26,720 

รวมในประเทศ 11,849 60,329 72,178 20,816 30,036 50,852 

ต่างประเทศ       

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 54 14,336 14,390 3 8,599 8,602 

เงินสกลุบาท 486 723 1,209 241 456 697 

รวมต่างประเทศ 540 15,059 15,599 244 9,055 9,299 

รวม  12,389 75,388 87,777 21,060 39,091 60,151 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินในงบการเงินรวมไดร้วมเงินกูย้มืของ

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจาํนวน 1,754 ลา้นบาท ((i) เงินกูย้มืจาํนวน 174 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้

เป็นรายเดือนรวม 36 งวด นบัแต่วนัท่ีเบิกเงินกู ้คิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีต่อปี โดยชาํระดอกเบ้ียเป็นราย

เดือน (ii) เงินกูย้มืจาํนวน 800 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้คราวเดียวทั้งจาํนวนภายใน 3 ปี นบั

แต่วนัท่ีเบิกเงินกู ้คิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีต่อปี โดยชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน (iii) เงินกูย้มืจาํนวน 280 ลา้น

บาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR หกัดว้ยอตัราคงท่ี และ (iv) เงินกูย้มื

ในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินจาํนวน 500 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ตามท่ีระบุไวใ้นตัว๋สัญญา

ใชเ้งิน แต่ละฉบบั คิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีต่อปี โดยชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน) ซ่ึงภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม 

บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดาํรง

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (2554: รวมเงินกูย้มืของบริษทัยอ่ยจาํนวน 1,054 ลา้นบาท) 
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21. ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงินกู้ยมื 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ยอดคงเหลือของตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มืในประเทศทั้งจาํนวน

เป็นเงินบาท โดยมีดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 อตัราดอกเบ้ียต่อปี                         งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภทของการกูย้มื  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555) วนัครบกาํหนด 2555 2554 2555 2554 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ (ก - ค) ร้อยละ 3.35 - 4.90 ปี 2556 - 2565 14,995 12,000 15,000 12,000 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ (ง - ฉ) ร้อยละ 3.45 - 5.50 ปี 2556 - 2559 11,072 - - - 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะ                 

คลา้ยทุนเพื่อนบัเป็นเงินกองทุน

ชั้นท่ี 1 (ช) 

ร้อยละ 8.50 เลิกกิจการ 3,494 3,494 - - 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะ                 

คลา้ยทุนเพื่อนบัเป็นเงินกองทุน

ชั้นท่ี 2 (ซ) 

ร้อยละ 5.25 ปี 2562 และ 

2567 

4,999 4,996 - - 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็น

เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ( ฌ - ฒ) 

ร้อยละ 4.70 - 6.00 ปี 2558 - 2565 33,773 22,997 - - 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิ (ฒ) ร้อยละ 4.70 ปี 2565 1,742 - - - 

หุน้กูร้ะยะสั้น ร้อยละ 2.85 - 3.03 ปี 2556 13,235 - - - 

ตัว๋แลกเงิน ร้อยละ 0.00 เม่ือทวงถาม 41 56 - - 

ตัว๋แลกเงิน ร้อยละ 1.00 - 3.85 ปี 2556 4,889 217,999 - - 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน ร้อยละ 0.50 - 4.25 เม่ือทวงถาม 1,168 942 - - 

เงินกูย้มืกบักรมพฒันาพลงังาน

ทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

ร้อยละ 0.50  ปี 2556 - 2560 98 169 - - 

รวมตราสารหนีท่ี้ออกและเงนิกู้ยมื   89,506 262,653 15,000 12,000 

(ก)  เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2552 บริษทัฯออกจาํหน่ายหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัจาํนวน 

9,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยหุน้กูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนใน

ปี 2557 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.90 ต่อปี โดยกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส 

(ข)  เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2553 บริษทัฯออกจาํหน่ายหุ้นกู้ไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกันจาํนวน 

3,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยหุ้นกูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอน

ในปี 2556 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.35 ต่อปี โดยกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส 

(ค)   เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2555 บริษทัฯออกจาํหน่ายหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัจาํนวน 

3,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยหุน้กูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนใน

ปี 2565 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.60 ต่อปี โดยกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน 
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(ง) เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2555 ธนาคารธนชาตออกจาํหน่ายหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มี

ประกนั ไม่แปลงสภาพ และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้จาํนวน 2,072,100 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 

1,000 บาท โดยหุ้นกูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2556 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 

3.45 ต่อปี โดยกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส 

(จ) เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2555 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงออกจาํหน่ายหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มี

ประกนั ไม่แปลงสภาพ และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จาํนวน 6,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 

1,000 บาท โดยหุ้นกูจ้าํนวน 2 ลา้นหน่วย มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.90 ต่อปี จะครบกาํหนด

ไถ่ถอนในปี 2557 หุ้นกูจ้าํนวน 1.5 ลา้นหน่วย มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.20 ต่อปี จะครบ

กาํหนดไถ่ถอนปี 2558 และหุน้กูท่ี้เหลือจาํนวน 2.5 ลา้นหน่วย มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.50 

ต่อปี จะครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2559 โดยหุ้นกูท้ ั้งหมดมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส  

ซ่ึงภายใต้ข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและเง่ือนไขบาง

ประการตามท่ีระบุในสญัญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

(ฉ) เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงออกจาํหน่ายหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่

มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้จาํนวน 3,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท 

โดยหุ้นกูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2559 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.00 ต่อปี  

โดยกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส ซ่ึงภายใตข้อ้กาํหนดสิทธิของหุ้นกู ้บริษทัย่อยตอ้ง

ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วน

หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

(ช)  เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2553 ธนาคารธนชาตออกจาํหน่ายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน ชนิดระบุ

ช่ือท่ีไม่สะสมดอกเบ้ียจ่าย และไม่ชาํระดอกเบ้ียในปีท่ีไม่มีผลกาํไร (Hybrid Tier 1) แบบเฉพาะเจาะจง

จาํนวน 7,130,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นใหญ่

ของธนาคารธนชาต 2 รายเท่านั้น หุ้นกู้ดังกล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนเม่ือเลิกกิจการ หุ้นกู้

ดงักล่าวไม่มีประกนัและไม่สามารถแปลงสภาพได ้และมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ีย

สูงสุดของเงินฝากประจาํ 6 เดือนบวกดว้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน 

โดยธนาคารธนชาตสามารถไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบกาํหนดไดท่ี้ราคาตามมูลค่าถา้เขา้เง่ือนไขตามท่ี

ระบุไว ้ซ่ึงบริษทัฯไดล้งทุนในหุน้กูด้อ้ยสิทธิดงักล่าวเป็นจาํนวน 3,636 ลา้นบาท 
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(ซ)  เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2552 ธนาคารธนชาตออกจาํหน่ายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนท่ี

สะสมดอกเบ้ียจ่าย ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้จาํนวน 

5,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยหุ้นกูจ้าํนวน 3.5 ลา้นหน่วย จะครบ

กาํหนดไถ่ถอนในปี 2562 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสาํหรับปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 5 ร้อยละ 5.25 ต่อปี และ

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีสําหรับปีท่ี 6 ถึงปีท่ี 10 ร้อยละ 5.50 ต่อปี และหุ้นกูท่ี้เหลือจาํนวน 1.5 ลา้น

หน่วย จะครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2567 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสําหรับปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 5 ร้อยละ 

5.25 ต่อปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีสําหรับปีท่ี 6 ถึงปีท่ี 10 ร้อยละ 6.00 ต่อปีและอตัราดอกเบ้ียคงท่ี

สาํหรับปีท่ี 11 ถึงปีท่ี 15 ร้อยละ 6.50 ต่อปี โดยกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส ธนาคาร

ธนชาตสามารถไถ่ถอนหุ้นกูด้งักล่าวก่อนครบกาํหนดไดท่ี้ราคาตามมูลค่า และสามารถเล่ือน

กาํหนดเวลาชาํระเงินตน้และ/หรือดอกเบ้ียไดถ้า้เขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้

(ฌ)  เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2551 ธนาคารธนชาตออกจาํหน่ายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั                      

ไม่แปลงสภาพ และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้าํนวน 5,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 

บาท โดยหุน้กูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2558 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสาํหรับปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 3 

ร้อยละ 5.10 ต่อปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีสําหรับปีท่ี 4 ถึงปีท่ี 7 ร้อยละ 6.00 ต่อปี โดยกาํหนดชาํระ

ดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส 

(ฎ)  เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2552 ธนาคารธนชาตออกจาํหน่ายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั                   

ไม่แปลงสภาพ และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้จาํนวน 2,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท 

โดยหุน้กูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2562 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสาํหรับปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 

3 ร้อยละ 5.25 ต่อปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีสาํหรับปีท่ี 4 ถึงปีท่ี 7 ร้อยละ 5.75 ต่อปี และอตัราดอกเบ้ีย

คงท่ีสาํหรับปีท่ี  8 ถึงปีท่ี 10 ร้อยละ 6.50 ต่อปี กาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส โดยธนาคาร

ธนชาตสามารถไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบกาํหนดไดท่ี้ราคาตามมูลค่าถา้เขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้

(ฏ)  เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2553 ธนาคารธนชาตออกจาํหน่ายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั                

ไม่แปลงสภาพ และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้จาํนวน 6,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 

บาท โดยหุ้นกูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2563 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสาํหรับปีท่ี 1 

ถึงปีท่ี 5 ร้อยละ 5.00 ต่อปี และอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสาํหรับปีท่ี 6 ถึงปีท่ี 10 ร้อยละ 5.50 ต่อปี โดย

กาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส ธนาคารธนชาตสามารถไถ่ถอนหุ้นกูด้งักล่าวก่อนครบ

กาํหนดไดท่ี้ราคาตามมูลค่าถา้เขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้ 
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(ฐ) เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2554 ธนาคารธนชาตได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดไม่มีประกัน จาํนวน 

10,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยหุ้นกูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอน

ในปี 2562 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีจนถึงเดือนมิถุนายน 2559 ท่ีอตัราร้อยละ 6.00 ต่อปี และ

หลงัจากนั้นมีดอกเบ้ียท่ีอตัราร้อยละ 6.50 ต่อปี โดยกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส หุ้นกู้

ดงักล่าวสามารถไถ่ถอนก่อนครบกาํหนดไดท่ี้ราคาตามมูลค่าถา้เขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้(หุน้กูน้ี้

ออกเพื่อทดแทนหุ้นกู้ท่ีธนาคารนครหลวงไทยขอไถ่ถอนก่อนครบกาํหนด ซ่ึงเป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดของ ธปท. ตามโครงการโอนและรับโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย)  

(ฑ) เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2555 ธนาคารธนชาตออกจาํหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มี

ประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จาํนวน 8,497,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดย

หุ้นกูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2565 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.70 ต่อปี โดย

กาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส ธนาคารธนชาตสามารถไถ่ถอนหุ้นกูด้งักล่าวก่อนครบ

กาํหนดไดท่ี้ราคาตามมูลค่าถา้เขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้

(ฒ)   เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2555 ธนาคารธนชาตออกจาํหน่ายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั 

และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้จาํนวน 4,018,500 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยหุ้นกู้

ดงักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2565 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.70 ต่อปี โดยกาํหนด

ชาํระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส ธนาคารธนชาตสามารถไถ่ถอนหุน้กูด้งักล่าวก่อนครบกาํหนดได้

ท่ีราคาตามมูลค่าถา้เขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้โดยหุน้กูส่้วนหน่ึงจาํนวน 2,276 ลา้นบาท สามารถ

นบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ได ้

22. ประมาณการหนีสิ้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
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คดีฟ้องร้อง 

ผลประโยชน์                     

ของพนกังาน 

ภาระ         

หน้ีสินจาก

รายการนอก

งบการเงิน  

ประมาณการ

ผลขาดทุน

จากการขาย

ลูกหน้ีไป 

บสท. อ่ืน ๆ  รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 95 1,970 269 383 427 3,144 

เพิ่มข้ึนในระหวา่งปี 101 67 32 - 133 333 

ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง - (94) - - (4) (98) 

โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน - - (79) - - (79) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 196 1,943 222 383 556 3,300 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 

ผลเสียหาย

จาก                   

คดีฟ้องร้อง 

ผลประโยชน์                     

ของพนกังาน 

ภาระ         

หน้ีสินจาก

รายการนอก

งบการเงิน  

ประมาณการ

ผลขาดทุน

จากการขาย

ลูกหน้ีไป 

บสท. อ่ืน ๆ  รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 99 2,333 285 383 393 3,493 

เพิ่มข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย - 3 - - - 3 

เพิ่มข้ึนในระหวา่งปี 1 364 39 - 91 495 

ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย (1) (3) - - - (4) 

ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง - (388) - - (57) (445) 

โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (4) (339) (55) - - (398) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 95 1,970 269 383 427 3,144 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 

ผลเสียหายจาก                   

คดีฟ้องร้อง 

ผลประโยชน์

ของพนกังาน        

ประมาณการผล

ขาดทุนจากการ           

ขายลูกหน้ีไป 

บสท. รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 9 18 183 210 

เพิ่มข้ึนในระหวา่งปี - 5 - 5 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 9 23 183 215 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 

ผลเสียหายจาก                   

คดีฟ้องร้อง 

ผลประโยชน์                     

ของพนกังาน 

ประมาณการผล

ขาดทุนจากการ           

ขายลูกหน้ีไป 

บสท. รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 9 15 183 207 

เพิ่มข้ึนในระหวา่งปี - 7 - 7 

ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง - (1) - (1) 

โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน - (3) - (3) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 9 18 183 210 
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ผลประโยชน์ของพนักงาน 

จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน

แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานตน้ปี 1,947 1,994 18 15 

เพิ่มข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย - 3 - - 

ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย - (3) - - 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  173 153 3 2 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 108 81 1 1 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (1) (79) - (1) 

ขาดทุน(กาํไร)จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั (236) (42) 1 1 

ลดลงจากการลดขนาดโครงการ (68) (160) - - 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานปลายปี 1,923 1,947 23 18 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแสดงได้

ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 173 153 3 2 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 108 81 1 1 

ลดลงจากการลดขนาดโครงการ (68) (160) - - 

ขาดทุน(กาํไร)จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 

  

  

- การปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐาน (215) (42) (2) 1 

- การปรับปรุงจากประสบการณ์ (21) - 3 - 

รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน (23) 32 5 4 
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สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมิน สรุปไดด้งัน้ี  

 (อตัราร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

อตัราคิดลด 3.70 - 4.42 4.07 - 4.70 4.38 4.09 

อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 5.50 - 7.35 6.00 - 6.50 5.50 6.00 

อตัราการลาออกถวัเฉล่ีย 0.00 -  47.76 0.00 - 42.11 0.00 - 19.02 0.85 - 21.51 

23. หนีสิ้นตามสัญญาประกนัภัย/ประกนัชีวติ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

เงินสาํรองประกนัชีวติ 34,291 29,831 - - 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 1,975 3,441 - - 

สาํรองเบ้ียประกนัภยั 3,116 2,659 - - 

หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรม ์ 250 223 - - 

รวมหน้ีสินตามสญัญาประกนัภยั/ประกนัชีวติ 39,632 36,154 - - 

 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2554 ไดเ้กิดอุทกภยัในประเทศไทยโดยนํ้ าไดเ้ขา้ท่วมพื้นท่ีต่าง ๆ 

เหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อลูกคา้ผูเ้อาประกนัภยักบับริษทัย่อย บริษทัย่อยไดป้ระเมินความ

เสียหายท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนและบนัทึกผลกระทบของรายการอุทกภยัดงักล่าวในงบการเงินแลว้จากเอกสาร

หลกัฐานและรายงานการสาํรวจภยัท่ีไดรั้บ อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบนัยงัมีบางเคลมท่ีอยู่ระหว่างการ

เจรจาและตรวจสอบขอ้เท็จจริงเพิ่มเติม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อสํารองค่าสินไหมทดแทนและสํารอง            

ค่าสินไหมทดแทนส่วนท่ีเรียกคืนจากการเอาประกนัภยัต่อ ซ่ึงฝ่ายบริหารเช่ือมัน่ว่าไม่น่าจะมีผลเสียหาย

เพิ่มเติมอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากท่ีไดต้ั้งไวใ้นบญัชี 
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24. หนีสิ้นอืน่ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

เจา้หน้ีอ่ืน 1,676 1,586 87 44 

บญัชีพกัเงินรับจากลูกหน้ีรอตดับญัชี 516 546 34 39 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 434 328 - - 

ประมาณการภาษีเงินได ้ 716 330 - - 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 1,222 2,480 - - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,092 3,924 31 37 

เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี 126 306 - - 

อ่ืน ๆ 3,535 2,783 36 28 

รวมหน้ีสินอ่ืน 13,317 12,283 188 148 

25.  ทุนเรือนหุ้น/หุ้นทุนซ้ือคนื 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิท่ีแจง้ใชสิ้ทธิในการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ

เป็นหุน้สามญัของบริษทัฯจาํนวน  30 หุน้ ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯคงเหลือหุน้บุริมสิทธิท่ียงั

ไม่ไดแ้ปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 13,306 หุน้ ซ่ึงหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น สามารถแปลงเป็นหุน้สามญัได ้1 

หุน้ และสามารถใชสิ้ทธิไดโ้ดยไม่มีกาํหนดและไม่มีเง่ือนไข 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯมีหุ้นทุนซ้ือคืนรวม 55,324,300 หุ้น คิดเป็นเงิน 387.5 ลา้นบาท 

(แสดงตามวิธีราคาทุน) หุ้นทุนซ้ือคืนดงักล่าวมีเง่ือนไขให้ตอ้งจาํหน่ายออกไปภายใน 3 ปีนับจาก   

วนัซ้ือหุ้นคืนเสร็จส้ิน และจนถึงวนัส้ินสุดโครงการ (15 มิถุนายน 2555) บริษทัฯมิไดมี้การจาํหน่าย

หุน้ทุนซ้ือคืนแต่อยา่งใด ดงันั้น บริษทัฯจึงไดด้าํเนินการตดัหุน้ท่ีซ้ือคืนออกทั้งจาํนวน (55,324,300 หุน้     

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจาํนวน 553,243,000 บาท และได ้            

จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2555 ซ่ึงมีผลให้ทุนจดทะเบียน

ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ลดลงจาก 13,331,540,030 บาท เป็น 12,778,297,030 บาท ผลต่างจากราคา

ซ้ือคืนและราคาท่ีตราไวข้องหุ้นจาํนวน 166 ลา้นบาท ไดแ้สดงเป็นส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืนในส่วน

ของเจา้ของ นอกจากน้ี บริษทัฯไดย้กเลิกการจดัสรรกาํไรสะสมท่ีจดัสรรไวเ้ป็นสาํรองหุ้นทุนซ้ือคืน

ทั้งจาํนวนเป็นกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 
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เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัโครงการซ้ือหุ้นคืนเพื่อ

บริหารการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 3,400 ลา้นบาท โดยมีจาํนวนหุน้ท่ีจะซ้ือคืนจาํนวนไม่เกิน 127,781,636 

หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ โดยกาํหนดระยะเวลาท่ีจะซ้ือหุ้น

คืน ตั้งแต่วนัท่ี 11 ธันวาคม 2555 ถึงวนัท่ี 10 มิถุนายน 2556 อย่างไรก็ตาม จนถึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2555 บริษทัฯยงัไม่มีการซ้ือหุน้คืนตามโครงการดงักล่าว 

26. องค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจ้าของ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นของบริษัทย่อย  776 776 - - 

ส่วนของเงนิลงทุนท่ีตํ่ากว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย  226 226 - - 

ส่วนเกนิทุน (ตํ่ากว่าทุน) จากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงนิลงทุน     

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน      

เงินลงทุนเผือ่ขาย     

ตราสารหน้ี 464 195 9 - 

ตราสารทุน 692 576 358 301 

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด                                                 10 15 - - 

รวม 1,166 786 367 301 

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน     

เงินลงทุนเผือ่ขาย     

ตราสารหน้ี (20) (128) - - 

ตราสารทุน - (7) - - 

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด                                                    

(โอนเปล่ียนประเภทมาจากเงินลงทุนเผือ่ขาย)                                                 (38) (71) - - 

รวม (58) (206) - - 

รวมส่วนเกนิทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงนิลงทุน  1,108 580 367 301 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ในบริษัทร่วม 16 (19) - - 

รวม 2,126 1,563 367 301 
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27. สํารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ย

ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสาํรอง

ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯไดจ้ดัสรรกาํไรสุทธิสาํหรับปี 2555 จาํนวน 75.7  ลา้นบาท ไปเป็น

ทุนสาํรองตามกฎหมาย (2554: 81.8 ลา้นบาท) 

28. เงินกองทุนทีต้่องดํารงไว้ตามกฎหมาย 

 วตัถุประสงคห์ลกัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในการบริหารจดัการทุน คือ การจดัให้มีโครงสร้างทาง

การเงินท่ีเหมาะสมและการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี 

บริษทัฯและบริษทัย่อยยงัตอ้งดาํรงเงินกองทุนตามกฎหมาย เงินสดสภาพคล่อง และอ่ืน ๆ ตาม

หลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและประกาศทางการท่ีกาํกบัดูแลแต่ละธุรกิจกาํหนด 

ตามประกาศของ ธปท. เร่ือง หลกัเกณฑ์การกาํกบัแบบรวมกลุ่ม กาํหนดให้บริษทัฯเปิดเผยขอ้มูล                 

เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเก่ียวกบัการดาํรงเงินกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในกลุ่มธุรกิจทาง

การเงิน (Full Consolidation) โดยบริษทัฯไดรั้บอนุญาตจาก ธปท. ท่ีผ่อนผนัให้บริษทัฯถือหุ้นใน

ธนาคารนครหลวงไทยโดยออ้มผ่านธนาคารธนชาตเกินกว่าอตัราท่ีกฎหมายกาํหนดเพื่อการรับโอน

กิจการ และอนุญาตใหไ้ม่ตอ้งนาํธนาคารนครหลวงไทยมารวมอยูใ่นกลุ่มธุรกิจทางการเงินจนถึงวนัท่ี

ธนาคารนครหลวงไทยจดทะเบียนเสร็จส้ินการชาํระบญัชี ซ่ึงบริษทัฯจะเปิดเผยขอ้มูลเงินกองทุน ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ไวใ้น website ของบริษทัฯท่ี www.thanachart.co.th ภายในเดือนเมษายน 2556 

