
 บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 
 



 
 
 
 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบดุลรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550  งบกาํไรขาดทุนรวม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของ
บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั      
ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความถูกตอ้งและ
ครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผนและ
ปฏิบติังานเพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั
หรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทั้งท่ีเป็นจาํนวนเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใชแ้ละประมาณการเก่ียวกบัรายการทาง
การเงินท่ีเป็นสาระสาํคญัซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัทาํข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการ
ท่ีนาํเสนอในงบการเงินโดยรวม ขา้พเจา้เช่ือวา่การตรวจสอบดงักล่าวใหข้อ้สรุปท่ีเป็นเกณฑอ์ยา่งเหมาะสมใน    
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 ผลการดาํเนินงานและ
กระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไป 

 

 

รัตนา  จาละ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 
 
บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 26 กมุภาพนัธ์ 2552  



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2551 และ 2550

 (หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

สินทรัพย์

เงินสด 4,017,994,398       3,274,646,674       40,000                 40,000                 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 6

   ในประเทศ

      มีดอกเบ้ีย 40,977,469,318     1,369,192,055       3,366,782,963      822,452,538         

      ไม่มีดอกเบ้ีย 3,945,117,314       3,310,826,238       111,212,539         249,224,880         

   ต่างประเทศ 

      มีดอกเบ้ีย 20,372,080,617     35,600,519,727     -                           -                           

      ไม่มีดอกเบ้ีย 495,714,325          181,005,967          -                           -                           

รวมรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ 65,790,381,574     40,461,543,987     3,477,995,502      1,071,677,418      

หลกัทรัพยซ้ื์อโดยมีสัญญาขายคืน 7 -                            2,500,000,000       -                           -                           

เงินลงทุน

   เงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 8 11,823,115,615     5,296,660,463       2,999,343,403      -                           

   เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 8 26,157,767,934     22,269,203,345     5,562,867,577      6,155,936,302      

   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 9 -                            -                            16,903,296,764    16,840,417,694    

   เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ 10 1,404,443,616       1,308,475,772       657,994,072         657,994,072         

รวมเงินลงทุน - สุทธิ 39,385,327,165     28,874,339,580     26,123,501,816    23,654,348,068    

ลูกหน้ีสาํนกัหักบญัชี 50,185,586            243,570,359          -                           -                           

เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 11

   เงินให้สินเช่ือ 277 553 638 314   237 306 778 789   8 627 833 429      24 793 914 227       เงนใหสนเชอ 277,553,638,314   237,306,778,789   8,627,833,429      24,793,914,227    

   ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย์ 1,896,481,321       1,930,104,554       -                           -                           

   รวมเงินให้สินเช่ือและลูกหน้ี 279,450,119,635   239,236,883,343   8,627,833,429      24,793,914,227    

   ดอกเบ้ียคา้งรับ 323,639,772          252,786,998          181,348               13,779,451           

   รวมเงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 279,773,759,407   239,489,670,341   8,628,014,777      24,807,693,678    

   หัก: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 12 (9,920,939,383)      (8,371,854,678)      (1,302,142,043)    (1,651,568,121)    

   หัก: ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับ

              โครงสร้างหน้ี 13 (86,795,159)           (84,025,462)           (272,113)              (393,052)              

รวมเงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 269,766,024,865   231,033,790,201   7,325,600,621      23,155,732,505    

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 15 7,554,495,386 8,074,114,289       2,440,979,948      2,867,334,573      

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 16 2,522,254,110 2,308,196,743       209,231,156         220,236,517         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ซอฟทแ์วร์ - สุทธิ 17 419,172,975 216,292,664          2,424,444             3,728,279             

สิทธิการเช่า - สุทธิ 552,383,624 430,465,286          247,209,909         150,096,832         

ค่าความนิยม 44,274,108            44,274,108            -                           -                           

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน 398,585,716          1,095,149,691       -                           -                           

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ทางการเงิน 1,369,064,034       364,009,659          -                           -                           

สินทรัพยอ่ื์น - สุทธิ 18 2,265,567,186       2,335,758,850       97,299,088           129,165,157         
รวมสินทรัพย์ 394,135,710,727   321,256,152,091   39,924,282,484    51,252,359,349    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล (ต่อ)

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2551 และ 2550

 (หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินรับฝาก 19

   เงินรับฝากท่ีเป็นเงินบาท 269,660,018,831   187,537,866,185   -                           -                           

   เงินรับฝากท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 70,367,617            628,475,240          -                           -                           

รวมเงินรับฝาก  269,730,386,448   188,166,341,425   -                           -                           

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 20

   ในประเทศ

       มีดอกเบ้ีย 6,679,211,369       3,113,262,261       4,501,864,428      12,500,064,786    

      ไม่มีดอกเบ้ีย 607,157,923          588,938,459          -                           -                           

   ต่างประเทศ

      ไม่มีดอกเบ้ีย 6,450,786              6,679,965              -                           -                           

รวมรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ 7,292,820,078       3,708,880,685       4,501,864,428      12,500,064,786    

เจา้หน้ีสาํนกัหักบญัชี 294,804,300          -                            -                           -                           

เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย์ 854,589,048          1,243,919,399       -                           -                           

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 1,316,693,276 1,329,027,334       -                           -                           

เงินกูย้มื 21

   เงินกูย้มืระยะสั้น 46,652,604,936     65,848,267,154     2,944,305,375      8,230,300,000      

   เงินกูย้มืระยะยาว 18,810,500,000     14,116,546,400     8,000,000,000      4,500,000,000      

รวมเงินกูย้มื 65,463,104,936     79,964,813,554     10,944,305,375    12,730,300,000    

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 1 774 584 759       1 499 245 735       70 886 986           86 007 980           ดอกเบยคางจาย 1,774,584,759       1,499,245,735       70,886,986           86,007,980           

เงินสาํรองประกนัชีวติ 7,821,623,453       5,593,424,455       -                           -                           

เงินสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ 1,465,630,973       1,207,394,714       -                           -                           

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 301,189,486          941,425,140          70,220,357           620,943,529         

หน้ีสินอ่ืน 22 5,459,115,503       5,339,410,742       416,663,548         706,420,670         

รวมหน้ีสิน 361,774,542,260   288,993,883,183   16,003,940,694    26,643,736,965    

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี   



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล (ต่อ)

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2551 และ 2550

 (หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 23

   ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้

      หุ้นบุริมสิทธิ 15,856 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

         (2550: หุ้นบุริมสิทธิ 19,336 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 158,560                 193,360                 158,560               193,360               

     หุ้นสามญั 1,333,138,147 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

         (2550: หุ้นสามญั 1,333,134,667 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 13,331,381,470     13,331,346,670     13,331,381,470    13,331,346,670    

13,331,540,030     13,331,540,030     13,331,540,030    13,331,540,030    

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 2,065,644,888       2,065,644,888       2,065,644,888      2,065,644,888      

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษทัยอ่ย 1,141,663,553       1,141,663,553       -                           -                           

ส่วนของเงินลงทุนท่ีตํ่ากวา่มูลค่าสุทธิของบริษทัยอ่ย 2.2 226,460,173          -                            -                           -                           

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 24 380,736,772          510,938,562          99,597,575           355,674,041         

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 24 (1,699,455,335)      (528,018,466)         (543,784,863)       (54,979,876)         

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 25 803,178,954          734,878,415          803,178,954         734,878,415         

                      - สาํรองหุ้นทุนซ้ือคืน 110,260,325          -                            110,260,325         -                           

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 10,342,356,392     8,951,655,999       8,164,165,206      8,175,864,886      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นก่อนหักหุ้นทุนซ้ือคืน

     และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย 26,702,385,752     26,208,302,981     24,030,602,115    24,608,622,384    

หัก: ห้นทนซ้ือคืน 23 (110 260 325)                                     (110 260 325)                                  หก: หุนทุนซอคน 23 (110,260,325)         -                            (110,260,325)       -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 26,592,125,427     26,208,302,981     23,920,341,790    24,608,622,384    

ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย 5,769,043,040       6,053,965,927       -                           -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 32,361,168,467     32,262,268,908     23,920,341,790    24,608,622,384    

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 394,135,710,727   321,256,152,091   39,924,282,484    51,252,359,349    

-                            -                            -                           -                           

รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพนัท้ังส้ิน 36.1

การรับอาวลัตัว๋เงิน และการคํ้าประกนัการกูย้มืเงิน 128,025,575          33,887,500            10,000,000           10,000,000           

ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบกาํหนด 442,517,702          25,150,252            -                           -                           

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 664,174,238          399,286,956          -                           -                           

ภาระผกูพนัอ่ืน 94,516,146,613     85,246,622,627     8,000,560,088      10,600,966,747    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 

กรรมการ

 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล

เงินให้สินเช่ือ 3,792,822,588       3,063,653,516       52,150,519           166,731,917         

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,570,454,164       1,274,549,060       79,616,398           13,642,660           

การให้เช่าซ้ือและเช่าการเงิน 14,735,660,791     13,118,259,526     951,117,371         2,276,261,880      

เงินลงทุน 1,313,893,064       1,342,781,396       907,201,319         527,539,750         

รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 21,412,830,607     18,799,243,498     1,990,085,607      2,984,176,207      

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

เงินรับฝาก 6,999,255,765       7,113,468,932       -                           -                           

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 183,897,580          120,116,245          287,320,057         1,275,447,740      

เงินกูย้มืระยะสั้น 1,675,476,084       1,478,629,894       240,395,896         248,390,910         

เงินกูย้มืระยะยาว 647,662,475          994,954,840          154,956,164         329,728,263         

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 9,506,291,904       9,707,169,911       682,672,117         1,853,566,913      

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 11,906,538,703     9,092,073,587       1,307,413,490      1,130,609,294      

โอนกลบัหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 

   (หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ) 26 (3,579,667,767)      (2,051,231,770)      237,081,083         852,729,039         

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 27 (13,549,829)           (339,015)               (197,938)              (4,285)                  

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิหลังหักหน้ีสูญและ

   หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 8,313,321,107       7,040,502,802       1,544,296,635      1,983,334,048      

รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบี้ย

ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 756 390 129          713 717 596                                                                คานายหนาจากการซอขายหลกทรพย 756,390,129          713,717,596          -                           -                           

กาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน 28 (302,267,769)         819,236,623          77,476,605           1,765,762,512      

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมตาม

   วธีิส่วนไดเ้สีย 10 334,979,289          270,890,523          -                           -                           

ค่าธรรมเนียมและบริการ

   การรับรอง รับอาวลัและคํ้าประกนั 34,500,005            21,780,855            -                           -                           

   ส่วนลดค่าเบ้ียประกนัภยัรับ 546,811,955          709,260,467          208,620               402,876               

   อ่ืน ๆ 1,840,453,159       1,421,742,661       396,271,335         455,582,124         

กาํไรจากการปริวรรตและสัญญาอนุพนัธ์

   ทางการเงิน 222,700,412          50,604,465            -                           -                           

กาํไร(ขาดทุน)จากทรัพยสิ์นรอการขายและ

   ทรัพยสิ์นอ่ืน 29 248,667,857          250,792,045          (69,549,214)         48,773,809           

กาํไรจากการรับชาํระหน้ี/ขายหน้ี 240,888,950          493,878,162          17,344,359           59,232,032           

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 7,340,117,864       5,389,475,019       -                           -                           

รายไดอ่ื้น 643,959,569          504,613,425          333,436,931         344,408,117         

รวมรายได้ท่ีมิใช่ดอกเบี้ย 11,907,201,420     10,645,991,841     755,188,636         2,674,161,470      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

ค่าใช้จ่ายท่ีมิใช่ดอกเบี้ย

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 3,660,134,901       2,894,603,867       70,523,076           87,297,704           

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 1,576,323,775       1,287,629,189       139,811,156         142,998,757         

ค่าภาษีอากร 222,246,926          363,849,820          3,878,180             22,636,214           

ค่าธรรมเนียมและบริการ 271,646,962          251,784,630          11,810,847           15,764,832           

ค่าตอบแทนกรรมการ 30 41,306,048            31,199,766            20,088,386           19,390,232           

เงินนาํส่งเขา้กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบ

    สถาบนัการเงิน/กองทุนคุม้ครองเงินฝาก 822,569,724          814,591,364          -                           -                           

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 5,818,093,457       4,460,895,992       -                           -                           

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 3,466,208,622       2,708,399,184       434,942,531         559,072,283         

รวมค่าใช้จ่ายท่ีมิใช่ดอกเบี้ย 15,878,530,415     12,812,953,812     681,054,176         847,160,022         

กําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 4,341,992,112       4,873,540,831       1,618,431,095      3,810,335,496      

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 31 (999,509,115)         (1,704,551,296)      (252,420,316)       (1,060,152,537)    
กําไรสุทธิสําหรับปี 3,342,482,997       3,168,989,535       1,366,010,779      2,750,182,959      

การแบ่งปันกําไรสุทธิ

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 2,768,410,852       2,817,748,523       1,366,010,779      2,750,182,959      

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย 574,072,145          351,241,012          -                           -                           
3,342,482,997       3,168,989,535       1,366,010,779      2,750,182,959      

กําไรต่อหุ้น 33

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
   กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 2.08 2.11 1.03 2.06

กาํไรต่อหุ้นปรับลด
   กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 2.08 2.11 1.03 2.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสุทธิก่อนภาษี 4,341,992,112       4,873,540,831       1,618,431,095      3,810,335,496      

รายการปรับกระทบกาํไรสุทธิก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย (334,979,289)         (270,890,523)         -                           -                           

   ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 591,221,423          445,550,561          55,126,181           55,721,348           

   หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับ

      โครงสร้างหน้ี (โอนกลบั) 3,593,217,596       2,051,570,785       (236,883,145)       (852,724,754)       

   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเพิ่มข้ึน 222,211,352          32,282,661            175,653,364         27,734,974           

   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพยอ่ื์นเพิ่มข้ึน (ลดลง) 22,325,329            34,537,179            (16,116,691)         (1,401,144)           

   ค่าเผือ่การดอ้ยค่า/ปรับมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มข้ึน 271,493,156          99,296,814            18,461,193           43,287,541           

   ตดัจาํหน่ายกาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย

      - รอตดับญัชี (262,113,076)         (94,423,716)           (578,798)              -                           

   ตดัจาํหน่ายค่าความนิยมและมูลค่าเงินลงทุนท่ีตํ่ากวา่

      มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ -                            (7,895,861)            -                           -                           