นอกจากน้ี เงินกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 ไดเ้ปิดเผยไวใ้น website 

ของบริษทัฯตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 
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29. เงินปันผล 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯมีการจ่ายเงินปันผลดงัน้ี 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย       

ต่อหุน้ 

  ลา้นบาท บาท 

2555    

เงินปันผลระหวา่งกาลประกาศจ่ายจากกาํไรสาํหรับ

งวดหกเดือนแรกของปี 2555 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี                     

24 กนัยายน 2555 

639 0.50 

เงินปันผลประกาศจ่ายจากกาํไรสาํหรับงวด                  

หกเดือนหลงัของปี 2554 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้               

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2555 

894 

 

0.70 

 

รวม 1,533 1.20 

 
   

2554    

เงินปันผลระหวา่งกาลประกาศจ่ายจากกาํไรสาํหรับ

งวดหกเดือนแรกของปี 2554 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี                     

26 กนัยายน 2554 

639 0.50 

เงินปันผลประกาศจ่ายจากกาํไรสาํหรับงวด                  

หกเดือนหลงัของปี 2553 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้              

เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2554 

  894 

 

0.70 

 

รวม 1,533 1.20 

30. รายได้ดอกเบีย้ 

 รายไดด้อกเบ้ียสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 2,348 1,899 16 2 

เงินลงทุนและธุรกรรมเพ่ือคา้ 491 86 - 3 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 4,503 4,319 384 350 

เงินใหสิ้นเช่ือ 21,502 20,942 48 76 

การใหเ้ช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 21,155 17,012 - 2 

รวมรายไดด้อกเบ้ีย 49,999 44,258 448 433 
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31. ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้  

 ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

เงินรับฝาก 14,531 8,969 - - 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,561 1,127 - - 

เงินนาํส่งสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 203 1,955 - - 

เงินนาํส่งกองทุนฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบ                         

สถาบนัการเงิน 2,792 - - - 

ตราสารหน้ีท่ีออก     

- หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 2,124 1,852 - - 

- หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 876 609 559 611 

- อ่ืน ๆ 3,664 5,428 - - 

ค่าธรรมเนียมในการกูย้มืเงิน 14 3 2 2 

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 25,765 19,943 561 613 

32. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ     

การรับรอง รับอาวลั และการคํ้าประกนั 331 271 - - 

ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพย/์                    

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 1,216 1,168 - - 

ค่าธรรมเนียมรับเก่ียวกบัธุรกิจเช่าซ้ือ 1,084 911 3 10 

ค่าธรรมเนียมบตัรเครดิต 763 584 - - 

บริการบตัรเอทีเอม็และบริการธนาคาร

อิเลก็ทรอนิกส์ 710 746 - - 

ค่าธรรมเนียมรับค่าเบ้ียประกนั 334 224 - - 

อ่ืน ๆ 1,282 1,122 16 1 

รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 5,720 5,026 19 11 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (1,490) (1,306) (1) (5) 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 4,230 3,720 18 6 
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33. กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพือ่ค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

 กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

และ 2554 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์                         

ดา้นอตัราแลกเปล่ียน 585 875 - - 

เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์                              

ดา้นอตัราดอกเบ้ีย 2 1 - - 

ตราสารหน้ี 65 17 - - 

ตราสารทุน (2) (5) - - 

อ่ืน ๆ 13 3 - - 

รวม 663 891 - - 

34. กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 

 กาํไรสุทธิจากเงินลงทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

กาํไร (ขาดทุน) จากการขาย     

 เงินลงทุนเผือ่ขาย 489 214 33 37 

 เงินลงทุนทัว่ไป 33 90 28 6 

    ขาดทุนจากการปรับราคาขายลกูหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 

          แก่ บสท. - (1) - - 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 276 397 - - 

กาํไรจากการตีราคาเงินลงทุน (ส่วนไดเ้สียจากการ                  

รวมธุรกิจ) - 33 - - 

กาํไรจากการรับชาํระหน้ี/ขายหน้ี/ตีโอนสินทรัพย ์

    ชาํระหน้ีจากเงินลงทุนในลกูหน้ีท่ีรับโอน 45 71 32 34 

โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

(ขาดทุน) 9 (37) 42 - 

กาํไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน - 372 - - 

กาํไรจากการรับคืนทุนหุน้สามญั - - 9 6 

รวม 852 1,139 144 83 
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ในระหวา่งปี 2554 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดโ้อนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบ

กาํหนดจาํนวน 8,439 ลา้นบาท ไปเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการวดั

มูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาประกันภยัระยะยาว ซ่ึงมูลค่าของหน้ีสินจะมีความผนัผวนตามอตัรา

ดอกเบ้ียตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไปท่ีใชใ้นการคิดลด ทั้งน้ี บริษทัย่อยไดบ้นัทึกผลต่างระหว่างราคาตาม

บญัชีกบัมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอนจาํนวน 329 ลา้นบาท เป็นกาํไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนใน

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และไดโ้อนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายอีกจาํนวน 

2,000 ลา้นบาท ไปเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ โดยมีกาํไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน 

43 ลา้นบาท   

35.  ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัฯและบริษทัย่อย (บริษทั

มหาชน) ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์

ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายให้กบักรรมการซ่ึงดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯดว้ย แต่รวมถึงเงินบาํเหน็จ

แก่คณะกรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจาํนวนประมาณ 31 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 

15 ลา้นบาท) ซ่ึงอนุมติัโดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

36. หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่าสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 

ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ     

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  26 30 - - 

   เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ี (โอนกลบั) 2,886 2,143 (36) (166) 

โอนกลบัค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับ 

      โครงสร้างหน้ีในระหวา่งปี (36) (40) - - 

ขาดทุนจากการลดหน้ีตามคาํพิพากษา 5 - - - 

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี (โอนกลบั) 15 (35) - - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในลกูหน้ีท่ีรับโอน                                  

(โอนกลบั) 4 (21) 3 (10) 

รวม (โอนกลบั) 2,900 2,077 (33) (176) 
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37. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคาํนวณข้ึนจากกาํไรสาํหรับปีหลงัจากบวกกลบัและหกัออกดว้ยค่าใชจ่้ายและสาํรอง

ต่าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใชจ่้ายในการคาํนวณภาษีและรายไดต่้าง ๆ ท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํมา

รวมคาํนวณเป็นรายไดใ้นทางภาษี 

ในระหวา่งปี 2555 และ 2554 บริษทัฯไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสาํหรับปีเน่ืองจากกาํไร

หลงัจากบวกกลบัและหักออกดว้ยรายไดแ้ละ/หรือค่าใชจ่้ายตามหลกัเกณฑ์ทางภาษีแลว้มีผลเป็น

ขาดทุนสุทธิ                

38. องค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 

 องค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่     

เงินลงทุนเผือ่ขาย     

กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงระหวา่งปี 1,452 (42) 99 48 

กาํไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน - (43) - - 

การปรับปรุงการจดัประเภทใหม่สาํหรับกาํไร           

ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน (489) (214) (33) (37) 

 963 (299) 66 11 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม  45 - - - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี (ขาดทุน) 1,008 (299) 66 11 

39. การกระทบยอดกาํไรต่อหุ้นปรับลด 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกําไรสําหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ                  

(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกในระหว่างปีโดย

สุทธิจากหุน้สามญัซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัฯ 
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 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหว่าง

ปีสุทธิจากหุ้นสามญัซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัฯกบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯ

อาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติว่าไดมี้การแปลง

เป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  จาํนวนหุน้สามญั  

 กาํไรสาํหรับปี ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 5,481,536 5,002,433 1,277,817 1,277,815 4.29 3.91 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

หุน้บุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       

 หุน้สามญั - - 13 15   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       

 สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 5,481,536 5,002,433 1,277,830 1,277,830 4.29 3.91 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  จาํนวนหุน้สามญั  

 กาํไรสาํหรับปี ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 2,891,693 1,635,133 1,277,817 1,277,815 2.26 1.28 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

หุน้บุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       

 หุน้สามญั - - 13 15   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       

 สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 2,891,693 1,635,133 1,277,830 1,277,830 2.26 1.28 
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40. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตาม

พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมเป็น          

รายเดือนในอตัราร้อยละ 3 - 10 ของเงินเดือนพนกังาน และเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหใ้น

อตัราท่ีกาํหนด และจะจ่ายให้แก่พนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนดงักล่าว   

ในระหว่างปี 2555 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุนเป็นจาํนวนรวม 424 ลา้นบาท            

(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 5 ลา้นบาท) (2554: 453 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 5 ลา้นบาท ในงบการเงิน

เฉพาะกิจการ) 

41. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ

ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัฯและบริษทั

เหล่านั้นและเป็นไปตามปกติธุรกิจ ซ่ึงรายการท่ีมีสาระสาํคญัสามารถสรุปไดด้งันั้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายกาํหนดราคา 

 2555 2554 2555 2554 (สาํหรับปี 2555) 

รายการที่เกดิขึน้ในระหว่างปี      

บริษัทย่อย      

มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี - - 33,393 17,512 ราคาตลาด 

มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี - - 50 158 ราคาตลาด 

  มูลค่าขายสินทรัพยด์าํเนินงาน  

 (2554: กาํไร 34 ลา้นบาท)  

- - - 100  

รับคืนทุนจากบริษทัยอ่ย  

 (2555: กาํไร 9 ลา้นบาท 

    2554: กาํไร 6 ลา้นบาท) 

- - 34 31 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 

รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือ - - 27 72 อตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กหน้ีชั้นดี  

 (MLR) ของธนาคารธนชาต 

รายไดด้อกเบ้ียจากเงินฝากธนาคาร - - 16 2 อตัราดอกเบ้ีย 0.75 - 3.00 ต่อปี 

รายไดด้อกเบ้ียจากเงินลงทุนใน                             

ตราสารหน้ี 

- - 311 299 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.00 - 5.25 และ 

   8.50 - 8.60 ต่อปี 

รายไดเ้งินปันผล - - 2,594 1,406 ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายไดค่้าเช่าและบริการอ่ืน - - 134 172 อตัราท่ีตกลงตามสญัญา 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย - - - 2  

ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู ้ - - 2 2 อตัราท่ีตกลงตามสญัญา 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 16 30  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายกาํหนดราคา 

 2555 2554 2555 2554 (สาํหรับปี 2555) 

รายการที่เกดิขึน้ในระหว่างปี (ต่อ)      

บริษัทร่วม       

มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี - 80 - -  

มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี 270 384 - - ราคาตลาด 

รายไดด้อกเบ้ีย 1 369 - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.00 - 4.05 ต่อปี 

รายไดเ้งินปันผล - - 99 94 ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ - 7 - -  

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 78 82 - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.75 - 5.25 ต่อปี  

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/                      

ประกนัชีวติ 

- 1 - -  

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 84 57 25 32  

เงินปันผลจ่าย - - 156 156 ตามท่ีประกาศจ่าย 

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั      

มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี 75 1,139 - - ราคาตลาด 

มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี 1,946 562 - - ราคาตลาด 

มูลค่าขายทรัพยสิ์นรอการขาย 

  (2555: กาํไร 7 ลา้นบาท) 