   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนและอนุพนัธ์ทางการเงิน (63,415,644)           93,316,444            -                           -                           

   เงินสาํรองการประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได/้

      เงินสาํรองประกนัชีวติเพิ่มข้ึน 2,500,684,257       2,263,029,327       -                           -                           

   กาํไรจากการตีโอนทรัพยช์าํระหน้ี (16,123,706)           (34,798,095)           (10,250,543)         -                           

   กาํไรจากการขาย/รับคืนทนเงินลงทนในบริษทัยอ่ย                             (885 275 270)         (27 362 015)         (1 981 314 592)       กาไรจากการขาย/รบคนทุนเงนลงทุนในบรษทยอย -                            (885,275,270)         (27,362,015)         (1,981,314,592)    

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 11,339,578            15,712,026            (2,053,257)           (4,844,234)           

   รายไดร้อตดับญัชีตดัจ่าย (5,143,845)            (38,835,093)           -                           -                           

   รายไดค้า้งรับอ่ืนลดลง (เพิ่มข้ึน) 104,380,634          (224,025,554)         (5,155,310)           28,704,516           

10,977,089,877     8,352,692,516       1,569,272,074      1,125,499,151      

   รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลสุทธิ (11,906,538,703)    (9,092,073,587)      (1,307,413,490)    (1,130,609,294)    

   เงินสดรับดอกเบ้ียจากการดาํเนินงาน 20,029,226,286     17,477,808,625     1,071,658,755      2,422,977,374      

   เงินสดจ่ายจากดอกเบ้ียจากการดาํเนินงาน -6,791,372,482 -8,017,438,775 (287,320,057)       (1,275,447,740)    

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (1,834,568,370)      (1,073,789,018)      (803,143,488)       (528,410,610)       

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน

   สินทรัพย์และหน้ีสินดําเนินงาน 10,473,836,608     7,647,199,761       243,053,794         614,008,881         

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  (25,244,741,544)    (13,447,260,777)    (2,405,297,116)    (794,732,853)       

   หลกัทรัพยซ้ื์อโดยมีสัญญาขายคืน 2,500,000,000       3,800,000,000       -                           -                           

   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (113,015,594)         (77,472,844)           -                           -                           

   ลูกหน้ีสาํนกัหักบญัชี 193,384,773          (242,784,059)         -                           -                           

   เงินให้สินเช่ือ (48,608,207,276)    (36,504,192,650)    15,840,844,273    24,213,577,614    

   ทรัพยสิ์นรอการขาย 6,567,269,825       5,254,341,364       348,442,312         927,706,649         

   สินทรัพยอ่ื์น (70,165,484)           (73,431,391)           48,778,517           42,050,063           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

   เงินรับฝาก 81,564,045,023     (7,900,582,720)      -                           -                           

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  3,583,939,393       261,522,753          (7,998,200,357)    (27,100,363,961)   

   เจา้หน้ีสาํนกัหักบญัชี 294,804,300          (609,006,654)         -                           -                           

   เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย์ (389,330,351)         598,493,832          -                           -                           

   หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม (12,334,058)           (132,595,448)         -                           -                           

   หน้ีสินอ่ืน 436,668,268          81,973,271            (308,646,005)       (163,010,276)       

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 31,176,153,883     (41,343,795,562)    5,768,975,418      (2,260,763,883)    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนในหลกัทรัพยร์ะยะยาวลดลง (เพิ่มข้ึน) (12,372,090,746)    6,694,954,216       (3,134,960,106)    (99,312,338)         

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            2,572,221,636       -                           6,730,459,084      

เงินสดรับคืนทุนจากบริษทัยอ่ย -                            -                            209,750,790         2,188,990             

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย/ร่วม (245,267,845)         (204,078,076)         (245,267,845)       (472,853,838)       

เงินสดรับดอกเบ้ียและเงินปันผล 1,477,355,869       1,245,127,506       875,753,740         524,912,980         

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน และอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (889,784,152)         (957,728,381)         (13,163,134)         (40,344,068)         

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16,901,413            13,336,271            2,124,605             233,626,210         

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (12,012,885,461)    9,363,833,172       (2,305,761,950)    6,878,677,020      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการท่ีบริษทัยอ่ยเพิ่มทุน -                            4,522,428,584       -                           -                           

เงินสดรับจากเงินกย้มื 15,692,268,621     45,165,811,768     10,692,268,621    -                           เงนสดรบจากเงนกูยม 15,692,268,621     45,165,811,768     10,692,268,621                               

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มื -30,264,447,509 -13,783,696,000 (12,542,281,165)   (2,935,000,000)    

เงินสดจ่ายดอกเบ้ียเงินกูย้มื (2,372,995,236)      (2,048,286,895)      (350,340,243)       (616,535,779)       

เงินปันผลจ่าย (1,153,451,026)      (1,066,377,358)      (1,153,451,026)    (1,066,377,358)    

เงินสดจ่ายซ้ือ - หุ้นทุนซ้ือคืน (109,409,655)         -                            (109,409,655)       -                           

เงินปันผลจ่ายผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย (211,885,893)         (1,396,975)            -                           -                           

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (18,419,920,698)    32,788,483,124     (3,463,213,468)    (4,617,913,137)    

เงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 743,347,724          808,520,734          -                           -                           

เงินสด ณ วนัตน้ปี 3,274,646,674       2,466,125,940       40,000                 40,000                 
เงินสด ณ วันปลายปี 4,017,994,398       3,274,646,674       40,000                 40,000                 

-                            -                            -                           -                           

ข้อมูลเพิม่เติมประกอบกระแสเงินสด

รายการท่ีมิใช่เงินสด

   แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญั 34,800                   2,100                     34,800                 2,100                   

   รับโอนทรัพยสิ์นรอการขายจากลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ 

      ลูกหน้ีอ่ืน และเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีซ้ือมา 6,379,826,380       4,905,459,240       213,578,318         624,104,513         

   โอนทรัพยสิ์นรอการขายมาเป็นสิทธิการเช่า 126,087,811          -                            126,087,811         -                           

   เจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์นถาวร 153,821,746          73,016,701            1,967,832             5,988,314             

   หน้ีสูญตดับญัชี 1,880,676,167       1,490,128,073       108,515,804         256,813,973         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2551 และ 2550
(หน่วย: บาท)

ส่วนเกินทุน

ส่วนเกิน ส่วนของเงินลงทุน (ตํ่ากว่าทุน)จากการ รวม ส่วนของผูถ้ือหุน้

ส่วนเกิน มูลค่าหุน้ของ ที่ตํ่ากว่ามูลค่าสุทธิ เปลี่ยนแปลง สํารอง สํารอง ส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนนอ้ยของ

หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั มูลค่าหุน้ บริษทัยอ่ย ของบริษทัยอ่ย มูลค่าเงินลงทุน ตามกฎหมาย หุน้ทุนซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  หุน้ทุนซื้อคืน บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2550 195,460               13,331,344,570   2,065,644,888     -                          -                          (766,159,929)       597,369,267        -                          7,336,945,260     -                          22,565,339,516   865,485,764        23,430,825,280   

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ของบริษทัยอ่ยเพิ่มขึ้น -                          -                          -                          1,141,663,553     -                          -                          -                          -                          -                          -                          1,141,663,553     -                          1,141,663,553     

ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนลดลง -                          -                          -                          -                          -                          749,080,025        -                          -                          -                          -                          749,080,025        -                          749,080,025        

รายไดท้ี่รับรู้ในส่วนของผูถ้ือหุน้ -                          -                          -                          1,141,663,553     -                          749,080,025        -                          -                          -                          -                          1,890,743,578     -                          1,890,743,578     

กาํไรสุทธิสําหรับปี -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          2,817,748,523     -                          2,817,748,523     351,241,012        3,168,989,535     

รวมรายไดท้ั้งสิ้นที่รับรู้สําหรับปี -                          -                          -                          1,141,663,553     -                          749,080,025        -                          -                          2,817,748,523     -                          4,708,492,101     351,241,012        5,059,733,113     

การแปลงหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญั (2,100)                 2,100                   -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 23) -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (1,066,523,202)    -                          (1,066,523,202)    -                          (1,066,523,202)    

โอนกลบัเงินปันผลที่จดัสรรใหผู้ถ้ือหุน้ที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          994,566               -                          994,566               -                          994,566               

จดัสรรกาํไรสะสมเป็นสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25) -                          -                          -                          -                          -                          -                          137,509,148        -                          (137,509,148)       -                          -                          -                          -                          

ส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ยเพิ่มขึ้น -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          4,837,239,151     4,837,239,151     
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2550 193,360               13,331,346,670   2,065,644,888     1,141,663,553     -                          (17,079,904)         734,878,415        -                          8,951,655,999     -                          26,208,302,981   6,053,965,927     32,262,268,908   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2551 193,360               13,331,346,670   2,065,644,888     1,141,663,553     -                          (17,079,904)         734,878,415        -                          8,951,655,999     -                          26,208,302,981   6,053,965,927     32,262,268,908   

ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น -                          -                          -                          -                          -                          (1,301,638,659)    -                          -                          -                          -                          (1,301,638,659)    -                          (1,301,638,659)    

ส่วนของเงินลงทุนที่ตํ่ากว่ามูลค่าสุทธิของบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          -                          226,460,173        -                          -                          -                          -                          -                          226,460,173        -                          226,460,173        

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ที่รับรู้ในส่วนของผูถ้ือหุน้ -                          -                          -                          -                          226,460,173        (1,301,638,659)    -                          -                          -                          -                          (1,075,178,486)    -                          (1,075,178,486)    

กาํไรสุทธิสําหรับปี -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          2,768,410,852     -                          2,768,410,852     574,072,145        3,342,482,997     

รวมรายได ้(ค่าใชจ้่าย) ทั้งสิ้นที่รับรู้สําหรับปี -                          -                          -                          -                          226,460,173        (1,301,638,659)    -                          -                          2,768,410,852     -                          1,693,232,366     574,072,145        2,267,304,511     

การแปลงหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญั (หมายเหตุ 23) (34,800)                34,800                 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

จ่ายซื้อหุน้ทุนซื้อคืน (หมายเหตุ 23) -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (110,260,325)       (110,260,325)       -                          (110,260,325)       

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 23) -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (1,199,838,602)    -                          (1,199,838,602)    -                          (1,199,838,602)    

โอนกลบัเงินปันผลที่จดัสรรใหผู้ถ้ือหุน้ที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          689,007               -                          689,007               -                          689,007               

จดัสรรกาํไรสะสมเป็นสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25) -                          -                          -                          -                          -                          -                          68,300,539          -                          (68,300,539)         -                          -                          -                          -                          

จดัสรรกาํไรสะสมเป็นสํารองสําหรับหุน้ทุนซื้อคืน -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          110,260,325        (110,260,325)       -                          -                          -                          -                          

ส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ยลดลง -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (858,995,032)       (858,995,032)       
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2551 158,560               13,331,381,470   2,065,644,888     1,141,663,553     226,460,173        (1,318,718,563)    803,178,954        110,260,325        10,342,356,392   (110,260,325)       26,592,125,427   5,769,043,040     32,361,168,467   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

ทุนที่ออกและชาํระแลว้

ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่

จดัสรรแลว้



บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

(หน่วย: บาท)

ส่วนเกินทุน

(ตํ่ากวา่ทุน)จากการ

ส่วนเกิน เปลี่ยนแปลง สาํรอง สาํรอง

หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั มูลคา่หุน้ มูลคา่เงินลงทุน ตามกฎหมาย หุน้ทุนซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุน้ทุนซื้อคืน รวม

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 195,460                  13,331,344,570      2,065,644,888        (66,516,946)           597,369,267           -                             6,628,719,710        -                             22,556,756,949      

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา่เงินลงทุนเพิ่มขึ้น -                             -                             -                             367,211,111           -                             -                             -                             -                             367,211,111           

รายไดท้ี่รับรู้ในส่วนของผูถ้ือหุน้ -                             -                             -                             367,211,111           -                             -                             -                             -                             367,211,111           

กาํไรสุทธิสาํหรับปี -                             -                             -                             -                             -                             -                             2,750,182,959        -                             2,750,182,959        

รวมรายไดท้ั้งสิ้นที่รับรู้สาํหรับปี -                             -                             -                             367,211,111           -                             -                             2,750,182,959        -                             3,117,394,070        

การแปลงหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญั (2,100)                    2,100                     -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 23) -                             -                             -                             -                             -                             -                             (1,066,523,202)       -                             (1,066,523,202)       

โอนกลบัเงินปันผลที่จดัสรรใหผู้ถ้ือหุน้ที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                             -                             -                             -                             -                             -                             994,567                  -                             994,567                  

จดัสรรกาํไรสะสมเป็นสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25) -                             -                             -                             -                             137,509,148           -                             (137,509,148)         -                             -                             

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 193,360                  13,331,346,670      2,065,644,888        300,694,165           734,878,415           -                             8,175,864,886        -                             24,608,622,384      

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 193,360                  13,331,346,670      2,065,644,888        300,694,165           734,878,415           -                             8,175,864,886        -                             24,608,622,384      

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา่เงินลงทุนเพิ่มขึ้น -                             -                             -                             (744,881,453)         -                             -                             -                             -                             (744,881,453)         

คา่ใชจ้่ายที่รับรู้ในส่วนของผูถ้ือหุน้ -                             -                             -                             (744,881,453)         -                             -                             -                             -                             (744,881,453)         

กาํไรสุทธิสาํหรับปี -                             -                             -                             -                             -                             -                             1,366,010,779        -                             1,366,010,779        

รวมรายได ้(คา่ใชจ้่าย) ทั้งสิ้นที่รับรู้สาํหรับปี -                             -                             -                             (744,881,453)         -                             -                             1,366,010,779        -                             621,129,326           

การแปลงหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญั (หมายเหตุ 23) (34,800)                  34,800                   -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

จ่ายซื้อหุน้ทุนซื้อคืน (หมายเหตุ 23) -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             (110,260,325)         (110,260,325)         

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 23) -                             -                             -                             -                             -                             -                             (1,199,838,602)       -                             (1,199,838,602)       

โอนกลบัเงินปันผลที่จดัสรรใหผู้ถ้ือหุน้ที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                             -                             -                             -                             -                             -                             689,007                  -                             689,007                  

จดัสรรกาํไรสะสมเป็นสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25) -                             -                             -                             -                             68,300,539             -                             (68,300,539)           -                             -                             

จดัสรรกาํไรสะสมเป็นเงินสาํรองหุน้ทุนซื้อคืน -                             -                             -                             -                             -                             110,260,325           (110,260,325)         -                             -                             

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 158,560                  13,331,381,470      2,065,644,888        (444,187,288)         803,178,954           110,260,325           8,164,165,206        (110,260,325)         23,920,341,790      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนที่ออกและชาํระแลว้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

จดัสรรแลว้ 

กาํไรสะสม
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บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1  ข้อมูลบริษทัฯ 

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

 บริษทัยอ่ยทั้งหมดจดัตั้งเป็นบริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการใน
ประเทศไทย โดยดาํเนินธุรกิจหลกัทางดา้นธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ธุรกิจหลกัทรัพย ์ธุรกิจบริหารสินเช่ือดอ้ย
คุณภาพ ธุรกิจให้เช่าสินทรัพยแ์บบลีสซ่ิงและเช่าซ้ือ ธุรกิจประกนัวินาศภยั ธุรกิจประกนัชีวิต การจดัการ
กองทุน และอ่ืน ๆ และเม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2551 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้นุญาตให้มี
การถอนหลกัทรัพยข์องธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) (บริษทัย่อย) ออกจากการเป็นหลกัทรัพย ์                
จดทะเบียน ซ่ึงเป็นการเพิกถอนโดยสมคัรใจของธนาคารฯเอง ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ
ธนาคารฯเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2550 

1.2  การปรับโครงสร้างการประกอบธุรกจิสถาบันการเงนิ 

 ก) ในระหว่างปี 2550 ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”)  ไดอ้นุญาตใหบ้ริษทัฯและธนาคารธนชาต จาํกดั 
(มหาชน) (บริษทัยอ่ย) (“ธนาคารฯ”) เปล่ียนแปลงโครงสร้างกลุ่มธุรกิจการเงินตามหลกัเกณฑก์าร
กาํกบัแบบรวมกลุ่ม ซ่ึงบริษทัฯและธนาคารฯไดด้าํเนินการแลว้ในปี 2550 โดยในการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างดงักล่าว บริษทัฯตอ้งคาํนวณเงินกองทุนตามเกณฑก์าํกบัแบบรวมกลุ่ม (Consolidated 
Supervision) แบบ Full Consolidation โดยตอ้งนาํเงินลงทุนในส่วนท่ีบริษทัฯถือหุน้ทั้งทางตรง
และทางออ้มในกลุ่มธุรกิจทางการเงินท่ีถือหุ้นนอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้
แลว้ทั้งหมด เงินลงทุนในบริษทัท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตใหถื้อหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่าย
ไดแ้ลว้ทั้งหมด และเงินลงทุนในบริษทัประกนัภยัและบริษทัประกนัชีวิตมาหกัออกจากเงินกองทุน
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทั้งจาํนวน และธนาคารฯตอ้งจดัทาํงบการเงินแบบ Solo Consolidation โดย
ใชข้อ้มูลงบการเงินรวมระหว่างธนาคารฯ บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จาํกดั และบริษทั ที ลีสซ่ิง จาํกดั
(เดิมช่ือ “บริษทั ธนชาตลีสซ่ิง 2000 จาํกดั”) ทั้งน้ีตอ้งนาํเงินลงทุนในส่วนท่ีธนาคารฯถือหุ้นทั้ง
ทางตรงและทางออ้มมาหกัเช่นเดียวกบักรณีของบริษทัฯ 
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ข)  เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2550 ธนาคารฯไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ The Bank of Nova 
Scotia Asia Limited (“BNSAL”) และบริษทัฯไดข้ายหุน้สามญัของธนาคารฯแก่ BNSAL ทาํให ้
BNSAL เป็นผูถื้อหุ้นในธนาคารฯในอตัราร้อยละ 24.98 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของธนาคารฯ (ซ่ึงเป็นไปตามการผอ่นผนัของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัท่ีผอ่นผนั
ให ้ BNSAL ถือหุน้ในธนาคารฯในอตัราไม่เกินร้อยละ 24.99 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมด และผ่อนผนัให้ธนาคารฯมีผูถื้อหุ้นท่ีมิใช่สัญชาติไทยไม่เกินร้อยละ 49 ของจาํนวนหุ้นท่ี
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และใหมี้กรรมการท่ีมิใช่สัญชาติไทยเกินกว่า 1 ใน 4 แต่ไม่เกินก่ึงหน่ึงของ
จาํนวนกรรมการทั้งหมดและไม่เกินสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีมิใช่สญัชาติไทย)  

นอกจากน้ี ภายใตสั้ญญา Shareholders Agreement ระหว่างบริษทัฯ และ BNSAL ท่ีทาํไวเ้ม่ือ
วนัท่ี 29 เมษายน 2550 BNSAL ไดแ้สดงความประสงคท่ี์จะซ้ือหุ้นสามญัของธนาคารฯใน
ลกัษณะเป็นผูร่้วมทุนและบริหารจดัการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนท่ีออกและเรียก
ชาํระแลว้ของธนาคารฯ โดย BNSAL จะซ้ือหุ้นในส่วนท่ีเพ่ิมทั้งหมดจากบริษทัฯ โดยมีการ
กาํหนดเง่ือนไขในการซ้ือไวเ้ป็น 2 ช่วง ทั้งน้ีการซ้ือหุ้นสามญัของธนาคารฯส่วนเพิ่มดงักล่าว
ข้ึนอยูก่บัการอนุญาตจากทางการ 

- ช่วงแรก Obligation period ส้ินสุดปี 2551 BNSAL จะซ้ือหุ้นในราคาหุ้นละ 1.6 เท่าของ
มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ คาํนวณโดยหกัจาํนวนเงินและจาํนวนหุน้ท่ี BNSAL ไดล้งทุนไป
ก่อนหนา้แลว้ 

-  ช่วงท่ีสอง Call period อาย ุ4 ปี หลงัจากส้ินสุด Obligation period โดย BNSAL จะซ้ือ
หุ้นในราคาหุ้นละ 1.7 เท่าของมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น คาํนวณโดยหักจาํนวนเงินและ
จาํนวนหุน้ท่ี BNSAL ไดล้งทุนไปก่อนหนา้แลว้ 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2551 BNSAL ไดโ้อนหุน้ธนาคารฯท่ีถืออยูท่ ั้งหมดใหแ้ก่ The Bank 
of Nova Scotia (“BNS”) ซ่ึงเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มโนวาสโกเทีย โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั โดยให ้BNS เป็นผูถื้อหุน้ในธนาคารฯในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 
24.99 ของหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด เป็นผลให ้BNS เป็นผูถื้อหุน้ของธนาคารฯแทน BNSAL  

ค) เม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2552 บริษทัฯไดข้ายหุน้สามญัของธนาคารฯส่วนเพ่ิมใหแ้ก่ BNS ตาม
เง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้น Shareholders Agreements รวมจาํนวน 416,526,737 หุน้ ในราคาหุน้ละ 
18.38 บาท (1.6 เท่าของมูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ เน่ืองจาก BNS ไดแ้จง้การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ภายใน
ช่วง Obligation period) คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 7,656 ลา้นบาท ซ่ึงการขายหุน้ดงักล่าวทาํให ้
BNS ถือหุน้ในธนาคารฯในอตัราร้อยละ 49 
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1.3 วกิฤตการณ์ทางการเงนิ 

วิกฤตการณ์ทางการเงินท่ีเกิดข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปีท่ีผา่นมาไดส่้งผลกระทบต่อสภาวะ
เศรษฐกิจโลก โดยจะเห็นไดจ้ากการลดลงของราคาหุน้ทัว่โลก ภาวะการตึงตวัของตลาดสินเช่ือและ
การไม่สามารถดาํรงอยูไ่ดข้องสถาบนัการเงินในต่างประเทศ ในปัจจุบนัรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ได้
ออกมาตรการเพือ่แกไ้ขปัญหาสภาพคล่องและการเพ่ิมทุนของสถาบนัการเงินอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือแกไ้ข
ปัญหาและสร้างความมัน่ใจแก่ฝ่ายต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ยงัคงมีความไม่แน่นอนในสภาวะเศรษฐกิจ
ของโลก งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนบนพ้ืนฐานขอ้เท็จจริงของเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั และประมาณการ
และขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาแลว้ว่าเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบนั 
อยา่งไรก็ตาม งบการเงินน้ีอาจไดรั้บผลกระทบจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ในอนาคต 

2. เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิ 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และ
อา้งอิงตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดโดย ธปท. และการแสดงรายการในงบการเงินไดท้าํข้ึนเพ่ือใหเ้ป็นไป
ตามขอ้กาํหนดของ ธปท. เร่ือง การจดัทาํและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทั
โฮลด้ิงท่ีเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2551  

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 
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2.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิรวม 

 งบการเงินรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปเรียกว่า 
“บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปเรียกว่า “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

 อตัราร้อยละของ อตัราร้อยละของ 

 การถือหุน้โดยบริษทัฯ การถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

 2551 2550 2551 2550 

บริษทัย่อยทีบ่ริษทัฯถอืหุ้นโดยตรง     
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 74.93 74.92 - - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 100.00 100.00 - - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก๊ซ์ จาํกดั 83.44 58.45 - - 
กองทุนรวมธนชาติ พร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 99.80 99.80 0.06 0.06 
บริษทั ถิรวานิช จาํกดั 99.90 99.90 - - 
บริษทั ธนชาตเอสพีว ี01 จาํกดั 100.00 100.00 - - 
บริษทั พสัระ จาํกดั - 100.00 - - 
บริษทั สินเคหการ จาํกดั - 95.12 - - 
บริษทั กรุงเทพเคหะ จาํกดั - 99.87 - - 
     
บริษทัย่อยทีบ่ริษทัฯถอืหุ้นโดยอ้อมผ่านธนาคารธนชาต     
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั - - 75.00 75.00 
บริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาตแมเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทั ที ลีสซ่ิง จาํกดั  - - 100.00 100.00 
บริษทั เนชัน่แนล ลีซซ่ิง จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาต เทรนน่ิง แอนด ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั - - 100.00 100.00 
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 มูลค่าสินทรัพยร์วมและรายไดร้วมของบริษทัยอ่ยท่ีมีสาระสาํคญัซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีหลงัหกัรายการระหว่างกนัท่ีมี
สาระสาํคญัมีดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สินทรัพยร์วม  รายไดร้วม  

 2551 2550 2551 2550 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 351,272 265,968 20,635 16,867 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 5,585 5,596 464 680 
บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก๊ซ์ จาํกดั 1,778 1,933 244 304 
บริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั 7,148 5,665 4,967 3,473 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั 2,443 2,164 2,566 2,136 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 2,662 3,035 887 832 

ก) เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2551 บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จาํกดั ไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญั
ของบริษทั ที ลีสซ่ิง จาํกดั ใหแ้ก่ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในราคารวม 191 ลา้นบาท ซ่ึง
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินของบริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จาํกดั 
จาํนวน 11 ลา้นบาท ไดต้ดัออกในการจดัทาํงบการเงินรวมแลว้ 

ข) เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2551 บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นของบริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั จาก 
ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงในราคา 242 ลา้นบาท ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทับริหารสินทรัพย ์
แม๊กซ์ จาํกดั เพ่ิมจากเดิมร้อยละ 58.45 เป็นร้อยละ 83.44 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมด ส่วนของราคาซ้ือท่ีตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของบริษทัยอ่ยดงักล่าวจาํนวน 226 ลา้นบาท 
แสดงไวเ้ป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินรวม เน่ืองจากการซ้ือหุ้น
เพ่ิมเติมในบริษทัยอ่ยไม่ถือเป็นการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการบญัชี 

ค) บริษทัฯจดัทาํงบการเงินโดยรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยทั้งหมดตั้งแต่วนัท่ีไดม้า (วนัท่ีบริษทัฯ
มีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย)  

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ัดทาํข้ึนโดยมีรอบระยะเวลาบญัชีและใช้นโยบายการบญัชีท่ี
สาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ และในกรณีท่ีใชน้โยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกนั บริษทัฯไดมี้
การปรับปรุงผลกระทบแลว้ 

จ) ยอดคงคา้งและรายการระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยไดต้ดัออกจาก      
งบการเงินรวมน้ีแลว้ เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในบญัชีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดต้ดักบัส่วน
ของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยแลว้ 
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ฉ) ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยคือส่วนของกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วน
ท่ีไม่ไดเ้ป็นของกลุ่มบริษทัฯ ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนน้อยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบ
กาํไรขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบดุลรวม 

2.3 บริษทัฯไดจ้ดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

3.1 มาตรฐานการบัญชีทีม่ีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 9/2550 ฉบบัท่ี 38/2550 และฉบบัท่ี 62/2550 
เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี โดยใหใ้ชม้าตรฐานการบญัชีใหม่ดงัต่อไปน้ี 

ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2550) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2550) สญัญาเช่า 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2550) สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2550) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี 35 (ปรับปรุง 2550) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 39 (ปรับปรุง 2550) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและ

ขอ้ผิดพลาด 
ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 49 (ปรับปรุง 2550) สญัญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 51 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
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มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้ถือปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  
1 มกราคม 2551 เป็นตน้ไป ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นว่า มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
29 ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินปีปัจจุบนัเน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาใชต้ั้งแต่ปี 2550 
แลว้ และมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 ฉบบัท่ี 33 และฉบบัท่ี 49 ไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ย ส่วนมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ีเหลือไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน
สาํหรับปีปัจจุบนั ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 43 เร่ือง การรวมธุรกิจ เน่ืองจากมาตรฐานการบญัชี
กาํหนดให้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่ตอ้งตดัจาํหน่ายค่าความนิยมอีกต่อไป แต่ตอ้งทดสอบการดอ้ยค่า
ของค่าความนิยม และแสดงค่าความนิยมดว้ยราคาทุนหกัค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสะสม โดยใหถื้อปฏิบติัสาํหรับ
ค่าความนิยมซ่ึงมีการรับรู้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 เป็นตน้ไป ส่วนค่าความนิยมท่ีรับรู้ก่อนหนา้น้ี
สามารถใช้วิธีเปล่ียนทนัทีเป็นต้นไป โดยหยุดตัดจาํหน่ายค่าความนิยม ลา้งบญัชีค่าตดัจาํหน่าย        
ค่าความนิยมสะสมกบัค่าความนิยมท่ีบนัทึกไวเ้ดิม และทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม โดยเร่ิม
ตั้งแต่งวดปีบญัชีแรกท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2551 