34 - - - มูลค่าท่ีตกลงกนัตามสญัญาโดยอา้งอิงจาก

ราคาประเมิน 

มูลค่าซ้ือ/ขายสญัญาอตัราแลกเปล่ียน 

  (2555: ขาดทุน 5 ลา้นบาท 

  2554: ขาดทุน 114 ลา้นบาท) 

523,737 443,694 - - ราคาตลาด 

รายไดด้อกเบ้ีย 319 659 - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.40 - 8.00 ต่อปี 

รายไดเ้งินปันผล 52 57 29 24 ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายไดใ้นการรับประกนัภยั/                       

ประกนัชีวติ 

42 4 - - อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

รายไดอ่ื้น 13 40 1 -  

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย  413 431 - 1 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.285 - 8.60 ต่อปี 

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย - 1 - -  

ค่าบริหารโครงการจ่าย 63 65 26 27 อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญาซ่ึงคาํนวณ 

  โดยอา้งอิงจากประมาณการเวลาท่ีใช ้ 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 163 146 6 3  

เงินปันผลจ่าย 851 1,113 - - ตามท่ีประกาศจ่าย 
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นอกเหนือจากรายการตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ธนาคาร              

นครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) ไดโ้อนขายลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพจาํนวน 9,062 ลา้นบาท และทรัพยสิ์น 

รอการขายจาํนวน 3,083 ลา้นบาท ให้แก่บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในกลุ่ม

ตามราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงราคาท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินไดเ้สนอความเห็นวา่ถือเป็นราคายติุธรรม  

นอกจากน้ี ในเดือนกนัยายน 2555 ธนาคารธนชาตซ้ือเงินลงทุนในตราสารทุนจากบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง

ในราคา 983 ลา้นบาท โดยอา้งอิงจากราคาตลาด เน่ืองจากรายการขายดงักล่าวเป็นรายการโอนขายกนั

ในระหว่างกลุ่ม กาํไรจากการจาํหน่ายจาํนวน 630 ลา้นบาท ไดรั้บรู้ในงบการเงินเฉพาะของบริษทัยอ่ยและ

ไดต้ดัออกในการจดัทาํงบการเงินรวมแลว้ 

ยอดคงคา้งของรายการระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 

และ 2554 สามารถแสดงดว้ยยอดถวัเฉล่ียจากยอดคงคา้ง ณ วนัส้ินเดือน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

บริษัทย่อย      

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ - - 805 189 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี - - 377 1,000 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) - - - 1 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - - 1 39 

บริษัทร่วม      

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี - 7,513 - - 

เงินรับฝาก 259 292 - - 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื  1,422 2,335 - - 

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั      

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 395 1,296 - 8 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 9,590 17,889 - - 

เงินรับฝาก 1,259 1,166 - - 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 10,788 7,581 - - 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื  4,123 7,527 - 46 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ยอดคงคา้งของรายการระหว่างกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือ

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญัมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2555 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน  

 

รายการ

ระหวา่ง

ธนาคารฯ 

เงินลงทุน - 

ตราสารหน้ี 

เงินให้

สินเช่ือแก่

ลูกหน้ีและ

ดอกเบ้ีย           

คา้งรับ 

สินทรัพย์

อ่ืน เงินรับฝาก 

รายการ

ระหวา่ง

ธนาคารฯ 

ตราสาร

หน้ีท่ีออก

และเงิน

กูย้มื หน้ีสินอ่ืน 

ภาระ 

ผกูพนั 

บริษทัร่วม          

บมจ. เอม็บีเค - - - 34 1,041 - 1,200 18 - 

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั          

บมจ. ซีคอน ดีเวลลอปเมนท ์ - - 459 1 1 - - - 29 

บมจ. ไทยฮั้วยางพารา - - 2,744 - 349 - - 2 487 

บจ. สินแพทย ์ - - 829 - 36 - - - 5 

ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย 57 - - 39 - 11,615 3,494 100 1,971 

บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ - - 711 - 69 - - - - 

บมจ. บตัรกรุงไทย - - 4,138 - 11 - - - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง - - 1,046 177 941 165 400 35 291 

 57 - 9,927 251 2,448 11,780 5,094 155 2,783 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2554 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน  

 

รายการ

ระหวา่ง

ธนาคารฯ 

เงินลงทุน - 

ตราสารหน้ี 

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 

 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 4,842 3,637 - 81 - - 5 20 - 

บมจ. หลกัทรัพยธ์นชาต - - - - - - - 5 - 

บบส. เอน็ เอฟ เอส - - - 1 - - - - - 

บจ. เนชัน่แนล ลีซซ่ิง - - - - - - - 16 - 

บริษทัร่วม          

บมจ. เอม็บีเค - - - 4 - - - - - 

 4,842 3,637 - 86 - - 5 41 - 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน  

 

รายการ

ระหวา่ง

ธนาคารฯ 

เงินลงทุน - 

ตราสารหน้ี 

เงินให้

สินเช่ือแก่

ลูกหน้ีและ

ดอกเบ้ีย           

คา้งรับ 

สินทรัพย์

อ่ืน เงินรับฝาก 

รายการ

ระหวา่ง

ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี 

ท่ีออกและ

เงินกูย้มื หน้ีสินอ่ืน 

ภาระ

ผกูพนั 

บริษทัย่อย          

บมจ. ธนาคารธนชาต 68 3,643 - 86 - - - 19 - 

บบส. เอน็ เอฟ เอส - - 1,000 1 - - - - - 

บมจ. หลกัทรัพยธ์นชาต - - - 3 - - - 5 - 

บจ. ธนชาตประกนัภยั - - - 1 - - - - - 

บจ. เนชัน่แนล ลีซซ่ิง - - - - - - - 17 - 

บริษทัร่วม          

บมจ. เอม็บีเค - - - 1 - - - 9 - 

 68 3,643 1,000 92 - - - 50 - 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯมีเงินใหสิ้นเช่ือแก่บริษทัยอ่ย ซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 10.11 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในหุน้สามญัในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดย

การมีผูบ้ริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นผูถื้อหุ้นและ/หรือมีกรรมการร่วมกันรวมจาํนวน

ประมาณ 1,277 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 535 ลา้นบาท) (2554: 1,172 ลา้นบาท ในงบ

การเงินรวม และ 469 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัพนกังานระดบัผูบ้ริหาร

ข้ึนไปของบริษทัฯและบริษทัในกลุ่ม โดยรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวท่ีมียอดคงคา้ง

ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

เงินใหสิ้นเช่ือ 68 49 - - 

เงินรับฝาก 696 535 - - 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีสาํคญั 

ในระหว่างปี 2555 และ 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกผลประโยชน์ให้แก่ผูบ้ริหารสําคญัรวมถึง

กรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยทั้งหมดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 625 680 81 80 

ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 16 12 2 2 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายเม่ือเลิกจา้ง - 26 - - 

 641 718 83 82 
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42. การเสนอข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

42.1 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทีสํ่าคญัจําแนกตามประเภทธุรกรรม 

 ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 และผลการดาํเนินงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั

ของแต่ละปี จาํแนกตามประเภทธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศเป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2555 

 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  

 ในประเทศ ต่างประเทศ ตดับญัชี รวม 

สินทรัพยร์วม 1,089,902 13,991 (79,981) 1,023,912 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 81,709 13,144 (22,875) 71,978 

เงินลงทุน 153,940 786 (4,077) 150,649 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 46,587 - (44,792) 1,795 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 737,976 - (6,464) 731,512 

เงินรับฝาก 701,282 - (7,861) 693,421 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 94,914 13,910 (21,047) 87,777 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 93,559 - (4,053) 89,506 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 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 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 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 

 2555 

 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  

 ในประเทศ ต่างประเทศ ตดับญัชี รวม 

รายไดด้อกเบ้ีย 51,108 147 (1,256) 49,999 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (26,915) (88) 1,238 (25,765) 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 24,193 59 (18) 24,234 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  6,120 - (1,890) 4,230 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติสุทธิ 2,085 - 1,790 3,875 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 12,216 12 (6,875) 5,353 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ  (23,318) - 740 (22,578) 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (2,797) - (103) (2,900) 

ภาษีเงินได ้ (2,527) - 64 (2,463) 

กาํไรก่อนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 15,972 71 (6,292) 9,751 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2554 

 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  

 ในประเทศ ต่างประเทศ ตดับญัชี รวม 

รายไดด้อกเบ้ีย 45,552 218 (1,512) 44,258 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (21,185) (37) 1,279 (19,943) 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 24,367 181 (233) 24,315 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  4,963 (4) (1,239) 3,720 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติสุทธิ 896 - 1,231 2,127 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน  ๆ 14,818 39 (10,094) 4,763 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ  (22,155) - 1,215 (20,940) 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (2,086) - 9 (2,077) 

ภาษีเงินได ้ (3,044) - (92) (3,136) 

กาํไรก่อนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 17,759 216 (9,203) 8,772 

ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 และผลการดาํเนินงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของ   

แต่ละปีเฉพาะของบริษทัฯเป็นธุรกรรมในประเทศทั้งส้ิน 
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42.2  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานจําแนกตามประเภทธุรกจิ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการใน 6 ส่วนงานหลกัคือ (1) บริษทัฯ (2) ธุรกิจธนาคาร (3) บริหาร

สินทรัพย ์(4) ธุรกิจหลกัทรัพย ์(5) ธุรกิจประกนัชีวิต และ (6) ธุรกิจประกนัภยั ขอ้มูลทางการเงินจาํแนก

ตามส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 บริษทัฯ 

ธุรกิจ  

ธนาคาร 

ธุรกิจ

บริหาร

สินทรัพย ์

ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ            

ประกนั

ชีวติ 

ธุรกิจ 

ประกนัภยั ธุรกิจอ่ืน 

รายการ         

ตดับญัชี 

งบการเงิน

รวม 

รายไดด้อกเบ้ีย 448 46,331 916 215 1,435 187 1,636 (1,169) 49,999 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (561) (25,372) (281) (24) - - (678) 1,151 (25,765) 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (113) 20,959 635 191 1,435 187 958 (18) 24,234 

รายไดค่้าธรรมเนียมและ

บริการสุทธิ  18 4,078 13 1,675 (13) (6) 355 (1,890) 4,230 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/

ชีวติสุทธิ - - - - 834 1,251 - 1,790 3,875 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 3,243 6,824 868 65 781 93 354 (6,875) 5,353 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน (289) (19,908) (288) (1,178) (468) (676) (511) 740 (22,578) 

หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและ

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 33 (4,680) 1,871 21 - - (42) (103) (2,900) 

ภาษีเงินได ้ - (469) (726) (175) (664) (272) (221) 64 (2,463) 

กาํไรก่อนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อาํนาจควบคุม 2,892 6,804 2,373 599 1,905 577 893 (6,292) 9,751 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 บริษทัฯ 

ธุรกิจ  

ธนาคาร 

ธุรกิจ

บริหาร

สินทรัพย ์

ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ            

ประกนั

ชีวติ 

ธุรกิจ 

ประกนัภยั ธุรกิจอ่ืน 

รายการ         

ตดับญัชี 

งบการเงิน

รวม 

รายไดด้อกเบ้ีย 433 43,065 468 194 1,143 122 308 (1,475) 44,258 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (613) (20,279) (157) (17) - - (119) 1,242 (19,943) 

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

รายไดค่้าธรรมเนียมและ

บริการสุทธิ  6 3,240 6 1,526 (16) (5) 202 (1,239) 3,720 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ 