3.2 มาตรฐานการบัญชีทีย่งัไม่มผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 86/2551 เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี โดย
ใหใ้ชม้าตรฐานการบญัชีใหม่ดงัต่อไปน้ี 

ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 54 (ปรับปรุง 2550) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายและการดาํเนินงานท่ี

ยกเลิก 

 มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้ให้ถือปฏิบติักบังบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2552 เป็นตน้ไป ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชี
ฉบบัดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินสําหรับปีท่ีเร่ิมใช้มาตรฐานการ
บญัชีฉบบัดงักล่าว 

4.  นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

4.1 การรับรู้รายได้ 

ก) ดอกเบ้ียและส่วนลดรับจากเงินใหสิ้นเช่ือ 

 ดอกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งจากยอดเงินตน้ท่ีคา้งชาํระ และรายไดต้าม
สญัญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินรับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (Effective rate) 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยหยดุรับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑค์งคา้งสําหรับเงินให้สินเช่ือท่ีผิดนดั
ชาํระเงินตน้หรือดอกเบ้ียเกินกาํหนดสามเดือนนบัจากวนัครบกาํหนดชาํระ และบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงินจะโอนกลบัรายการดอกเบ้ียคา้งรับท่ีเคยบนัทึกบญัชีเป็นรายได้
แลว้นั้นออกจากบญัชี การบนัทึกรายไดด้อกเบ้ียหลงัจากนั้นจะบนัทึกตามเกณฑเ์งินสดจนกว่า
จะไดรั้บชาํระหน้ีท่ีคา้งเกินกาํหนดชาํระดงักล่าวแลว้ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายไดด้อกเบ้ียสําหรับลูกหน้ีภายหลงัการปรับโครงสร้างหน้ีใหม่
ตามเกณฑ์คงคา้ง โดยอิงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญา ยกเวน้หน้ีตาม
สัญญาปรับโครงสร้างหน้ีท่ีอยูร่ะหว่างการติดตามผลการปฏิบติัตามเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหน้ี
ใหม่ ซ่ึงจะรับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าลูกหน้ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขการปรับ
โครงสร้างหน้ีติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสามเดือนหรือสามงวดการชาํระเงินแลว้แต่ระยะเวลาใดจะ
นานกวา่ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีท่ีรับซ้ือหรือรับโอนโดยคาํนวณหาอตัรา
ผลตอบแทนท่ีใชก้าํหนดราคาทุนของลูกหน้ีทั้งกลุ่ม (Yield) คูณดว้ยราคาตามบญัชีใหม่ (ราคา
ทุนท่ีซ้ือ) ของลูกหน้ีคงเหลือสาํหรับลูกหน้ีท่ีมีการจ่ายชาํระในระหว่างปี และภายหลงัการทาํ
สัญญาปรับโครงสร้างหน้ีจะรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีท่ีรับซ้ือหรือรับโอนตามวิธีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงสาํหรับลูกหน้ีท่ีมีการจ่ายชาํระในระหวา่งปี 

 ในกรณีท่ีดอกเบ้ียหรือส่วนลดได้คิดรวมอยู่ในตัว๋เงินหรือเงินให้สินเช่ือแลว้ ดอกเบ้ียหรือ
ส่วนลดดงักล่าวจะบนัทึกเป็นรายไดร้อตดับญัชีและตดัจาํหน่ายเป็นรายไดเ้ฉล่ียเท่า ๆ กนัตลอด
อายขุองตัว๋เงินหรือระยะเวลาของเงินใหสิ้นเช่ือนั้นหรือตามสดัส่วนของหน้ีท่ีไดรั้บชาํระ 

 ดอกผลจากการให้เช่าซ้ือรับล่วงหนา้แสดงถึงส่วนลดดอกเบ้ียท่ีตวัแทนจาํหน่ายรถยนตใ์ห้กบั
ลูกคา้ซ่ึงจะทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเช่นเดียวกบัดอกเบ้ียตามสัญญา
เช่าซ้ือ 

ข) ดอกเบ้ียและเงินปันผลจากเงินลงทุน 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง เงินปันผลรับถือ
เป็นรายไดเ้ม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล  

ค) ค่านายหนา้ 

 ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยถื์อเป็นรายได ้ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ   
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ง) ดอกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์

 ดอกเบ้ียถือเป็นรายได้ตามระยะเวลาของเงินให้สินเช่ือโดยคาํนวณจากยอดเงินตน้ท่ีคงคา้ง 
บริษทัยอ่ยหยดุรับรู้รายไดต้ามเกณฑสิ์ทธิสาํหรับเงินใหสิ้นเช่ือรายท่ีเขา้เง่ือนไขตามหลกัเกณฑ์
ท่ีกาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“กลต.”)  

จ) กาํไร(ขาดทุน)จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 

 กาํไร(ขาดทุน)จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ถือเป็นรายไดห้รือค่าใช้จ่าย ณ 
วนัท่ีท่ีเกิดรายการ 

ฉ) ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

ช) รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 

-  เบ้ียประกนัภยัถือเป็นรายไดต้ามวนัท่ีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัหลงัจากหกั
เบ้ียประกนัภยัต่อและส่งคืนแลว้สาํหรับกรมธรรมท่ี์มีอายไุม่เกิน 1 ปี ในกรณีท่ีกรมธรรม์
มีอายเุกิน 1 ปี จะบนัทึกรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งเป็นรายการรับหรือจ่ายล่วงหนา้ 
โดยทยอยรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายตามอายกุารใหค้วามคุม้ครอง 

รายไดเ้บ้ียประกนัภยัในงบกาํไรขาดทุนแสดงสุทธิจากเงินสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่
ถือเป็นรายได ้

- เบ้ียประกันชีวิตถือเป็นรายได้ตามวนัท่ีมีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์หลังจากหักเบ้ีย
ประกนัภยัต่อและส่งคืนแลว้  

 -  เบ้ียประกนัภัยต่อถือเป็นรายได้เม่ือได้รับใบคาํขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้งการ
ประกนัภยัต่อจากบริษทัผูเ้อาประกนัภยัต่อ 

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

ก) ดอกเบ้ียจ่าย 

 ดอกเบ้ียจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงคา้ง ในกรณีท่ีดอกเบ้ียไดคิ้ดรวมอยู่ในตัว๋เงินจ่ายแลว้ 
ดอกเบ้ียนั้นจะบนัทึกเป็นดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชีและจะตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายเฉล่ียเท่า ๆ กนั
ตลอดอายขุองตัว๋เงินนั้น 
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ข) ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงจากการใหเ้ช่าซ้ือ/เช่าการเงิน 

ค่าใชจ่้ายทางตรงเม่ือเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจากการให้เช่าซ้ือ/เช่าการเงิน (เช่น ค่านายหนา้ ค่าอากร
แสตมป์) สาํหรับสญัญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงินท่ีทาํข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2550 จะปันส่วนทยอย
รับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และแสดงหักจากรายไดด้อกเบ้ียตลอดอายุของสัญญาเพ่ือให้
สะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสญัญา 

รายไดด้อกเบ้ียจากการใหเ้ช่าซ้ือ/เช่าการเงินรอตดับญัชีแสดงสุทธิจากค่านายหนา้และค่าใชจ่้าย
ทางตรงท่ีเกิดข้ึนเม่ือเร่ิมแรก 

4.3 เงนิสํารองเบีย้ประกนัภัยทีย่งัไม่ถอืเป็นรายได้/เงนิสํารองประกนัชีวติ 

 บริษทัย่อยตั้ งเงินสํารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์ในประกาศของกระทรวง
พาณิชยเ์ร่ืองการจดัสรรเงินสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดข้องบริษทัประกนัวินาศภยัดงัน้ี 

การประกนัอคัคีภยั ภยัทางทะเลสาํหรับตวัเรือ รถยนต ์
   และภยัเบด็เตลด็ (ยกเวน้อุบติัเหตุการเดินทางท่ีมี
ความคุม้ครองไม่เกิน 6 เดือน) 

- วิธีเฉล่ียรายเดือน (วิธีเศษหน่ึงส่วนยีสิ่บส่ี) 

การประกนัภยัทางทะเลสาํหรับการขนส่งเฉพาะเท่ียว - เตม็จาํนวนเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิในรอบ 
 เกา้สิบวนัยอ้นหลงั 

การประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทางท่ีมีความคุม้ครอง
ไม่เกิน 6 เดือน 

- เตม็จาํนวนเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิในรอบ
สามสิบวนัยอ้นหลงั 

 เงินสํารองประกันชีวิตเป็นยอดเงินสํารองสะสมตั้ งแต่เร่ิมทาํประกันถึงวนัท่ีในงบดุลสําหรับ
กรมธรรมท่ี์มีผลบงัคบัอยู ่เงินสํารองดงักล่าวคาํนวณตามวิธีของคณิตศาสตร์ประกนัภยัตามประกาศ
ของกระทรวงพาณิชย ์เร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัสรรเบ้ียประกนัภยัไวเ้ป็นเงินสาํรองประกนัภยั
สาํหรับกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ียงัมีความผกูพนัอยู ่

ก) เงินสาํรองประกนัชีวิตสาํหรับกรมธรรมท่ี์มีระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี คาํนวณโดยใชว้ิธีสัดส่วน (Fractional 
reserve) 

ข) เงินสาํรองประกนัชีวิตสาํหรับกรมธรรมท่ี์มีระยะเวลานอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 1 ปี คาํนวณโดยสาํรอง
เตม็จาํนวนเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดต้ามระยะเวลาความคุม้ครอง 
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4.4 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกการเปล่ียนแปลง
มูลค่าของหลกัทรัพยเ์ป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิในงบกาํไรขาดทุน 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายทั้งท่ีถือไวเ้ป็นเงินลงทุนชัว่คราวและระยะยาวแสดงตามมูลค่ายุติธรรม 
บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าหลกัทรัพยด์งักล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในส่วน
ของผูถื้อหุ้นจนกระทัง่จาํหน่ายหลกัทรัพยด์งักล่าวออกไปจึงบนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่านั้นในงบกาํไร
ขาดทุน 

 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบกาํหนดชาํระในหน่ึงปีและท่ีจะถือไวจ้นครบกาํหนดแสดงมูลค่าตามวิธี
ราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯและบริษทัย่อยตดับญัชีส่วนเกิน/ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีตามอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจาํนวนท่ีตดัจาํหน่ายน้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ 

 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป แสดงมูลค่าตามราคาทุน
สุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่ถือว่าการลงทุนในกองทุนรวมเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม 
เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีอาํนาจควบคุมหรืออิทธิพลในการกาํหนดนโยบายการเงินและการ
ดาํเนินงานของกองทุนรวม ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารจดัการท่ีเป็นอิสระของผูจ้ดัการกองทุนรวมตามรายละเอียด
ของโครงการจัดการกองทุนรวม และอยู่ภายใต้การกาํกับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด คาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํการ
สุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
และของตราสารหน้ีภาคเอกชน คาํนวณโดยใช้สูตรท่ีกาํหนดโดย ธปท. โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนของ
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยปรับดว้ยค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสม มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจาก
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย เงินลงทุนใน 
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดและเงินลงทุนทัว่ไปในงบกาํไรขาดทุน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

  



12 

 ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะปรับเปล่ียนราคาของเงินลงทุนใหม่
โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่า
ยุติธรรม ณ วนัท่ีโอนไดบ้นัทึกเป็นรายการกาํไร(ขาดทุน)ในงบกาํไรขาดทุน หรือแสดงเป็นส่วนเกินทุน
หรือส่วนตํ่ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าในส่วนของผูถื้อหุ้น (ซ่ึงจะทยอยตดัจาํหน่ายตลอดอายุท่ี
เหลือของตราสารหน้ี) แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน  

4.5 เงนิลงทุนในลูกหนีท้ีรั่บโอนและค่าเผือ่การด้อยค่าของเงนิลงทุน 

 เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนซ่ึงถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป แสดงในราคาทุนท่ีจ่ายซ้ือสุทธิจากค่าเผ่ือการ      
ดอ้ยค่า (ถา้มี) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

 ในกรณีลูกหน้ีท่ีรับโอนไดมี้การทาํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีจะโอนเงินลงทุนในลูกหน้ีดงักล่าวไปเป็น
เงินให้สินเช่ือและแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยอา้งอิงมูลค่ายุติธรรมจากยอดคงเหลือตามบญัชีของเงิน
ลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน ณ วนัโอนหรือ ณ วนัทาํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี   

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนโดยใชว้ิธีการประเมิน
มูลค่ายติุธรรม โดยอา้งอิงจากมูลค่าหลกัประกนั  

4.6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

 เงินลงทุนในบริษทัย่อย เงินลงทุนในกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมร่วมและเงินลงทุนในบริษทัร่วมใน     
งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าของเงินลงทุนบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย ซ่ึงการบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียน้ี
จะบนัทึกเงินลงทุนเร่ิมแรกในราคาทุนแลว้ปรับดว้ยส่วนไดเ้สียท่ีเกิดจากผลการดาํเนินงานของบริษทัร่วม
ตามอตัราส่วนการลงทุน  

4.7 หลกัทรัพย์ซ้ือโดยมสัีญญาขายคนื 

 2551 

 บริษทัย่อยมีการทาํสัญญาซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนภาคเอกชน โดยมีกาํหนดวนัเวลา และราคาท่ี
แน่นอนในอนาคต โดยจาํนวนเงินท่ีจ่ายสาํหรับหลกัทรัพยซ้ื์อโดยมีสัญญาขายคืนแสดงเป็นส่วนหน่ึง
ของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินหรือเงินให้สินเช่ือแลว้แต่คู่สัญญา โดยหลกัทรัพยภ์ายใต้
สญัญาขายคืนถือเป็นหลกัประกนัการกูย้มื 
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 2550 

 บริษทัย่อยมีการทาํสัญญาซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญาขายคืนโดยมีการกาํหนดวนัเวลา และราคาท่ี
แน่นอนในอนาคต จาํนวนเงินท่ีจ่ายสําหรับหลกัทรัพยซ้ื์อโดยมีสัญญาขายคืนในอนาคตแสดงเป็น
สินทรัพยภ์ายใตบ้ญัชี “หลกัทรัพยซ้ื์อโดยมีสญัญาขายคืน” ในงบดุล โดยหลกัทรัพยภ์ายใตส้ญัญาขายคืน
ดงักล่าวถือเป็นหลกัประกนั  

4.8 ลูกหนี/้เจ้าหนีสํ้านักหักบัญชี 

  ลูกหน้ี/เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหน้ี/เจา้หน้ีศนูยรั์บฝากหลกัทรัพยท่ี์เกิดจากการ
ชาํระราคาซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านสาํนกัหักบญัชีของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และยอดดุลสุทธิลูกหน้ี/
เจา้หน้ีสาํนกัหักบญัชีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ทั้งน้ีรวมถึงเงินท่ีไดน้าํไปวางเป็นประกนักบัสํานกัหัก
บญัชีในการทาํธุรกรรมอนุพนัธ์ 

4.9 เงินให้สินเช่ือ 

 ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือแสดงเฉพาะยอดเงินตน้ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ ยกเวน้เงินเบิกเกินบญัชีแสดงดว้ย
ยอดเงินตน้รวมดอกเบ้ีย รายไดร้อตดับญัชี/ส่วนลดรับล่วงหนา้ของเงินให้สินเช่ือท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายได้
แสดงเป็นรายการหกัจากเงินใหสิ้นเช่ือ 

 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินแสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินคงคา้ง
สุทธิจากยอดคงเหลือของรายได้ทางการเงินท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ซ่ึงแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและ
ค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเกิดข้ึนเม่ือเร่ิมแรกจากการใหเ้ช่าซ้ือรอตดับญัชี 

 ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ
ลูกหน้ีธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า โดยลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์หมายรวมถึงลูกหน้ีท่ีซ้ือขาย
หลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมเพ่ือซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยใชห้ลกัทรัพยท่ี์ซ้ือนั้นมาวางเป็นประกนั 
และลูกหน้ีอ่ืน เช่น ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสดท่ีไม่สามารถชาํระเงินไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งดาํเนินคดี ประนอมหน้ีหรือผอ่นชาํระ  

4.10 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

ก) บริษทัฯและบริษทัย่อยตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้สินเช่ือตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดโดย 
ธปท. และปรับปรุงเพ่ิมดว้ยจาํนวนเงินเพ่ิมเติมท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยการวิเคราะห์
และประเมินฐานะของลูกหน้ีโดยอาศัยประสบการณ์ในการพิจารณาความเส่ียงและมูลค่า
หลกัประกนัประกอบ ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญท่ีตั้งเพ่ิม (ลด) รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 
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สําหรับลูกหน้ีจัดชั้นปกติ (รวมลูกหน้ีท่ีผ่านการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี) และลูกหน้ีจัดชั้ น
กล่าวถึงเป็นพิเศษ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยกนัสาํรองในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 1 และ 2 ตามลาํดบั 
ของยอดหน้ีเงินตน้คงคา้ง (ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) หลงัหักหลกัประกนัตามเกณฑ์ ธปท. ซ่ึง
หลกัประกนัดงักล่าวรวมถึงรถยนตภ์ายใตส้ัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงิน สาํหรับลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยกนัเงินสาํรองในอตัราร้อยละ 100 สาํหรับส่วนต่างระหว่างยอดหน้ีตาม
บญัชีกบัมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีหรือมูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการจาํหน่ายหลกัประกนั โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียคิดลดและ
ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะจาํหน่ายหลกัประกนัไดต้ามหลกัเกณฑข์อง ธปท.  

ข) บริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหน้ี      
แต่ละรายโดยพิจารณาความเส่ียงในการเรียกชาํระและมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์ใชค้ ํ้าประกนั และตั้ง
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเม่ือหน้ีนั้นมีหลกัประกนัไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสไดรั้บชาํระคืนไม่
ครบ ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยถือพ้ืนฐานการจดัชั้นหน้ีและการตั้งสาํรองตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดโดย กลต. 

ค)  บริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจให้เช่าซ้ือและให้เช่าการเงินตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในอตัราร้อยละ
ของยอดลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระสุทธิจากรายไดท่ี้ยงัไม่ถือเป็นรายได ้โดยคาํนึงถึงจาํนวนเดือนคงคา้ง 
(อา้งอิงจากหลกัเกณฑก์ารจดัชั้นหน้ีของ ธปท.) โดยลูกหน้ีจดัชั้นปกติและลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
กนัสาํรองในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 1 และ 2 ตามลาํดบั ของยอดหน้ีเงินตน้สุทธิหลงัหกัหลกัประกนั และ
กนัสาํรองในอตัราร้อยละ 100 ของลกูหน้ีดอ้ยคุณภาพโดยไม่หกัหลกัประกนั 

ง)  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีอ่ืนตั้งข้ึนโดยประมาณจากจาํนวนหน้ีท่ีอาจเรียกเก็บจากลูกหน้ี
ไม่ได ้ซ่ึงพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ีในงบดุล 

จ) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายลูกหน้ีออกจากบญัชี เม่ือเขา้หลกัเกณฑก์ารตดัจาํหน่ายหน้ีสูญ
ตามกฎหมายภาษีอากร และสําหรับบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยจ์ะตดัจาํหน่าย
ลูกหน้ีเช่าซ้ือเป็นหน้ีสูญ เม่ือบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดก้นัสาํรองสาํหรับลกูหน้ีครบร้อยละ 100 แลว้  

ฉ) การตดัจาํหน่ายลกูหน้ีเป็นหน้ีสูญ และหน้ีสูญท่ีไดรั้บคืนจะนาํไปลดหรือเพ่ิมค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  
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4.11    การปรับโครงสร้างหนีท้ีม่ปัีญหา 

 ในกรณีท่ีเป็นการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยยินยอมผ่อนปรนเง่ือนไขในการชาํระ
หน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณมูลค่ายติุธรรมของลูกหน้ีหลงัปรับโครงสร้างหน้ีโดยคาํนวณจาก
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียขั้นตํ่าของเงินให้
สินเช่ือแก่ลูกคา้รายใหญ่ในตลาดท่ีใชเ้ป็นฐานในการเรียกเกบ็จากลูกหน้ี ณ  วนัปรับโครงสร้างหน้ี ผลต่าง
ระหว่างมูลค่ายติุธรรมของหน้ีท่ีคาํนวณไดท่ี้ตํ่ากว่ายอดหน้ีคงคา้งตามบญัชีเดิมจะบนัทึกเป็นค่าเผ่ือ
การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ีและถือเป็นค่าใชจ่้ายทั้งจาํนวนในงบกาํไรขาดทุนในปีท่ีมี
การปรับโครงสร้างหน้ี และจะทบทวนค่าเผื่อการปรับมูลค่าดงักล่าวโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของกระแส
เงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บตามระยะเวลาท่ีเหลืออยู ่และปรับปรุงค่าเผื่อการปรับมูลค่ากบับญัชีค่าใชจ่้าย
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 

 ในกรณีท่ีเป็นการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหาโดยการรับโอนสินทรัพยห์รือส่วนไดเ้สีย บริษทัฯและ
บริษทัย่อยจะบนัทึกบญัชีสินทรัพยห์รือส่วนไดเ้สียท่ีรับโอนมาเป็นตน้ทุนของสินทรัพยด์ว้ยมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย ์(ซ่ึงอิงตามราคาประเมินของผูป้ระเมินภายในหรือผูป้ระเมินอิสระภายนอก) 
แต่ไม่เกินยอดหน้ีคงคา้งตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย (รวมดอกเบ้ียคา้งรับท่ีหยดุรับรู้รายไดจ้นถึง
วนัปรับโครงสร้างหน้ี) ส่วนเกินของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์มากกว่ามูลหน้ีคงคา้งตามบญัชีจะ
รับรู้เป็นกาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีหรือดอกเบ้ียรับแลว้แต่กรณี ยกเวน้กรณีสินทรัพยท่ี์ไดรั้บ
โอนมาโดยมีเง่ือนไขให้ลูกหน้ีตอ้งซ้ือคืนหรือให้สิทธิซ้ือคืนทรัพยสิ์นในราคาและระยะเวลาตามท่ี
ระบุไวใ้นสัญญา จะบนัทึกสินทรัพยท่ี์รับโอนมาดงักล่าวดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือมูลหน้ี        
คงคา้งตามบญัชีแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า 

 ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี โดยการยนิยอมลดเงินตน้หรือดอกเบ้ียท่ีบนัทึกในบญัชีจะรับรู้เป็น
ขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเม่ือมีการปรับโครงสร้างหน้ี  

4.12 การรับรู้และตดับัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า 

  บริษทัย่อยบนัทึกสินทรัพยท่ี์ลูกคา้วางไวก้บับริษทัย่อยเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ญัชีเงินสดและ
บญัชีเครดิตบาลานซ์ รวมถึงเงินท่ีลูกคา้วางเป็นประกนัเพ่ือการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเป็น
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยเพื่อการควบคุมภายใน และ ณ วนัท่ีในงบดุลบริษทัย่อยจะตดั
รายการดงักล่าวในส่วนท่ีไม่มีภาระคํ้าประกนัออกทั้งดา้นสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน โดยจะแสดงเฉพาะ
สินทรัพยท่ี์เป็นของบริษทัยอ่ยเท่านั้น 
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4.13 ทรัพย์สินรอการขาย 

 ทรัพยสิ์นรอการขายแสดงตามราคาทุน (มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์ซ่ึงอิงตามราคาประเมินหัก
ประมาณการค่าใชจ่้ายในการขาย แต่ไม่เกินยอดหน้ีคงคา้งตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย) หรือมูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืนซ่ึงถือตามราคาประเมินล่าสุดหกัดว้ยประมาณการค่าใชจ่้ายในการขายแลว้แต่ราคา
ใดจะตํ่ากว่า 

 กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายจะรับรู้เป็นรายไดใ้นงบกาํไรขาดทุนเม่ือขาย ยกเวน้การขาย
โดยการให้ผูซ้ื้อกูย้ืมเงินจากบริษทัฯหรือบริษทัยอ่ย กาํไรจะรับรู้ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดโดย ธปท. 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายและขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน  

4.14 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ก) ท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งแสดงตามวิธีราคาทุนโดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา 

ข) อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณ 
ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

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

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

4.15 สินทรัพย์ทีไ่ม่มีตวัตนและค่าตัดจาํหน่าย 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี)  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมี
ขอ้บ่งช้ีท่ีทาํให้สินทรัพยน์ั้นอาจเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดั
จาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่าย
และค่าเผือ่การดอ้ยค่ารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใชป้ระโยชนจ์าํกดัมีอายกุารใชป้ระโยชน ์5 - 10 ปี 
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4.16  ค่าความนิยม 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบั
ตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่าส่วนไดเ้สียของบริษทัฯในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของสินทรัพย ์หน้ีสิน 
และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีระบุไดข้องกิจการท่ีถูกซ้ือ แต่หากส่วนไดเ้สียของบริษทัฯในมูลค่ายติุธรรม
สุทธิของสินทรัพย ์หน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีระบุไดข้องกิจการท่ีไดม้าสูงกว่าตน้ทุนการรวม
ธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนเกินน้ีในงบกาํไรขาดทุนทนัที ค่าความนิยมแสดงตามราคาทุนหกัค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการ
ดอ้ยค่าเกิดข้ึน (ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2551 ค่าความนิยมเกิดจากส่วนเกินระหว่างตน้ทุนการรวมธุรกิจ
ท่ีสูงกว่ามูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการท่ีถูกซ้ือ ค่าความนิยมแสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม 
ซ่ึงค่าความนิยมจะตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 - 10 ปี) 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวม
กิจการให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด)      
ท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เพ่ิมข้ึนจากการรวมกิจการ และจะทาํการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
คืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์
ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนอ้ยกว่า
มูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
ค่าความนิยมไม่สามารถกลบับญัชีไดใ้นอนาคต 

4.17 สัญญาเช่าระยะยาว 

  สญัญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนใหก้บับริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ในฐานะผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่
มูลค่าใดจะตํ่ ากว่า  ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสิน             
ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า  

  สัญญาเช่าระยะยาวเพ่ือเช่าทรัพยสิ์นโดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่
ยงัคงอยูก่บัผูใ้ห้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกเงินท่ีจ่ายล่วงหนา้ตาม
สัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นสิทธิการเช่า และตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง
ตลอดอายสุญัญาเช่า 
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4.18 เบีย้ประกนัภัยค้างรับและค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 เบ้ียประกนัภยัคา้งรับแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ โดยบริษทัยอ่ยตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจาก
จาํนวนท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บไม่ไดจ้ากเบ้ียประกนัภยัคา้งรับทั้งส้ินท่ีมีอยู ่ซ่ึงประมาณจากประสบการณ์
การเรียกเกบ็หน้ีในอดีตและตามสถานะปัจจุบนัของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ ณ วนัท่ีในงบดุล 

4.19 การขายลูกหนีต้ัว๋เงนิ  

 บริษทัยอ่ยบนัทึกการขายลดตัว๋เงินแบบท่ีบริษทัย่อยให้การอาวลั หรือการขายลดตัว๋เงินท่ีไม่มีการให้
อาวลัหรือรับรองแบบผูซ้ื้อมีสิทธิไล่เบ้ียเป็นหน้ีสินภายใตบ้ญัชี “ภาระจากการขายลูกหน้ีตัว๋เงิน” และ
จะบนัทึกรายการขายลดตัว๋เงินท่ีมีธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัเงินทุนอ่ืนใหก้ารอาวลัหรือรับรองแบบผูซ้ื้อ
มีสิทธิไล่เบ้ียโดยการเครดิตบญัชีลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือประเภทตัว๋เงินและเปิดเผยภาระดงักล่าวไวเ้ป็น
ส่วนหน่ึงของ “หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้” 

4.20 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจากการประภันภัย/เงินที่ต้องจ่ายตาม
กรมธรรม์ประกนัชีวติ 

 ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึกเม่ือไดรั้บการแจง้คาํเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกนัภยั โดย
บนัทึกตามมูลค่าประมาณการค่าสินไหมทดแทนท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระหรือเจา้หน้าท่ีของ
บริษัทย่อยแล้วแต่กรณี มูลค่าประมาณการค่าสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของ
กรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง  

 นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยท่ีทาํธุรกิจประกนัวินาศภยัยงัไดต้ ั้งสาํรองเพิ่มเติมสาํหรับค่าสินไหมทดแทนท่ี
อาจเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน (IBNR) โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีต แต่ไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 2.5 ของเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิยอ้นหลงัสิบสองเดือน เพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์
เร่ืองการจดัสรรเงินสาํรองค่าสินไหมทดแทนของบริษทัประกนัวินาศภยั 