     ชีวติสุทธิ - - - - (317) 1,213 - 1,231 2,127 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 1,966 11,388 372 191 501 44 395 (10,094) 4,763 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน (332) (18,898) (189) (1,251) (467) (636) (382) 1,215 (20,940) 

หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและ

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 176 (2,706) 481 - - - (37) 9 (2,077) 

ภาษีเงินได ้ (1) (1,873) (235) (170) (426) (255) (84) (92) (3,136) 

กาํไรก่อนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

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

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 บริษทัฯ 

ธุรกิจ

ธนาคาร 

ธุรกิจ

บริหาร

สินทรัพย ์

ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ            

ประกนั

ชีวติ 

ธุรกิจ

ประกนัภยั ธุรกิจอ่ืน 

รายการ         

ตดับญัชี 

งบการเงิน

รวม 

รายการระหวา่งธนาคาร 

 และตลาดเงิน 4,852 65,964 221 445 5,023 1,889 2,550 (8,966) 71,978 

เงินลงทุน 6,724 106,924 998 281 34,844 4,427 528 (4,077) 150,649 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและ 

    บริษทัร่วม 31,573 13,754 - 824 - 375 61 (44,792) 1,795 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและ                         

ดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ  97 708,641 7,207 2,472 158 3 19,398 (6,464) 731,512 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 52 7,927 1 52 127 106 63 16 8,344 

สินทรัพยอ่ื์น 1,833 47,797 5,133 3,212 859 2,208 380 (1,788) 59,634 

สินทรัพยร์วม 45,131 951,007 13,560 7,286 41,011 9,008 22,980 (66,071) 1,023,912 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 บริษทัฯ 

ธุรกิจ

ธนาคาร 

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 
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43. ทรัพย์สินทีมี่ภาระผูกพนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีทรัพยสิ์นท่ีมีภาระผกูพนั ซ่ึงมีมูลค่าตาม

บญัชี ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     

วางประกนักบันายทะเบียน 8,329 7,448 - - 

คํ้าประกนัการกูย้มืเงินกบัธนาคารพาณิชย ์ 5,985 - - - 

วางประกนัศาล 22 20 - - 

ทรัพยสิ์นรอการขาย     

อสังหาริมทรัพยส่์วนท่ีใหสิ้ทธิแก่ลกูหน้ี                             

ในการซ้ือคืนหรือซ้ือก่อน 870 969 - - 

อสังหาริมทรัพยส่์วนท่ีทาํสัญญาจะซ้ือจะขายกบั

ลกูคา้ แต่อยูร่ะหวา่งการผอ่นชาํระหรือ                           

การโอนกรรมสิทธิ 650 1,483 112 102 

 15,856 9,920 112 102 

44. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ท่ีมีสาระสาํคญัมีดงัน้ี 

44.1 ภาระผูกพนั 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

การรับอาวลัตัว๋เงิน 554 386 - - 

ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบกาํหนด 885 1,105 - - 

เลต็เตอร์ออฟเครดิต 3,183 3,856 - - 

ภาระผกูพนัอ่ืน      

วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลกูคา้ยงัไม่ไดถ้อน 28,249 28,549 - - 

อ่ืน ๆ 25,965 21,405 1 1 

รวม 58,836 55,301 1 1 
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 นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาอตัราแลกเปล่ียน สัญญาแลกเปล่ียนอตัรา

ดอกเบ้ียต่างสกลุเงิน สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียและสญัญาซ้ือขายทองคาํล่วงหนา้ตามท่ีกล่าวไว้

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 7 

44.2 ในปี 2544 - 2546 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาขายเงินใหสิ้นเช่ือแก่บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย 

(บสท.) เป็นจาํนวนเงินประมาณ 3,409 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระท่ีจะตอ้งร่วมรับรู้ส่วน

แบ่งผลกาํไรหรือขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของ บสท. ณ ส้ินปีท่ี 5 และส้ินปีท่ี 10 นบั

แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2544 โดยในกรณีท่ีมีผลขาดทุน ผลขาดทุนส่วนแรกจาํนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของราคา

โอน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเป็นผูรั้บผดิชอบ ผลขาดทุนส่วนท่ีสองจาํนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของราคา

โอน บสท. บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะแบ่งกนัคนละคร่ึง ผลขาดทุนส่วนท่ีเหลือ บสท. จะรับไปทั้งหมด 

โดยผลกาํไรหรือขาดทุนจะคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยท่ี์เรียกเก็บไดส้ะสม ณ วนัท่ีคาํนวณหักดว้ยตน้ทุน

ในการรับโอนและค่าใชจ่้ายทั้งปวงในการดาํเนินงานของ บสท. รวมทั้งดอกเบ้ียจากตราสารหน้ีท่ีออก

เพ่ือซ้ือลูกหน้ี ซ่ึงผลกาํไรหรือขาดทุนทั้งหมดยงัไม่สามารถประมาณไดแ้น่นอนในขณะน้ี อย่างไรก็

ตาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้การประมาณการส่วนแบ่งผลขาดทุนท่ีอาจ

เกิดข้ึนจากการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพดงักล่าวแลว้เป็นจาํนวนเงินประมาณ 383 ลา้นบาท (งบการเงิน

เฉพาะกิจการ: 183 ลา้นบาท) ซ่ึงจาํนวนประมาณการผลขาดทุนน้ีไดแ้สดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของประมาณ

การหน้ีสินใน งบแสดงฐานะการเงิน  

44.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์น                

รอการขาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและค่าบริการอ่ืน ๆ พร้อมทั้ งค่าเช่าและค่าบริการอาคาร

สาํนกังานตามสญัญาเช่าและบริการระยะยาวดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี กิจการอ่ืน กิจการอ่ืน บริษทัยอ่ย 

2556 1,831 13 6 

2557 1,486 13 5 

2558 เป็นตน้ไป 3,650 9 5 

 นอกจากน้ี บริษทัฯยงัมีภาระท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการงานธุรการต่าง ๆ ให้กบับริษทัย่อยแห่งหน่ึงตามอตัรา

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงบวกส่วนเพิ่มตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา 
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44.4 ภาระผูกพันของธนาคารนครหลวงไทยจากการรับโอนกิจการของธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน) 

และการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้กบับริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวทิ จํากดั 

จากการท่ีธนาคารนครหลวงไทยไดท้าํสัญญาการรับโอนกิจการกบัธนาคารศรีนคร จาํกดั (มหาชน) 

(“ธนาคารศรีนคร”) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2545 เป็นตน้ไป และจากการท่ีธนาคาร

นครหลวงไทย ไดมี้การโอนสินทรัพยข์องธนาคารนครหลวงไทยเองโดยตรงและของธนาคารศรีนคร

ให้แก่บริษทับริหารสินทรัพย ์เพชรบุรี จาํกดั (“บบส. เพชรบุรี”) และไดมี้การโอนต่อให้บริษทับริหาร

สินทรัพย ์สุขมุวิท จาํกดั (“บบส. สุขมุวิท”) ต่อมาธนาคารนครหลวงไทยไดโ้อนกิจการทั้งหมดรวมทั้ง

ภาระผกูพนัและขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีธนาคารนครหลวงไทยมีอยู่กบั บบส. เพชรบุรี และ/หรือ บบส. สุขุมวิท 

ใหแ้ก่ธนาคารธนชาต โดยมีผลเป็นการโอนสมบูรณ์ตามกฎหมายในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 ทาํใหธ้นาคาร

ธนชาตมีภาระคงคา้งจากการโอนดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ภาระผูกพนัท่ีกองทุนฯมีอยู่ต่อธนาคาร            

นครหลวงไทยไดถู้กโอน/เขา้สวมสิทธิโดยธนาคารธนชาตในฐานะผูซ้ื้อเงินลงทุนในหุ้นสามญัของ

ธนาคารนครหลวงไทยจากกองทุนฟ้ืนฟูฯดว้ยเช่นเดียวกนั ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ภาระผกูพนั

ดงักล่าวประกอบดว้ย 

ก) ส่วนต่างจากการโอนสินทรัพยใ์หบ้บส. สุขมุวิท จาํนวนเงิน 93 ลา้นบาท ซ่ึงคงเหลือเป็นลูกหน้ี

รอเรียกเก็บโดยแสดงเป็นรายการ “ส่วนต่างจากการโอนสินทรัพยใ์หบ้บส. สุขมุวิท” ในงบแสดง

ฐานะการเงิน รายการคงคา้งดงักล่าวส่วนใหญ่เกิดจากการโอนสิทธิไล่เบ้ียสินเช่ือคํ้าประกนั 

ซ่ึงมีประเด็นท่ีตอ้งหาขอ้ยุติในเร่ืองการพิสูจน์สิทธิเรียกร้องหรือคุณสมบติัของสินทรัพยว์่า

เป็นไปตามเง่ือนไขของสญัญาโอนสินทรัพยห์รือไม่ ซ่ึง บบส. สุขมุวิท ยงัไม่ตกลงรับโอนและ

ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการตรวจสอบและ/หรือเจรจาระหว่างธนาคารธนชาต บบส. สุขมุวิท และ

กองทุนฟ้ืนฟฯูเพื่อหาขอ้ยติุต่อไป 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ส่วนต่างจากการโอนดงักล่าวประกอบดว้ย (i) รายการของธนาคาร               

นครหลวงไทยโดยตรงจาํนวน 10 ลา้นบาท ซ่ึงไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเตม็จาํนวนแลว้ และ  

(ii) รายการท่ีเก่ียวกบักิจการธนาคารศรีนครเดิมจาํนวน 83 ลา้นบาท ซ่ึงหากมีความเสียหายและ

เรียกเก็บจาก บบส. สุขมุวิทไม่ได ้กองทุนฟ้ืนฟูฯจะรับพิจารณาชดเชยความเสียหายทั้งจาํนวน 

ซ่ึงฝ่ายบริหารของธนาคารธนชาตเช่ือมัน่วา่จะไม่เกิดผลเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัในอนาคต  

ข) รายการโอนสินทรัพยบ์างรายการ (ทั้งในส่วนของธนาคารนครหลวงไทยและของธนาคารศรีนคร

เดิม) ท่ี บบส. สุขมุวิท อยูร่ะหว่างการตรวจสอบเพื่อพิจารณาโอนกลบัหรือขอปรับปรุงราคาและ

ขอรับชาํระเงินคืนพร้อมดอกเบ้ีย ซ่ึงส่วนใหญ่มีประเด็นท่ีตอ้งหาขอ้ยติุในเร่ืองการพิสูจน์สิทธิ

เรียกร้อง  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 รายการท่ีบบส. สุขมุวิท อยู่ระหว่างการตรวจสอบมีจาํนวนประมาณ 

136 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย (i) ส่วนของธนาคารนครหลวงไทยโดยตรงจาํนวน 7 ลา้นบาท 

ซ่ึงไดต้ั้งสํารองเผื่อความเสียหายไวเ้ต็มจาํนวนแลว้ภายใตห้ัวขอ้ “ประมาณการหน้ีสิน” ใน                  

งบแสดงฐานะการเงิน และ (ii) รายการท่ีเก่ียวกบัธนาคารศรีนครเดิมจาํนวน 129 ลา้นบาท ซ่ึง

หากมีความเสียหายเกิดข้ึนธนาคารธนชาตจะได้รับชดเชยจากกองทุนฟ้ืนฟูฯ และรายการ

ปรับปรุง (ถา้มี) จะอยูภ่ายใตว้งเงินซ่ึงกองทุนฟ้ืนฟูฯไดต้ั้งวงเงินชดเชยความเสียหายส่วนน้ีไว้