 เงินท่ีตอ้งจ่ายตามกรมธรรม์ประกนัชีวิตบนัทึกเม่ือไดรั้บแจง้จากผูเ้อาประกนัชีวิตหรือตามเง่ือนไข   
ในกรมธรรม ์
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4.21  รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯและบริษทัย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจ
ควบคุมบริษทัฯและบริษทัยอ่ย หรือถูกควบคุมโดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง
หรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งเป็น
สาระสาํคญักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

4.22 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัท่ีในงบดุล บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทาํการประเมินว่าสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อย   
ดอ้ยค่าลงหรือไม่ หากมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า หรือเม่ือตอ้งทาํการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
เป็นรายปี บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้ น ทั้ งน้ี มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพยห์มายถึง มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย์
แลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขาย หมายถึง จาํนวนเงินท่ี
กิจการจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยใ์นงบดุลหกัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้น
ผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระ
ในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์บริษทัฯและ
บริษทัย่อยจะประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพยคิ์ดลดกระแส        
เงินสดดงักล่าวเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงใน
สภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์
กาํลงัพิจารณาอยู ่

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน 

 ณ วนัท่ีในงบดุล บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินว่ามีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นว่ารายการขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่ค่าความนิยมท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บรู้ในปีก่อนไดห้มดไปหรือ
ลดลงหรือไม่ หากมีขอ้บ่งช้ีดงักล่าว บริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยน์ั้นและกลบัรายการบญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่ค่าความนิยมท่ี
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ในปีก่อน 
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4.23 ผลประโยชน์พนักงาน  

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

4.24 เงินตราต่างประเทศ 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดข้ึนในระหว่างปีแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ รายการนอกงบดุลท่ีมียอด
คงเหลือ ณ วนัท่ีในงบดุลไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบดุล 

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการซ้ือขายและเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนรวมอยู่ในการคาํนวณ      
ผลการดาํเนินงาน 

4.25 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะ
เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

4.26  ภาษเีงนิได้ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดโ้ดยคาํนวณจากกาํไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร 

4.27 ตราสารอนุพนัธ์ 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเขา้ทาํรายการเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินนอกงบดุลท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์
เพ่ือบริหารความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนและอตัราดอกเบ้ีย และเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ลูกคา้ 

  สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีทาํข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการคา้บนัทึกเป็นรายการ
นอกงบดุลและแสดงมูลค่าตามราคายุติธรรม บริษทัย่อยรับรู้กาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลง
มูลค่ายติุธรรมของสญัญาในงบกาํไรขาดทุน 
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  สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียและสัญญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ียต่างสกุลเงินท่ีมิไดมี้ไวเ้พ่ือคา้จะบนัทึกเป็นรายการนอกงบดุลและวดัมูลค่าดว้ยวิธีคงคา้ง โดย
องคป์ระกอบท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินปีในลกัษณะเดียวกบั
รายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง โดยกาํไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
จะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน และองคป์ระกอบท่ีเป็นอตัราดอกเบ้ียจะถูกบนัทึกตามเกณฑ์คงคา้ง
เช่นเดียวกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีถูกป้องกนัความเส่ียง คือถือเป็นส่วนหน่ึงของรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
ตลอดอายุของสัญญา ลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย
แสดงสุทธิในงบดุล 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารอาจตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอน ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและ
ขอ้มูลท่ีเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุน้ี ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจาก
จาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 

5.1 การประเมนิความเส่ียงและผลประโยชน์ 

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดับญัชีสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการ
พิจารณาความเส่ียงและผลประโยชน์ ถึงแมว้่าฝ่ายบริหารจะไดใ้ช้ดุลยพินิจและขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดใน
สภาวะปัจจุบนัในการประเมินความเส่ียงและผลประโยชน์ ความเส่ียงและผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจริง
นั้นอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

5.2 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของเงนิให้สินเช่ือและค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี ้

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของเงินใหสิ้นเช่ือและค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในลกูหน้ีเกิดจากการปรับ
มูลค่าของเงินให้สินเช่ือและเงินลงทุนในลูกหน้ีจากความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดข้ึน ฝ่ายบริหารได้
ใชห้ลกัเกณฑก์ารตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของธนาคารแห่งประเทศไทยประกอบกบัดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีมีปัญหาในการจ่ายชาํระคืนหน้ีเงินต้นและ
ดอกเบ้ีย โดยใชก้ารวิเคราะห์สถานะของลกูหน้ีรายตวั ความน่าจะเป็นของการผิดนดัชาํระหน้ี มูลค่าของ
หลกัประกนัและสภาวะเศรษฐกิจ อยา่งไรก็ตาม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีแตกต่างกนั 
อาจมีผลต่อจาํนวนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและค่าเผื่อการดอ้ยค่า ดงันั้นการปรับปรุงค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
และค่าเผือ่การดอ้ยค่าอาจมีข้ึนไดใ้นอนาคต  



22 

5.3 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหา
ราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือ
ทางการเงิน โดยคาํนวณตามหลกัเกณฑก์ารประเมินมูลค่าท่ีเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้น
การคาํนวณมาจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลาด โดยคาํนึงถึงสภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ 
และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว 

5.4 ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพจิารณาค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์เม่ือพบว่ามูลค่ายติุธรรม
ของเงินลงทุนดงักล่าวลดลงอย่างมีสาระสาํคญัเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า 
โดยฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนโดยการวิเคราะห์สถานะของเงินลงทุน
แต่ละรายการ 

5.5 ค่าเผือ่การด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเม่ือพบว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนของทรัพยสิ์นมีมูลค่าลดลงกว่ามูลค่าตามบญัชี ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยพิจารณาจากราคาประเมินล่าสุดของทรัพยสิ์น ประเภท และคุณลกัษณะ
ของทรัพยสิ์น อย่างไรก็ตาม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีแตกต่างกนัอาจมีผลต่อค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าได ้ดงันั้น การปรับปรุงค่าเผือ่การดอ้ยค่าอาจมีข้ึนในอนาคต 

5.6 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารไดมี้การประมาณการอายุการใชง้านและ
มูลค่าซากเม่ือเลิกใชข้องอาคารและอุปกรณ์ และไดมี้การทบทวนอายุการใชง้านและมูลค่าซากหาก
พบวา่มีการเปล่ียนแปลง 
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5.7 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

ในการบนัทึกและวดัมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั้น จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ของฝ่ายบริหารในการประมาณมูลค่าของสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บในอนาคต โดยวิธีประมาณการ
กระแสเงินสดคิดลด ซ่ึงประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงไดเ้น่ืองจากภาวะการ
แข่งขนั แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของรายได ้โครงสร้างตน้ทุน การเปล่ียนแปลงของอตัราคิดลด 
ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง  

5.8 สัญญาเช่าการเงนิ/สัญญาเช่าดาํเนินงาน  

ในการทาํสัญญาเช่า ซ่ึงฝ่ายบริหารไดพิ้จารณาและประเมินขอบเขตของความเส่ียงและผลตอบแทนท่ี
ผูเ้ป็นเจา้ของพงึไดรั้บจากสินทรัพยท่ี์เช่าตามสัญญาแลว้ หากพบว่าความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมด
หรือเกือบทั้งหมดเป็นของผูเ้ช่า สัญญาเช่าดงักล่าวจะจดัเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่หากความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ยงัคงอยูก่บัผูใ้หเ้ช่าจะจดัเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

5.9 ส่วนแบ่งขาดทุนตามสัญญาโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้ บสท.  

ในการประมาณส่วนแบ่งขาดทุนตามสัญญาโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพใหแ้ก่บรรษทับริหารสินทรัพย์
ไทย (“บสท.”) นั้น บริษทัฯและบริษทัย่อยประมาณการจากขอ้มูลล่าสุดท่ีไดรั้บจาก บสท. และ
ประมาณการจาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีหรือสินทรัพยท่ี์เป็นหลกัประกนั ซ่ึงฝ่ายบริหารใช้
ดุลยพินิจในการกาํหนดขอ้สมมติฐานของอตัราร้อยละท่ีจะไดรั้บจากมูลหน้ีคงคา้งตามสัญญาปรับ
โครงสร้างหน้ีหรือจากมูลค่าหลกัประกนั ซ่ึงฝ่ายบริหารเห็นว่าเหมาะสมกบัขอ้มูลท่ีบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยมีอยูแ่ละสภาวะการณ์ในปัจจุบนั ทั้งน้ี การใชข้อ้สมมติฐานท่ีแตกต่างกนัและสภาวะการณ์
ท่ีอาจเปล่ียนแปลงในอนาคตอาจมีผลต่อจาํนวนส่วนแบ่งขาดทุนจากการโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพท่ี
ไดบ้นัทึกไว ้ 

5.10 เงนิสํารองประกนัชีวติ 

เงินสํารองประกนัชีวิตคาํนวณตามวิธีของคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงประมาณจากขอ้สมมติปัจจุบนั
หรือขอ้สมมติท่ีกาํหนดตั้งแต่วนัเร่ิมรับประกนั โดยสะทอ้นถึงการประมาณการท่ีดีท่ีสุดตามระยะเวลา 
ซ่ึงสะทอ้นการประมาณอยา่งดีท่ีสุดในเวลานั้น และปรับเพ่ิมดว้ยความเส่ียงและค่าการเบ่ียงเบน โดย
ขอ้สมมติหลกัท่ีใช้จะเก่ียวขอ้งกบัอตัรามรณะ อตัราการเจ็บป่วย อายุ ผลตอบแทนจากการลงทุน 
ค่าใชจ่้าย อตัราการขาดอายแุละยกเลิกของกรมธรรม ์และอตัราคิดลด 
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5.11 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

เงินสาํรองประกนัภยัส่วนหน่ึงประมาณข้ึนจากคาํเรียกร้องค่าเสียหายท่ีไดรั้บแจง้จากผูเ้อาประกนัภยั 
ซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระหรือเจา้หน้าท่ีของบริษทัย่อยแลว้แต่กรณี จากการตรวจสอบความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงแต่ไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง และอีกส่วนหน่ึงเป็นประมาณการ
ค่าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน (IBNR) โดยการใชป้ระมาณการขอ้มูลในสถิติและ
ประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากท่ีไดป้ระมาณการไว ้

5.12 คดฟ้ีองร้อง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารได้
ใชดุ้ลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้ ในกรณีท่ีฝ่ายบริหารเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความ
เสียหายเกิดข้ึนจะไม่บนัทึกประมาณการหน้ีสินดงักล่าวในงบการเงิน อยา่งไรก็ตาม ผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจแตกต่างไปจากท่ีไดมี้การประมาณการไว ้

6. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (สินทรัพย์) 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

   2551 2550 

 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
ในประเทศ 
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ  
กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟฯู 3,422 

 
35,800 39,222 2,571 - 2,571 

ธนาคารพาณิชย ์ 689 4,490 5,179 1,218 453 1,671 
ธนาคารอ่ืน 118 50 168 107 200 307 
สถาบนัการเงินอ่ืน 18 320 338 42 113 155 
รวม 4,247 40,660 44,907 3,938 766 4,704 
บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ 1 40 41 1 17 18 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - (26) (26) (42) - (42) 
รวมในประเทศ 4,248 40,674 44,922 3,897 783 4,680 
ต่างประเทศ       
เงินดอลลาร์สหรัฐ  286 20,236 20,522 34 35,447 35,481 
เงินยโูร 98 - 98 73 - 73 
เงินสกลุอ่ืน 112 - 112 74 - 74 
รวม 496 20,236 20,732 181 35,447 35,628 
บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ - 136 136 - 157 157 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - - - (3) (3) 
รวมต่างประเทศ 496 20,372 20,868 181 35,601 35,782 

รวมสุทธิ 4,744 61,046 65,790 4,078 36,384 40,462 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2551 2550 
 เม่ือทวงถาม   มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
ในประเทศ 
ธนาคารพาณิชย ์ 201 3,250 3,451 236 800 1,036 
ธนาคารอ่ืน 6 - 6 15 - 15 
สถาบนัการเงินอ่ืน - 20 20 - 20 20 
รวม 207 3,270 3,477 251 820 1,071 
บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ - 1 1 - 1 1 

รวมสุทธิ 207 3,271 3,478 251 821 1,072 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 เงินฝากสถาบนัการเงินของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงจาํนวน 300 ลา้นบาท เป็น
สถาบนัการเงินท่ีอยู่ระหว่างการเสนอแนวทางปรับโครงสร้างหน้ี แผนการเพ่ิมทุนและแผนการเขา้สู่
กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ ซ่ึงบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวแ้ลว้บางส่วนจาํนวน 25 
ลา้นบาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัยอ่ยมีเงินฝากสถาบนัการเงินในต่างประเทศจาํนวน  20,732 ลา้นบาท 
ซ่ึงส่วนหน่ึงจาํนวน 20,098 ลา้นบาท ไดมี้การทาํสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินไว ้ซ่ึงไดแ้สดงรวมไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 36.1 (2550: 35,628 ลา้นบาท และ 33,140 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551  บริษทัฯมีเงินฝากธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) (บริษทัยอ่ย) 
จาํนวน 3,250 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นเงินฝากในรูปของตัว๋แลกเงิน ซ่ึงจะครบกาํหนดชาํระในเดือนมกราคม 
2552  และคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.13 ต่อปี (2550: 800 ลา้นบาท) 

7. หลกัทรัพย์ซ้ือโดยมสัีญญาขายคนื 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 เงินลงทุนในหลกัทรัพยซ้ื์อโดยมีสัญญาขายคืนทั้งจาํนวนเป็นพนัธบตัรรัฐบาล
และพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย  
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8. เงินลงทุน 

8.1    จาํแนกตามประเภทเงนิลงทุน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 

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

 ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม 

เงินลงทุนช่ัวคราว         
เงินลงทุนเพือ่ค้า         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 604 607 480 480 - - - - 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน - - 11 11 - - - - 

 604 607 491 491 - - - - 
บวก:  ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 3  -  -  -  
 607  491  -  -  
เงินลงทุนเผือ่ขาย         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 4,264 4,290 2,882 2,881 - - - - 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 463 469 133 134 - - - - 
ตราสารทุนในความตอ้งการของ
ตลาดในประเทศ 49 49 10 10 - - - - 

 4,776 4,808 3,025 3,025 - - - - 
บวก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 32  -  -  -  
 4,808  3,025  -  -  
ตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบกําหนด 

– ครบกาํหนดชําระภายใน 1 ปี         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 5,783  966  2,999  -  
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 101  75  -  -  
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 524  675  -  -  
 6,408  1,716  2,999  -  
เงินลงทุนทัว่ไป         
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์ -  65  -  -  

 -  65  -  -  
รวมเงินลงทุนช่ัวคราว – สุทธิ 11,823  5,297  2,999  -  

 



27 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 

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

 ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม 

เงินลงทุนระยะยาว     
เงินลงทุนเผือ่ขาย     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 618 697 486 478 - - - - 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 4,360 4,540 1,582 1,585 - - - - 
ตราสารทุนในความตอ้งการของ

ตลาดในประเทศ 4,492 2,819 3,647 4,010 1,505 1,050 1,217 1,518 

  9,470 8,056 5,715 6,073 1,505 1,050 1,217 1,518 
บวก(หกั): ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (1,168)  358  (444)  301  
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (246)  -  (11)  -  
 8,056  6,073  1,050  1,518  
ตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบกําหนด          
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 10,688  12,220  418  480  
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 792  786  3,000  3,000  
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 4,323  675  -  -  
 15,803  13,681  3,418  3,480  
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (557)  (557)  (183)  (183)  
 15,246  13,124  3,235  3,297  
เงินลงทุนทัว่ไป         
เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 2,318  2,278  1,227  1,283  
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย ์ 658  884  -  -  
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความ         
 ตอ้งการของตลาดในประเทศ 329  331  230  230  
 3,305  3,493  1,457  1,513  
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (449)  (421)  (179)  (172)  
 2,856  3,072  1,278  1,341  
รวมเงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 26,158  22,269  5,563  6,156  
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8.2 จาํแนกตามระยะเวลาคงเหลอืของตราสารหนี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2551 2550 

 ครบกาํหนด ครบกาํหนด 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 – 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 – 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงินลงทุนเพือ่ค้า         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 604 - - 604 430 50 - 480 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน - - - - 11 - - 11 

รวม 604 - - 604 441 50 - 491 
บวก: ค่าเผือ่การปรับมูลค่า 3 - - 3 - - - - 

รวม 607 - - 607 441 50 - 491 

เงินลงทุนเผือ่ขาย         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 4,264 43 575 4,882 2,882 13 473 3,368 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 463 4,060 300 4,823 133 1,582 - 1,715 

รวม 4,727 4,103 875 9,705 3,015 1,595 473 5,083 
บวก(หกั): คา่เผื่อการปรับมูลคา่ 32 159 100 291 - 4 (9) (5) 

รวม 4,759 4,262 975 9,996 3,015 1,599 464 5,078 

ตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบกาํหนด         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 5,783 10,484 204 16,471 966 10,043 2,177 13,186 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 101 273 519 893 75 167 619 861 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 524 4,323 - 4,847 675 675 - 1,350 

รวม 6,408 15,080 723 22,211 1,716 10,885 2,796 15,397 
หกั: คา่เผือ่การดอ้ยค่า - (557) - (557) - (557) - (557) 

รวม 6,408 14,523 723 21,654 1,716 10,328 2,796 14,840 

รวมตราสารหนี้ 11,774 18,785 1,698 32,257 5,172 11,977 3,260 20,409 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 

 ครบกาํหนด ครบกาํหนด 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 – 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 – 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

ตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบกาํหนด         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ      2,999 418 - 3,417 - 480 - 480 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน - 3,000 - 3,000 - - 3,000 3,000 

รวม 2,999 3,418 - 6,417 - 480 3,000 3,480 
หกั: คา่เผือ่การดอ้ยค่า - (183) - (183) - (183) - (183) 

รวมตราสารหนี้ 2,999 3,235 - 6,234 - 297 3,000 3,297 
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8.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 ส่วนเกินทุนและส่วนตํ่ากวา่ทุนคงเหลือในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินรวม
จาํนวนประมาณ 30 ลา้นบาท และ 331 ลา้นบาท ตามลาํดบั เกิดจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน
ในตราสารหน้ี (2550: คงเหลือส่วนเกินทุน 36 ลา้นบาท และส่วนตํ่ากวา่ทุน 426 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม)  

8.4  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดชาํระรวมเงินลงทุนใน    
ตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีออกโดยบรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย (“บสท.”) ซ่ึงไดรั้บจากการโอนขายลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ
ใหแ้ก่ บสท. จาํนวน 1,169 ลา้นบาท ตัว๋สัญญาใชเ้งินดงักล่าวเปล่ียนมือไม่ได ้มีอาย ุ10 ปี (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: 418 ลา้นบาท) (2550: ตัว๋สญัญาใชเ้งินจากการโอนขายลูกหน้ี 1,465 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 
480 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) อยา่งไรกต็าม ยอดราคาโอนท่ีไดรั้บชาํระเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินแลว้
ยงัสามารถเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไดอี้กภายหลงัจากบสท.ไดส้อบทานราคาหรือไดมี้การประเมิน
หลกัประกนัหรือปรับปรุงราคา  

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยยงัไม่สามารถประมาณส่วนแบ่งผลขาดทุนท่ีแน่นอน
ได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัย่อยไดป้ระมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการบริหาร
สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพแลว้จาํนวนรวม 557 ลา้นบาท โดยแสดงเป็นสาํรองเผื่อการดอ้ยค่าในตัว๋สัญญาใชเ้งิน
ในส่วนของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดตามการจดัประเภทของตัว๋สัญญาใช้เงิน           
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 183  ลา้นบาท) (2550: 557 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและ 183 ลา้นบาท ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ)  

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากตัว๋สัญญาใชเ้งิน
ของ บสท. เป็นจาํนวนรวม 22 ลา้นบาท และไดรั้บชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียรวมจาํนวน 317 ลา้นบาท 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 8 ลา้นบาท และ 72 ลา้นบาท ตามลาํดบั)  

 นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยยงัคงมีความรับผิดชอบร่วมกบั บสท. ในส่วนแบ่งผลกาํไรหรือผล
ขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 36.2 

8.5 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 บริษทัฯมีเงินลงทุนในตราสารหน้ี - หุ้นกูด้อ้ยสิทธิของธนาคาร
ธนชาต จาํกดั (มหาชน) (บริษทัยอ่ย) อาย ุ7 ปี ครบกาํหนด 8 ธนัวาคม 2556 และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
6.18 ต่อปี จาํนวน 3,000 ลา้นบาท  

8.6 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 เงินลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจในงบการเงินรวม ซ่ึงมีราคาทุน     
ตดัจาํหน่ายจาํนวน 1,257  ลา้นบาท ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัการกูย้ืมเงินกบัธนาคารพาณิชยแ์ละกบั                   
นายทะเบียนประกนั (2550: 949 ลา้นบาท)  
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8.7 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 เงินลงทุนในตราสารหน้ีต่างประเทศของบริษทัยอ่ยทั้งจาํนวน 4,847 ลา้นบาท
ไดมี้การทาํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียต่างสกุลเงิน และเงินลงทุนในตราสารหน้ีภาคเอกชนของ
บริษทัยอ่ยอีกจาํนวน  800  ลา้นบาท ไดมี้การทาํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงไดแ้สดงรวมไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 36.1 (2550: เงินลงทุนในตราสารหน้ีต่างประเทศของบริษทัยอ่ยทั้งจาํนวน 
1,350 ลา้นบาท ไดมี้การทาํสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียต่างสกลุเงิน) 

8.8  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์บริษทัฯและบริษทัยอ่ยถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 
10 ข้ึนไปของจาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายแลว้ของนิติบุคคลนั้นมีดงัต่อไปน้ี 

  งบการเงินรวม 
  2551 2550 
  มูลค่าสุทธิตาม  มูลค่าสุทธิตาม  
  บญัชีของ สัดส่วน บญัชีของ สัดส่วน 

ช่ือหลกัทรัพย ์ ประเภทธุรกิจ เงินลงทุน เงินลงทุน เงินลงทุน เงินลงทุน 
  ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

อตุสาหกรรมการผลิตและพาณิชย์      
บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนาร่ี  ผลิตและจาํหน่ายขา้ว 376 19.60 335 19.59 
     จาํกดั (มหาชน)  และผลิตภณัฑจ์ากขา้ว     
ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง      
บริษทั เอช ที อาร์ จาํกดั ใหเ้ช่าพื้นท่ีสาํนกังานและ 20 19.10 20 19.10 
  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์     
บริษทั ปรีชากรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 15 9.91 26 10.00 

อื่น ๆ      
กองทุนรวมธุรกิจไทย 3(1) กองทุนรวมลงทุนใน 

อสังหาริมทรัพย ์
340 26.67 423 26.67 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท์รัพยท์วี(1) กองทุนรวมลงทุนใน 
อสังหาริมทรัพย ์

156 56.00 196 56.00 

กองทุนรวมไทยพฒันา 1(1) กองทุนรวมลงทุนใน 
อสังหาริมทรัพย ์

- - 184 20.00 

กองทุนเปิดธนสาร(1) กองทุนรวมลงทุนในตราสารหน้ี 267 28.99 268 29.14 
กองทุนเปิดธนชาติทุนทว ี1(1) กองทุนรวมลงทุนในตราสารทุน

และตราสารหน้ี 
- - 200 21.94 

กองทุนเปิดธนชาติหุน้ระยะยาวปันผล กองทุนรวมลงทุนในตราสารทุน 20 7.28 42 12.26 
กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด ์
แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด ์ออฟ ฟันด ์

กองทุนรวมลงทุนในตราสารทุน
ในต่างประเทศ 

- - 123 11.26 

กองทุนเปิดวรรณเอเอม็ โกลบอล อีเมอร์จ้ิง 
มาร์เกต็ เอควต้ีิ 

กองทุนรวมลงทุนในตราสารทุน
ในต่างประเทศ 

- - 52 15.93 

กองทุนเปิดธีรสมบติั(1) กองทุนรวมลงทุนในตราสารหน้ี 40 5.09 31 23.55 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหน้ีปันผล กองทุนรวมลงทุนในตราสารหน้ี - - 130 14.81 
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดฟั์นด ์ กองทุนรวมลงทุนในตราสารทุน

ในต่างประเทศ 
- - 114 18.96 

กองทุนธนชาตแวยเูอก็ซ์ยเูอสฟันด ์ กองทุนรวมลงทุนในตราสารทุน   
ในต่างประเทศ 

- - 172 13.37 

บริษทั แซทเทิร์น อิงค ์จาํกดั ธุรกิจร่วมลงทุน - 12.49 - 12.49 

(1) บริษัทฯและบริษทัย่อยไม่ถือว่าการลงทุนในกองทุนรวมเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษทัร่วม เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีอาํนาจควบคุม  หรืออิทธิพล
ในการกาํหนดนโยบายการเงินและการดาํเนินงานของกองทุนรวมดังกล่าว ซ่ึงอยู่ภายใต้การจัดการท่ีเป็นอิสระของผู้ จัดการกองทุนรวมตามรายละเอียดของโครงการจัดการ
กองทุนรวม และอยู่ภายใต้การกาํกับดูแลของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังน้ัน บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงบันทึกเงินลงทุนในกองทุนรวม
ดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขายระยะยาวหรือเงินลงทุนท่ัวไปขึน้อยู่กับวตัถปุระสงค์ของการลงทุน 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2551 2550 

  มูลค่าสุทธิตาม  มูลค่าสุทธิตาม  
  บญัชีของ สัดส่วน บญัชีของ สัดส่วน 

ช่ือหลกัทรัพย ์ ประเภทธุรกิจ เงินลงทุน เงินลงทุน เงินลงทุน เงินลงทุน 

  ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 
อตุสาหกรรมการผลิตและพาณิชย์      
บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนาร่ี  ผลิตและจาํหน่ายขา้ว 188 9.79 167 9.79 
   จาํกดั (มหาชน)  และผลิตภณัฑจ์ากขา้ว     
ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง      
บริษทั เอช ที อาร์ จาํกดั ใหเ้ช่าพื้นท่ีสาํนกังานและ 20 10.00 20 10.00 
  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์     
บริษทั ปรีชากรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 15 9.91 26 10.00 
อื่น ๆ      
กองทุนเปิดธนชาติหุน้ระยะยาวปันผล กองทุนรวมลงทุนในตราสารทุน 20 7.28 35 10.22 

8.9 เงินลงทุนในลูกหนีท้ีรั่บโอน 

 เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนเป็นลูกหน้ีท่ีประมูลซ้ือจากสถาบนัการเงินในประเทศ ซ่ึงยอดคงเหลือ
จากการรับโอนสิทธิลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 สรุปไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 

เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 2,318 2,278 1,227 1,283 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (322) (301) (81) (74) 

เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน - สุทธิ 1,996 1,977 1,146 1,209 

 
 2551 2550 

  ยอดหน้ี  อตัราผล  ยอดหน้ี  อตัราผล 
  คงคา้งตาม ราคาทุน ตอบแทน  คงคา้งตาม ราคาทุน ตอบแทน 
 จาํนวนราย สญัญาเดิม ท่ีรับโอน (Yield) จาํนวนราย สญัญาเดิม ท่ีรับโอน (Yield) 

  ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ  ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ 
งบการเงนิรวม         
ยอดรวมเงินลงทุนในลกูหน้ี 
 ท่ีรับโอนสะสม 1,662 33,559 7,793 6.50 - 18.97 1,653 33,265 7,621 6.50 - 18.97 
ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหน้ี 
 ท่ีรับโอน ณ วนัท่ีในงบดุล 933 14,868 2,318  966 14,797 2,278  
งบการเงนิเฉพาะกจิการ         
ยอดรวมเงินลงทุนในลกูหน้ี 
 ท่ีรับโอนสะสม 691 8,190 1,937 11.94 - 18.97 691 8,190 1,937 11.94 - 18.97 
ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหน้ี 
 ท่ีรับโอน ณ วนัท่ีในงบดุล 495 6,983 1,227  522 7,073 1,283  
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 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัยอ่ยไดซ้ื้อเงินลงทุนในลูกหน้ีเพิ่มเติมอีกจาํนวน  172 
ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้การทาํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีของเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ี
รับโอนในรูปแบบต่าง ๆ  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  ยอดคงเหลือตาม ยอดคงเหลือตาม  มูลค่าสินทรัพย ์
 จาํนวนราย บญัชีก่อนการปรับ บญัชีหลงัการปรับ ชนิดของสินทรัพย ์ ท่ีจะรับโอน 