ประมาณ 199 ลา้นบาท นอกจากน้ี บบส. สุขมุวิท อยูร่ะหว่างเจรจาให้ธนาคารธนชาตชาํระดอกเบ้ีย

จากการโอนกลบัหรือขอปรับปรุงราคาสินทรัพย ์ 

ค)   คดีความฟ้องร้องท่ีเก่ียวเน่ืองมาถึงธนาคารนครหลวงไทยจากการรับโอนกิจการธนาคารศรีนคร

จาํนวนประมาณ  11,636 ลา้นบาท ตามท่ีไดเ้ปิดเผยเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน

ภายหนา้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 45 

ง) ภาระตามหนงัสือคํ้าประกนัท่ียงัคงคา้ง 

กองทุนฟ้ืนฟูฯไดน้าํเงินเท่ากบัวงเงินชดเชยความเสียหายฝากไวก้บัธนาคารธนชาตในบญัชีเงินฝาก

ในนามกองทุนฟ้ืนฟูฯเพื่อเป็นแหล่งเงินที่จะชดเชยความเสียหายตามขอ้ตกลงการชดเชยความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการรับโอนกิจการธนาคารศรีนคร หากมีความเสียหายจริงตามเง่ือนไขท่ีตกลง

สําหรับประเด็นคงคา้งตามท่ีกล่าวในขอ้ ก) ข) ค) และ ง) ขา้งตน้ ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555  

ธนาคารธนชาตมีบญัชีเงินฝากในนามกองทุนฟ้ืนฟูฯเพื่อเป็นแหล่งเงินท่ีจะชดเชยความเสียหาย

จาํนวนเงินคงเหลือประมาณ  707 ลา้นบาท นอกจากนั้น ไดมี้ขอ้ตกลงชดเชยความเสียหายเพิ่มเติม

หากธนาคารธนชาตมีความเสียหายจากคดีฟ้องร้องตามท่ีกล่าวใน ค) อีก 2 คดี ซ่ึงมีทุนทรัพยจ์าํนวน 

9,965 ลา้นบาท 

อย่างไรก็ดี ธนาคารธนชาตและบบส.สุขุมวิทได้มีการร่วมประชุมหารือและหาขอ้ยุติร่วมกันใน

หลกัการสาํหรับประเด็นคงคา้งดงักล่าวขา้งตน้ ทั้งน้ี ดว้ยขอ้ยุติในหลกัการดงักล่าว ธนาคารธนชาตจึง 

คาดวา่จะไม่มีผลเสียหายในจาํนวนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีอาจเกิดข้ึนนอกเหนือไปจากท่ีไดมี้การกนัสาํรอง

ไวใ้นบญัชีแลว้ และ/หรือส่วนท่ีกองทุนฟ้ืนฟฯูจะเป็นผูรั้บผดิชอบ 
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44.5 ภาระผูกพนัจากการขายหุ้นสามัญของบริษัทหลกัทรัพย์นครหลวงไทย 

 จากการท่ีธนาคารนครหลวงไทยขายหุน้สามญัของบริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทย ออกไปในเดือน

สิงหาคม 2554 ธนาคารนครหลวงไทยมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งชดใชค้่าเสียหายจากคดีท่ียงัคงคา้งอยูแ่ละ

รวมถึงคดีฟ้องร้องท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตจากการท่ีบริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทย ติดตามทวงถาม

หน้ีหรือฟ้องร้องลูกหน้ีอันเน่ืองมาจากมูลหน้ีท่ีเกิดก่อนวนัขายเงินลงทุนดังกล่าวออกไป ทั้ งน้ี 

ธนาคาร  นครหลวงไทยจะรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายก็ต่อเม่ือผูซ้ื้อหรือบริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวง

ไทย ไดมี้หนงัสือแจง้เหตุแห่งการชดใชพ้ร้อมทั้งหลกัฐานมายงัธนาคารนครหลวงไทยภายใน 3 ปีนบั

แต่วนัโอนหุน้ท่ีเสนอขาย ภาระผกูพนัของธนาคารนครหลวงไทยดงักล่าวไดมี้การโอนมายงัธนาคาร

ธนชาต ณ วนัโอนกิจการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของธนาคารธนชาตเช่ือมัน่ว่าจะไม่เกิด

ความเสียหายจากกรณีดงักล่าว 

45. คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียก

ค่าเสียหายเป็นจาํนวนรวมประมาณ 24,885 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 622 ลา้นบาท) ซ่ึงผล

ของคดียงัไม่เป็นท่ีส้ินสุด อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดพ้ิจารณาตั้งสาํรองหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนไว้

แลว้บางส่วน และส่วนท่ีเหลือฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหาย

เกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึกเป็นหน้ีสิน ณ ปัจจุบนั  

 หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายขา้งตน้ส่วนหน่ึงในงบการเงินรวมจาํนวน 

11,636 ลา้นบาท เป็นคดีท่ีเก่ียวพนัมาถึงธนาคารธนชาตจากการท่ีธนาคารนครหลวงไทยรับโอน

กิจการธนาคารศรีนคร ซ่ึงธนาคารธนชาตมีสิทธิได้รับชดเชยความเสียหายตามท่ีเกิดข้ึนจริงหาก

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงกบักองทุนฟ้ืนฟูฯ (ส่วนหน่ึงของคดีดงักล่าวเป็นคดีท่ีมีทุนทรัพยจ์าํนวน  

9,586 ลา้นบาท เป็นคดีของลูกหน้ีท่ีธนาคารศรีนครไดโ้อนลูกหน้ีรายดงักล่าวไปให้ บบส. สุขมุวิท

แลว้ ตั้งแต่ก่อนโอนกิจการให้ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารธนชาตจึงเห็นว่าเป็นการฟ้องผิดตวัและ

ไม่ใช่ความรับผิดชอบของธนาคารธนชาตหรือธนาคารนครหลวงไทย) และส่วนของคดีละเมิดรายหน่ึงทุน

ทรัพย ์8,594 ลา้นบาท แต่มีมูลความเสียหายเพียง 202 ลา้นบาท เป็นคดีท่ีธนาคารนครหลวงไทยถูก

ฟ้อง ซ่ึงปัจจุบนั ศาลชั้นตน้ไดพ้ิพากษายกฟ้องแลว้ คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 

นอกจากน้ี มีคดีท่ีธนาคารนครหลวงไทยถูกเรียกใหใ้ชเ้งินจากการท่ีมีผูก้ระทาํผดิในการปลอมและใช้

เอกสารปลอมในนามธนาคารนครหลวงไทย โดยธนาคารนครหลวงไทยมีการดาํเนินการแจง้ความ

ร้องทุกขเ์พื่อดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํความผิดในการปลอมและใชเ้อกสารปลอมในนามธนาคารนครหลวงไทย 

ปัจจุบนัคดีส่วนหน่ึงศาลมีคาํสั่งให้ธนาคารธนชาตเขา้เป็นคู่ความแทนแลว้ และฝ่ายบริหารของธนาคาร               

ธนชาตเช่ือวา่จะไม่เกิดภาระหน้ีสินใด ๆ จากรายการปลอมดงักล่าว 



 102 

46. หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ 

และบริษทัยอ่ยจาํนวนเงินประมาณ 40 ลา้นบาท เพ่ือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1 

ลา้นบาท) 

47. เคร่ืองมือทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ ท่ีทาํให้สินทรัพยท์างการเงินของกิจการหน่ึงและหน้ีสินทาง 

การเงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการหน่ึงเพิ่มข้ึน 

47.1 ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ 

ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยอาจได้รับความเสียหาย                         

อนัสืบเน่ืองมาจากการท่ีคู่สัญญาของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัท่ีระบุ

ไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงินได ้มูลค่าสูงสุดของความเส่ียง คือ มูลค่าตามบญัชีของเคร่ืองมือทางการเงิน

หกัดว้ยสาํรองเผื่อขาดทุนตามท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน และความเส่ียงของภาระผกูพนัจาก

การอาวลั คํ้าประกนัการกูย้มื และคํ้าประกนัอ่ืน ๆ และรวมถึงสญัญาตราสารอนุพนัธ์ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการบริหารความเส่ียงในขั้ นตอนของการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ                             

การวิเคราะห์ความเส่ียง การวิเคราะห์ความสามารถในการชาํระหน้ี และการสอบทานสินเช่ือ เพื่อ

ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสินเช่ือเพื่อเป็นการป้องกนัและแกไ้ขสินเช่ือท่ีจะเป็นปัญหาในอนาคต 

47.2 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของราคาตลาด 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเส่ียงท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจไดรั้บ

ความเสียหายอันสืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปล่ียนและราคาของ

หลกัทรัพย ์ซ่ึงส่งผลกระทบต่อฐานะเงินตราต่างประเทศและฐานะการลงทุนของบริษทัฯและบริษทัย่อย 

ดงันั้น ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดจึงประกอบไปดว้ยความเส่ียงหลกัคือความเส่ียง

ดา้นอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน และความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของ

ตราสารทุน/สินคา้โภคภณัฑ ์
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ก) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไป

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้การบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย โดยการปรับ

โครงสร้างและสดัส่วนการถือครองสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีระยะเวลาการปรับอตัราดอกเบ้ียท่ีแตกต่าง

กนัให้เหมาะสมและเป็นไปตามทิศทางของดอกเบ้ียในตลาด เพื่อให้ไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสม

ภายใตค้วามเส่ียงท่ียอมรับได ้โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารสภาพคล่องและ

อตัราดอกเบ้ีย 

สินทรัพย์/หน้ีสินทางการเงินจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ                            

2554 มีดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2555 

รายการ 

มีอตัราดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลงตาม

อตัราตลาด 

มีอตัรา          

ดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

เงินสด - - 15,181 15,181 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 24,656 37,737 9,544 71,937 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - - 2,177 2,177 

เงินลงทุน 1,543 135,578 12,080 149,201 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - - 1,795 1,795 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (1) 330,013 425,028 407 755,448 

ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - - 2,103 2,103 

สินทรัพยอ่ื์น - ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี - - 944 944 

หนีสิ้นทางการเงนิ     

เงินรับฝาก 244,587 441,899 6,935 693,421 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  7,791 77,753 2,233 87,777 

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - 4,989 4,989 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - - 1,206 1,206 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 4 89,461 41 89,506 

เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - - 2,872 2,872 

หน้ีสินอ่ืน - เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี - - 126 126 

(1)  ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีท่ี้มีอัตราดอกเบีย้ปรับขึน้ลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบีย้คงท่ีได้รวมเงินให้สินเช่ือท่ี

หยดุรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง  



 104 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2554 

รายการ 

มีอตัราดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลงตาม

อตัราตลาด 

มีอตัรา               

ดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

เงินสด - - 16,006 16,006 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 23,022 32,178 8,146 63,346 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - - 1,536 1,536 

เงินลงทุน 1,658 138,044 12,291 151,993 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - - 1,673 1,673 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (1) 315,064 321,952 248 637,264 

ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - - 858 858 

สินทรัพยอ่ื์น -  ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี - - 25 25 

หนีสิ้นทางการเงนิ     

เงินรับฝาก 174,373 255,804 5,688 435,865 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  7,420 51,274 1,457 60,151 

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - 2,131 2,131 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - - 2,886 2,886 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - 262,653 - 262,653 

เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - - 851 851 

หน้ีสินอ่ืน - เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี - - 306 306 

(1) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีท่ี้มีอัตราดอกเบีย้ปรับขึน้ลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบีย้คงท่ีได้รวมเงินให้สินเช่ือท่ี

หยดุรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 

รายการ 

มีอตัราดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลงตาม

อตัราตลาด 

มีอตัรา                

ดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 123 4,700 18 4,841 

เงินลงทุน 888 5,363 239 6,490 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม - - 31,589 31,589 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (1) 104 197 10 311 

หนีสิ้นทางการเงนิ     

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - 15,000 - 15,000 
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(1)  ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีท่ี้มีอัตราดอกเบีย้ปรับขึน้ลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบีย้คงท่ีได้รวมเงินให้สินเช่ือท่ี

หยดุรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 

รายการ 

มีอตัราดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลงตาม

อตัราตลาด 

มีอตัรา              

ดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 57 - 19 76 

เงินลงทุน 929 4,183 427 5,539 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม - - 31,614 31,614 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (1) 1,110 214 13 1,337 

ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - - 1 1 

หนีสิ้นทางการเงนิ     

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - 12,000 - 12,000 

(1)  ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีท่ี้มีอัตราดอกเบีย้ปรับขึน้ลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบีย้คงท่ีได้รวมเงินให้สินเช่ือท่ี

หยดุรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง  
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี มีวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราใหม่หรือวนัครบกาํหนด (แลว้แต่          

วนัใดจะถึงก่อน) นบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2555 

 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบ้ีย 

8รายการ 

9เม่ือ         

ทวงถาม 

0 - 3  

เดือน 

3 - 12

เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

ถวัเฉล่ีย           

ถ่วงนํ้าหนกั 

       ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

รายการระหวา่งธนาคารและ             

ตลาดเงิน - 30,232 3,045 4,460 - 37,737 2.29 - 3.92 

เงินลงทุน - 9,550 33,615 68,572 23,841 135,578 3.50 - 3.57 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (ก่อนหกั        

 กาํไรจากการโอนขายระหวา่งกนั) 6,004 21,258 11,169 264,364 122,233 425,028 7.81 - 8.92 

0หนีสิ้นทางการเงนิ        

เงินรับฝาก 71 263,795 170,498 7,535 - 441,899 3.23 

รายการระหวา่งธนาคารและ 

 ตลาดเงิน 3,145 61,062 5,117 8,429 - 77,753 2.23 - 3.77 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 1 15,218 12,140 46,586 15,516 89,461 4.53 - 4.82 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2554 

 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบ้ีย 

 10เม่ือ 0 - 3 3 - 12    ถวัเฉล่ีย 

11รายการ 12ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ถ่วงนํ้าหนกั 

       ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

รายการระหวา่งธนาคารและ                                   

ตลาดเงิน - 29,523 2,655 - - 32,178 1.27 - 2.49 

เงินลงทุน - 16,909 46,452 57,902 16,781 138,044 3.19 - 5.01 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (ก่อนหกั        

กาํไรจากการโอนขายระหวา่งกนั 3,845 22,242 15,442 212,310 68,113 321,952 8.10 - 9.82 

1หนีสิ้นทางการเงนิ        

เงินรับฝาก 89 169,398 77,913 8,404 - 255,804 3.12 

รายการระหวา่งธนาคารและ               

ตลาดเงิน 13,458 32,220 5,379 217 - 51,274 2.16 

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

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 

 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบ้ีย 

 13เม่ือ 0 - 3 3 - 12    ถวัเฉล่ีย 

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

       ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

  รายการระหวา่งธนาคารและ 

      ตลาดเงิน                                     - 4,700 - - - 4,700 2.93 

เงินลงทุน - 4,716 - 646 1 5,363 6.83 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 196 - 1 - - 197 9.08 

2หนีสิ้นทางการเงนิ        

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - 3,000 - 9,000 3,000 15,000 4.53 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 

 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบ้ีย 

 16เม่ือ 0 - 3 3 - 12    ถวัเฉล่ีย 

17รายการ 18ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ถ่วงนํ้าหนกั 

       ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินลงทุน - 520 3,636 27 - 4,183 7.90 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 214 - - - - 214 8.67 

3หนีสิ้นทางการเงนิ        

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - - - 12,000 - 12,000 4.51 
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นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพย/์หน้ีสินทางการเงินท่ีก่อให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่าย            

ยอดคงเหลือถวัเฉล่ียท่ีคาํนวณโดยถวัเฉล่ียจากยอดคงเหลือในระหว่างปีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ทางการเงินและอตัราเฉล่ียของดอกเบ้ียสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2555 2554 

 

ยอด

คงเหลือ  อตัราเฉล่ีย 

ยอด

คงเหลือ  อตัราเฉล่ีย 

 ถวัเฉล่ีย ดอกเบ้ีย (ร้อยละ) ถวัเฉล่ีย ดอกเบ้ีย (ร้อยละ) 

4สินทรัพย์ทางการเงนิท่ีก่อให้เกดิรายได้       

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 63,042 2,348 3.72 65,322 1,899 2.91 

เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา้ 15,430 491 3.18 5,773 86 1.49 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 120,476 4,503 3.74 136,917 4,319 3.15 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี/การใหเ้ช่าซ้ือและ                

สญัญาเช่าการเงิน 660,293 42,657 6.46 668,147 37,954 5.72 

5หนีสิ้นทางการเงนิท่ีก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย       

เงินรับฝาก 555,334 17,525 3.16 447,692 10,924 2.44 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  68,237 1,561 2.29 56,784 1,129 1.99 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 157,913 6,678 4.23 224,707 7,890 3.51 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2555 2554 

 

ยอด

คงเหลือ  อตัราเฉล่ีย 

ยอด

คงเหลือ  อตัราเฉล่ีย 

 ถวัเฉล่ีย ดอกเบ้ีย (ร้อยละ) ถวัเฉล่ีย ดอกเบ้ีย (ร้อยละ) 

6สินทรัพย์ทางการเงนิท่ีก่อให้เกดิรายได้       

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 793 16 2.06 138 2 1.36 

เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา้ 1 - 4.58 48 3 5.38 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 6,908         384 5.55 6,063 350 5.77 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี/การใหเ้ช่าซ้ือและ                

สญัญาเช่าการเงิน 382 48 12.57 1,038 78 7.57 

7หนีสิ้นทางการเงนิท่ีก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย       

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  - - - 1 - 1.52 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 12,462 561 4.48 13,269 613 4.60 
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ข) ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน  

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน อนัอาจ

มีผลใหมู้ลค่าของตราสารทางการเงินเปล่ียนแปลงไป หรือทาํใหเ้กิดความผนัผวนต่อรายได ้หรือมูลค่า

ของสินทรัพยห์รือหน้ีสินทางการเงิน  

เน่ืองจากบริษทัย่อยมีธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัการปริวรรตเงินตราต่างประเทศทาํให้มีความเส่ียงจากการ

เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยมีนโยบายในการป้องกนัความเส่ียงจาก

อตัราแลกเปล่ียนโดยการบริหารจดัการสถานะเงินตราต่างประเทศสุทธิ และดาํเนินการภายใตน้โยบาย

บริหารความเส่ียง ซ่ึงอนุมติัโดยคณะกรรมการของบริษทัย่อยภายใตเ้กณฑ์ท่ีกาํหนดโดย ธปท.อย่าง

เคร่งครัด 

ฐานะเงินตราต่างประเทศของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2555 

 

ดอลลาร์

สหรัฐฯ ยโูร เยน หยวน อ่ืน ๆ 

ฐานะเงนิตราต่างประเทศในงบแสดงฐานะการเงนิ      

เงินสด 520 350 62 2 228 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 15,929 50 77 4 236 

เงินลงทุน 10,187 608 1,312 - 38 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 22,952 167 494 - 74 

สินทรัพยอ่ื์น  204 - 6 - - 

รวมสินทรัพย ์ 49,792 1,175 1,951 6 576 

เงินรับฝาก 142 36 - - 113 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 15,340 - - - - 

รวมหน้ีสิน 15,482 36 - - 113 

สุทธิ 34,310 1,139 1,951 6 463 

ฐานะเงนิตราต่างประเทศของภาระผูกพนั      

ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบกาํหนด 314 23 159 - 7 

เลต็เตอร์ออฟเครดิต 2,638 129 355 - 13 

ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ 814 47 5 - 16 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2554 

 

ดอลลาร์

สหรัฐฯ ยโูร เยน วอน หยวน อ่ืน ๆ 

ฐานะเงนิตราต่างประเทศใน 

 งบแสดงฐานะการเงนิ     

 

 

เงินสด 618 396 292 - 1 382 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 14,987 119 128 - 6 492 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 5 - - - - - 

เงินลงทุน 11,192 599 3,036 549 12,327 38 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 13,186 234 486 - - 101 

สินทรัพยอ่ื์น  458 1 17 - 49 - 

รวมสินทรัพย ์ 40,446 1,349 3,959 549 12,383 1,013 

เงินรับฝาก 104 21 1 - - 117 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 8,602 - - - - - 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 13 - - - - - 

รวมหน้ีสิน 8,719 21 1 - - 117 

สุทธิ 31,727 1,328 3,958 549 12,383 896 

ฐานะเงนิตราต่างประเทศของ 

 ภาระผูกพนั       

ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ 

 ท่ียงัไม่ครบกาํหนด 368 34 118 - - 5 

เลต็เตอร์ออฟเครดิต 3,296 100 401 - - 22 

ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ 984 48 1 - - 27 

นอกจากน้ี บริษทัย่อยยงัมีภาระผูกพนัตามสัญญาอตัราแลกเปล่ียน สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย

ต่างสกุลเงิน สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียและสัญญาอนุพนัธ์อ่ืนท่ีตอ้งจ่ายหรือรับชาํระเป็น

เงินตราต่างประเทศท่ีบริษทัยอ่ยไดท้าํเพื่อการคา้และเพื่อป้องกนัความเส่ียง (บญัชีเพื่อการธนาคาร) ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2555 

 

ดอลลาร์

สหรัฐฯ ยโูร เยน หยวน อ่ืน ๆ 

สญัญาอตัราแลกเปล่ียน       

     -  สญัญาซ้ือ 39,587 245 375 - 222 

     -  สญัญาขาย 63,801 817 978 8 679 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียต่างสกลุเงิน      

     -  สญัญาซ้ือ 487 - - - - 

     -  สญัญาขาย 9,830 608 1,312 - - 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย      

     -  สญัญาซ้ือ 6,818 - - - - 

     -  สญัญาขาย 6,818 - - - - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2554 

 

ดอลลาร์

สหรัฐฯ ยโูร เยน วอน หยวน อ่ืน ๆ 

สญัญาอตัราแลกเปล่ียน        

     -  สญัญาซ้ือ 32,441 1,002 386 - - 552 

     -  สญัญาขาย 52,246 1,757 1,509 - 10,828 1,467 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย

ต่างสกลุเงิน       

     -  สญัญาซ้ือ 1,347 - - - - - 

     -  สญัญาขาย 11,235 615 2,835 548 1,610 - 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย       

     -  สญัญาซ้ือ 1,453 - - - - - 

     -  สญัญาขาย 1,453 - - - - - 

ค) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน/สินคา้โภคภณัฑ ์

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน/สินคา้โภคภณัฑ ์คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของราคาของตราสารทุนหรือหุ้นทุนหรือราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ซ่ึงอาจจะทาํให้เกิดความ

ผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดา้นตลาด โดยมีการกาํหนดระดบัเพดาน   

ความเส่ียง (Limit) ในการทาํธุรกรรมเพื่อควบคุมความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับ

ได ้เช่น Position Limit และ Loss Limit เป็นตน้ โดยมีหน่วยงานควบคุมความเส่ียง (Risk Control 

Unit) ซ่ึงแยกออกจากหน่วยงานท่ีทาํธุรกรรม (Front Office) และหน่วยงานท่ีบนัทึกรายการ (Back 

Office) ทาํหนา้ท่ีควบคุมความเส่ียงและรายงานสถานะ Limit ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ หน่วยงานหรือ

ผูบ้ริหารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อบริหารความเส่ียงได้ทนัท่วงที โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมดูแลของ

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

47.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนั

ไดเ้ม่ือครบกาํหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินได้

เพียงพอตามความตอ้งการในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายได ้  

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง โดยจดัให้มีโครงสร้าง                      

แหล่งเงินทุนระยะสั้นและระยะยาวท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีนโยบายในการดาํรง

สภาพคล่อง เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามีฐานะสภาพคล่องท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการในปัจจุบนัและอนาคต โดย

อยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารสภาพคล่องและอตัราดอกเบ้ีย 
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 วนัท่ีท่ีครบกาํหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2555 และ 2554 มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2555 

รายการ เม่ือทวงถาม นอ้ยกวา่ 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสด 15,181 - - - 15,181 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  11,818 56,905 3,214 - 71,937 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 2,177 - - 2,177 

เงินลงทุน 1,027 50,497 86,713 10,964 149,201 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - - - 1,795 1,795 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (1) 36,651 240,320 478,477 - 755,448 

ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - 2,103 - - 2,103 

สินทรัพยอ่ื์น - ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี - 944 - - 944 

หนีสิ้นทางการเงนิ       

เงินรับฝาก 247,781 436,861 8,779 - 693,421 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  12,889 66,081 8,807 - 87,777 

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 4,989 - - - 4,989 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - 1,206 - - 1,206 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 46 23,865 62,101 3,494 89,506 

เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - 2,872 - - 2,872 

หน้ีสินอ่ืน - เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี - 126 - - 126 

ภาระผูกพนั       

การรับอาวลัตัว๋เงิน 11 429 114 - 554 

ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงั                 

ไม่ครบกาํหนด 450 435 - - 885 

เลต็เตอร์ออฟเครดิต 258 2,925 - - 3,183 

ภาระผกูพนัอ่ืน 43,578 8,179 2,455 2 54,214 

(1) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีเ้ม่ือทวงถามรวมเงินให้สินเช่ือท่ีหยดุรับรู้รายได้  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2554 

รายการ เม่ือทวงถาม นอ้ยกวา่ 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสด 16,006 - - - 16,006 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  8,399 54,827 120 - 63,346 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 1,536 - - 1,536 

เงินลงทุน 1,646 69,596 68,951 11,800 151,993 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - - - 1,673 1,673 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (1) 49,578 193,203 394,483 - 637,264 

ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - 858 - - 858 

สินทรัพยอ่ื์น - ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี - 25 - - 25 

หนีสิ้นทางการเงนิ       

เงินรับฝาก 176,458 249,818 9,589 - 435,865 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  21,081 35,306 3,764 - 60,151 

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 2,131 - - - 2,131 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - 2,886 - - 2,886 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 999 217,446 40,714 3,494 262,653 

เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - 851 - - 851 

หน้ีสินอ่ืน - เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี - 306 - - 306 

ภาระผูกพนั       

การรับอาวลัตัว๋เงิน 1 342 43 - 386 

ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงั                 

ไม่ครบกาํหนด 624 481 - - 1,105 

เลต็เตอร์ออฟเครดิต 86 3,770 - - 3,856 

ภาระผกูพนัอ่ืน 41,733 6,138 2,080 3 49,954 

(1) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีเ้ม่ือทวงถามรวมเงินให้สินเช่ือท่ีหยดุรับรู้รายได้  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 

รายการ เม่ือทวงถาม นอ้ยกวา่ 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  141 4,700 - - 4,841 

เงินลงทุน 888 1,080 647 3,875 6,490 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม - - - 31,589 31,589 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี(1) 292 1 18 - 311 

หนีสิ้นทางการเงนิ       

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - 3,000 12,000 - 15,000 

ภาระผูกพนั      

ภาระผกูพนัอ่ืน 1 - - - 1 

(1)  ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีเ้ม่ือทวงถามรวมเงินให้สินเช่ือท่ีหยดุรับรู้รายได้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 

รายการ เม่ือทวงถาม นอ้ยกวา่ 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  76 - - - 76 

เงินลงทุน 929 527 20 4,063 5,539 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม - - - 31,614 31,614 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี(1) 1,332 - 5 - 1,337 

ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - 1 - - 1 

หนีสิ้นทางการเงนิ       

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - - 12,000 - 12,000 

ภาระผูกพนั       

ภาระผกูพนัอ่ืน 1 - - - 1 

(1)  ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีเ้ม่ือทวงถามรวมเงินให้สินเช่ือท่ีหยดุรับรู้รายได้ 
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47.4  มูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสองฝ่าย

มีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระ บริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยไดมี้การประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

ก) สินทรัพยท์างการเงิน 

 ในการกาํหนดราคายุติธรรมข้ึนอยู่กบัลกัษณะของตราสารทางการเงิน ราคายุติธรรมของสินทรัพยท์าง

การเงินส่วนใหญ่ถือตามจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงรวมถึง เงินสด รายการระหว่าง

ธนาคารและตลาดเงิน สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี และ

เงินให้สินเช่ือ ซ่ึงจะมีราคาใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชีเน่ืองจากมูลค่าตราสารทางการเงินส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บั

อตัราดอกเบ้ียในตลาด ส่วนตราสารทางการเงินท่ีมีเง่ือนไขและระยะเวลาท่ีเป็นมาตรฐานซ่ึงซ้ือขายใน

ตลาดท่ีมีสภาพคล่องจะใชร้าคาตลาดเป็นราคายติุธรรม เช่น เงินลงทุน เป็นตน้ และสาํหรับเงินลงทุนในบริษทั

ยอ่ยและบริษทัร่วมแสดงมูลค่าตามท่ีปรากฎในบญัชี 

ข) หน้ีสินทางการเงิน 

 หน้ีสินทางการเงินรวมถึงเงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และเจา้หน้ี

สาํนกัหักบญัชี ซ่ึงมีราคายติุธรรมใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชีเน่ืองจากเหตุผลเดียวกบัท่ีระบุไวส้าํหรับ

สินทรัพยท์างการเงินขา้งตน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินของ           

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2555 2554 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     

เงินสด 15,181 15,181 16,006 16,006 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 71,978 71,978 63,232 63,232 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 2,177 2,177 1,536 1,536 

เงินลงทุน 150,649 151,459 152,511 153,455 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,795 1,795 1,673 1,673 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 731,512 731,512 610,798 610,798 

ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 2,103 2,103 858 858 

สินทรัพยอ่ื์น - ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี 944 944 25 25 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2555 2554 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

หนีสิ้นทางการเงนิ     

เงินรับฝาก 693,421 693,421 435,865 435,865 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 87,777 87,777 60,151 60,151 

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 4,989 4,989 2,131 2,131 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 1,206 1,206 2,886 2,886 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 89,506 89,506 262,653 262,653 

เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 2,872 2,872 851 851 

หน้ีสินอ่ืน - เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี 126 126 306 306 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 4,852 4,852 76 76 

เงินลงทุน 6,724 6,715 5,657 5,646 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 31,573 31,573 31,598 31,598 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 97 97 1,087 1,087 

ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - - 1 1 

หนีสิ้นทางการเงนิ     

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 15,000 15,000 12,000 12,000 

47.5 ตราสารอนุพนัธ์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์เพ่ือป้องกนัความเส่ียงของบริษทัฯ

และบริษทัยอ่ย และเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงตราสารอนุพนัธ์เหล่าน้ีไดแ้ก่ สัญญา

อตัราแลกเปล่ียน สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียต่างสกุลเงิน สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย และ

สญัญาซ้ือขายโภคภณัฑ ์เป็นตน้  

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีนโยบายในการป้องกนัความเส่ียงดา้นตราสารอนุพนัธ์ โดยกาํหนดนโยบาย

และวงเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงใหมี้ขั้นตอนการรายงานความเส่ียงต่าง ๆ เพื่อควบคุมธุรกรรมดา้น

อนุพนัธ์ทางการเงิน บริษทัฯและบริษทัย่อยควบคุมความเส่ียงด้านการผิดนัดชาํระท่ีเก่ียวขอ้งกับ

อนุพนัธ์ทางการเงิน โดยพิจารณาวงเงินสินเช่ือท่ีให้กบัลูกคา้โดยรวม ซ่ึงการพิจารณาดงักล่าวเป็นไป

เช่นเดียวกบักระบวนการพิจารณาสินเช่ืออนัทาํให้บริษทัฯและบริษทัย่อยควบคุมระดบัความเส่ียงท่ี

สามารถรับได ้
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาตราสารอนุพนัธ์ท่ีทาํ

ข้ึนเพื่อการคา้และเพื่อป้องกนัความเส่ียง (บญัชีเพ่ือการธนาคาร) ซ่ึงจาํแนกตามระยะเวลาครบกาํหนดของ

สญัญาดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2555 2554 

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

สญัญาอตัราแลกเปล่ียน       

- สญัญาซ้ือ 40,429 - 40,429 34,382 - 34,382 

- สญัญาขาย 66,282 - 66,282 67,807 - 67,807 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย                   

ต่างสกลุเงิน 

      

- สญัญาซ้ือ - 487 487 824 523 1,347 

- สญัญาขาย 2,533 9,217 11,750 9,598 7,245 16,843 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย       

- จ่ายอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 1,000 75,947 76,947 2,692 3,953 6,645 

- จ่ายอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 1,000 49,407 50,407 325 2,954 3,279 

- รับอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 1,000 49,407 50,407 325 2,954 3,279 

- รับอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 1,000 75,947 76,947 2,692 3,953 6,645 

สญัญาฟิวเจอร์ส       

- สญัญาขาย 40 - 40 641 - 641 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์       

- สญัญาขาย 14 - 14 - - - 

48. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้การจดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2554 ใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจุบนั โดยไม่มีผลกระทบ

ต่อกาํไรหรือส่วนของเจา้ของ  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามท่ีจดั

ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย

รายงานไว ้

ตามท่ีจดั

ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย

รายงานไว ้

รายไดด้อกเบ้ีย 44,258 44,419 433 433 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 19,943 20,104 613 613 

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 5,026 3,873 11 11 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 1,306 501 5 1 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 1,673 2,841 249 249 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 3,486 3,438 81 81 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 5,625 6,493 111 115 
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49. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 18  กุมภาพนัธ์ 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้

สามญัประจาํปีของบริษทัฯ เพื่อพิจารณาและอนุมติัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัและผูถื้อหุ้น

บุริมสิทธิในอตัราหุน้ละ 0.90 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 1,150 ลา้นบาท  

50. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2556 
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