รูปแบบการปรับโครงสร้าง ลูกหน้ี โครงสร้างหน้ี  โครงสร้างหน้ี  ท่ีจะรับโอนตามสัญญา ตามสัญญา 

  ลา้นบาท ลา้นบาท  ลา้นบาท 
งบการเงนิรวม       
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 16 3 3   
การโอนสินทรัพยแ์ละ/หรือหุน้ทุนและ/หรือ
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 

 1 - - อาคารหอ้งชุด 1 

รวม 17 3 3   

งบการเงนิเฉพาะกจิการ      
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 5 1 1   
การโอนสินทรัพยแ์ละ/หรือหุน้ทุนและ/หรือ
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 

1 - - อาคารหอ้งชุด 1 

รวม 6 1 1   

 ซ่ึงลูกหน้ีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ีในระหว่างปีมีระยะเวลาของสัญญาโดยนบั
จากอายหุน้ีคงเหลือ ณ วนัส้ินปีไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ระยะเวลา 

 
จาํนวนราย
ลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการปรับ
โครงสร้างหน้ี 

 
จาํนวนราย
ลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการปรับ
โครงสร้างหน้ี 

  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
มีกาํหนดชาํระในปี 2551 16 3 6 1 

นอ้ยกวา่ 5 ปี 1 - - - 

       รวม 17 3 6 1 

 เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนท่ีไดท้าํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ไดโ้อนไปเป็นเงินให้สินเช่ือตาม
ประกาศของ ธปท. ในราคาตามบญัชี ซ่ึงถือเป็นมูลค่ายติุธรรม ณ วนัโอน ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 
จึงไม่มียอดคงคา้งของหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ในบญัชีเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 
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8.10 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 เงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร้วมเงินลงทุน
ในหลกัทรัพยซ่ึ์งออกโดยบริษทัท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

   
มูลค่ายติุธรรม/ 

ค่าเผ่ือขาดทุน/ 
คา่เผ่ือดอ้ยค่า 

 จาํนวนราย ราคาทุน หลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 

 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

ตราสารทุน - หุ้นสามัญ         
1. บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีหรือ 2 2 1 1 1 1 - - 
  ผิดนดัชาํระหน้ี         
2. บริษทัท่ีรายงานของผูส้อบบญัชีระบุวา่ 13 14 134 134 36 36 98 98 
  บริษทัมีปัญหาเก่ียวกบัการดาํรงอยูข่อง
 กิจการ 

        

3. สถาบนัการเงินท่ีอยูร่ะหวา่งการเสนอ
แผนเพื่อเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ 

1 - 8 - - - 8 - 

เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอน       
1. บริษทัอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ต่มีผลการ
ดาํเนินงานและฐานะการเงิน
เช่นเดียวกบับริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ขา่ย
ถูกเพิกถอนของตลาดหลกัทรัพย ์

1 1 3 3 - - 3 3 

2. บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีหรือ 351 356 1,672 1,622 2,481 2,593 207 203 
 ผิดนดัชาํระหน้ี         

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    
มูลค่ายติุธรรม/ 

คา่เผือ่ขาดทุน/ 
ค่าเผือ่ดอ้ยค่า  

 จาํนวนราย ราคาทุน หลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

ตราสารทุน - หุ้นสามัญ         
1.  บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีหรือ 1 1 1 1 1 1 - - 
     ผิดนดัชาํระหน้ี         
2.  บริษทัท่ีรายงานของผูส้อบบญัชีระบุวา่ 5 5 113 113 35 35 77 77 
     บริษทัมีปัญหาเก่ียวกบัการดาํรงอยูข่อง         
     กิจการ         
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอน         
1.  บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีหรือ 161 165 907 948 1,401 1,502 36 39 
     ผิดนดัชาํระหน้ี         
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9. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

9.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงบนัทึกโดย
วิธีราคาทุนประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัในบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   สดัส่วนการถือหุ้น มูลค่าเงินลงทุน 
เงินปันผลสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี       
ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ (ร้อยละ) ตามวิธีราคาทุน 31 ธนัวาคม 

  2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย ์ 17,346 17,346 74.93 74.92 14,409 14,406 559 215 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส 
จาํกดั 

บริหารสินทรัพยด์อ้ย
คุณภาพ 

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

บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก๊ซ์ จาํกดั บริหารสินทรัพยด์อ้ย
คุณภาพ 

572 572 83.44 58.45 576 334 - - 

กองทุนรวมธนชาติ พร็อพเพอร์ต้ี 
ฟันด ์6 

ลงทุนในสิทธิเรียกร้อง 
 ในหน้ีหรือสินทรัพย์
ดอ้ยคุณภาพ 

900         900 99.80 99.80 898 898 - - 

บริษทั ถิรวานิช จาํกดั อยูร่ะหวา่งชาํระบญัชี 6             6 99.90 99.90 34 34 - - 
บริษทั ธนชาตเอสพีวี 01 จาํกดั ยงัไม่เร่ิมดาํเนิน          

กิจการคา้ 
2            2 100.00 100.00 2 2 - - 

บริษทั พสัระ จาํกดั เลิกกิจการ -           30 - 100.00 - 181 - - 
บริษทั กรุงเทพเคหะ จาํกดั  เลิกกิจการ -           15 - 99.87 - 46 - - 
บริษทั สินเคหการ จาํกดั  เลิกกิจการ -           25 - 95.12 - 20 - - 

     16,919 16,921 559 215 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า     (16) (81)   
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ      16,903 16,840   

9.2 งบดุลรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และงบกาํไรขาดทุนรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัไดร้วม
สินทรัพยจ์าํนวน 7,148  ลา้นบาท และรายไดจ้าํนวน 4,967 ลา้นบาท และกาํไรจาํนวน 501 ลา้นบาทของ 
บริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) (2550: สินทรัพย์
จาํนวน 5,665 ลา้นบาท รายได ้ 3,473 ลา้นบาท และกาํไร 239 ลา้นบาท) ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย
ดังกล่าวได้แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่องบการเงินของบริษทัดังกล่าวสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2550 ว่ายกเวน้ผลกระทบของรายการปรับปรุงท่ีอาจมีข้ึนต่องบการเงินเน่ืองจากการถูกจาํกดั
ขอบเขตการตรวจสอบรายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัรับและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประเดน็ดงักล่าวยงัคงมี
ต่อเน่ืองจนถึงปีปัจจุบนั อยา่งไรกต็าม ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าผลกระทบดงักล่าวจะไม่มีผลอยา่ง
เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯโดยรวม 
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9.3 งบดุลรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 ไดร้วมสินทรัพยจ์าํนวน 6 ลา้นบาท หน้ีสิน 0.2 ลา้นบาท และขาดทุน
จาํนวน 0.1 ลา้นบาท ของบริษทั ถิรวานิช จาํกดั ซ่ึงจดทะเบียนเลิกบริษทัแลว้ และอยูร่ะหว่างการชาํระบญัชี 
ซ่ึงงบการเงินของบริษทัย่อยดงักล่าวท่ีนาํมารวมในงบการเงินรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหารของ
บริษทัยอ่ยซ่ึงยงัไม่ผา่นการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี  

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัฯไดรั้บคืนทุนจากบริษทัยอ่ย 3 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทั 
พสัระ จาํกดั  บริษทั กรุงเทพเคหะ จาํกดั และบริษทั สินเคหการ จาํกดั เป็นจาํนวนเงินรวม 210 ลา้นบาท 
โดยมีกาํไรจากการรับคืนทุนสุทธิจาํนวน 27 ลา้นบาท (หลงัโอนกลบัสาํรองเผื่อการดอ้ยค่าท่ีเคยตั้งไว้
จาํนวน 65 ลา้นบาท) และไดต้ดัออกในการจดัทาํงบการเงินรวมแลว้ 

9.4 ในเดือนพฤศจิกายน 2551 บริษทัฯไดซ้ื้อหุน้ของบริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั คืนจากผูถื้อหุน้เดิม
จาํนวน 14,294,280 หุ้น มูลค่ารวม 242 ลา้นบาท ทาํให้บริษทัฯมีสัดส่วนการถือหุ้นเพ่ิมเป็นร้อยละ 
83.44 

9.5 ข้อมูลกระแสเงินสดของบริษทับริหารสินทรัพย์ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย 

  ขอ้มูลกระแสเงินสดของบริษทับริหารสินทรัพยซ่ึ์งเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                     
31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 เป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 บริษทับริหารสินทรัพย ์ บริษทับริหารสินทรัพย ์
 เอน็ เอฟ เอส จาํกดั แมก๊ซ์ จาํกดั 

 2551 2550 2551 2550 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน      
กาํไรสุทธิก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 366 194 212 206 
รายการปรับกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)     
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน      
   รายไดด้อกเบ้ียจากการดาํเนินงาน (122) (137) (26) (72) 
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 166 327 18 45 
   กาํไรจากการตีโอนทรัพยสิ์นชาํระหน้ี (14) (40) (48) (51) 
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในลูกหน้ี(โอนกลบั) 12 (1) (1) (21) 
   ขาดทุนจากการโอนกรรมสิทธ์ิ บสท. 5 - - - 
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน - (12) - (7) 
   โอนกลบัขาดทุนจากการลดมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขาย  (13) (25) (5) (5) 
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 33 - - 
   หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ(โอนกลบั) (217) 80 (10) (9) 
   อ่ืน ๆ (22) (73) - 2 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน     
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 161 346 140 88 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 บริษทับริหารสินทรัพย ์ บริษทับริหารสินทรัพย ์
 เอน็ เอฟ เอส จาํกดั แมก๊ซ์ จาํกดั 

 2551 2550 2551 2550 
สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง     
   เงินลงทุนในหลกัทรัพยช์ัว่คราว (645) 2,760 - - 
   เงินลงทุนในลูกหน้ี (158) (88) 55 87 
   เงินใหสิ้นเช่ือ 652 669 18 69 
   ทรัพยสิ์นรอการขาย 204 457 95 92 
   สินทรัพยอ่ื์น 11 (32) 18 (27) 
หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)     
   หน้ีสินอ่ืน 53 (200) (32) (51) 
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 278 3,912 294 258 
เงินสดรับดอกเบ้ียจากการดาํเนินงาน 112 122 25 71 
จ่ายภาษีเงินได ้ (82) (88) (104) (142) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 308 3,946 215 187 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน      
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาว 229 292 - 11 
เงินสดรับดอกเบ้ีย 16 23 - - 
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (3) - (1) - 
เงินสดรับจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นถาวร 1 - - - 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน 243 315 (1) 11 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ      
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มื (429) (3,957) (269) (160) 
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียเงินกูย้มื (166) (327) (30) (52) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (595) (4,284) (299) (212) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (44) (23) (85) (14) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 75 98 322 336 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 31 75 237 322 

10. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

10.1 ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2551 และ 2550 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในหุน้สามญัในบริษทั เอม็ บี เค 
จาํกดั (มหาชน) ท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย และดาํเนินธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์โรงแรม
และบริการ ซ่ึงขอ้มูลของบริษทัร่วมมีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

     งบการเงินรวม 

  สัดส่วนการถือหุ้น มูลค่าเงินลงทุน 
เงินปันผลรับ 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี   
ส่วนแบ่งกาํไรใน

ระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 
ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้  (ร้อยละ) วธีิราคาทนุ วธีิส่วนไดเ้สีย 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 
งบการเงินรวม             
บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 1,886 1,886 18.06 18.06 992 992 1,404 1,308 157 147 335 271 
             
งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดง 
 เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

            

บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 1,886 1,886 10.00 10.00 658 658   75 59   
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกเงินลงทุนในหุน้สามญัในบริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) เป็นเงินลงทุน
ในบริษทัร่วม ถึงแมว้่าจะมีเงินลงทุนในหุ้นสามญัในบริษทัดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 18.06 (คาํนวณตาม
ส่วนไดเ้สียท่ีแทจ้ริง) ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยมีอิทธิพลต่อ 
บริษทัร่วมดงักล่าวอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

10.2 ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษทัร่วม 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

ทุนเรียกชาํระ ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

สินทรัพยร์วม ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

หน้ีสินรวม ณ   
วนัท่ี 30 กนัยายน 

รายไดร้วม
สาํหรับปี        
ส้ินสุดวนัท่ี      
30 กนัยายน 

กาํไรสุทธิ
สาํหรับปี        
ส้ินสุดวนัท่ี      
30 กนัยายน 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 

บริษทั เอม็ บี เค 
จาํกดั (มหาชน) 1,886 1,886 22,846 19,027 12,173 8,951 6,410 5,868 1,424 1,408 

 ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนคาํนวณจากงบการเงินสําหรับปีบัญชีท่ีแตกต่างจากของบริษทัฯ 
เน่ืองจากขอ้จาํกดัของขอ้มูล โดยใชข้อ้มูลงบการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2551 และ 2550 และสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปี ซ่ึงจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯ โดยอา้งอิงจากงบการเงินของ
บริษทัร่วมท่ีสอบทานโดยผูส้อบบญัชี และปรับปรุงดว้ยผลกระทบจากนโยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกนั 
เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัฯเห็นว่าผลกาํไรสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2551 ไม่แตกต่างอยา่งเป็น
สาระสาํคญัจากผลกาํไรสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 

10.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 มูลค่ายติุธรรมของบริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามสัดส่วนท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยถืออยูคิ่ดเป็นจาํนวน 1,938 ลา้นบาท 
(งบเฉพาะกิจการ: 933 ลา้นบาท) 
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11. เงินให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับ 

11.1 จาํแนกตามประเภทสินเช่ือ 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 
เงินใหสิ้นเช่ือ     
เงินเบิกเกินบญัชี 2,511 1,468 - - 
เงินใหกู้ย้มื 43,691 35,026 235 509 
ตัว๋เงินรับ 17,636 8,549 394 1,216 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 211,828 191,025 7,999 23,069 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 1,888 1,239 - - 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือ 277,554 237,307 8,628 24,794 
บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ 324 252 - 14 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (9,623) (8,066) (1,302) (1,652) 
หกั: ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับ     

        โครงสร้างหน้ี (87) (84) - - 

เงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 268,168 229,409 7,326 23,156 

     
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์     
ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพยต์ามคาํสัง่ 884 770 - - 
เงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์ 598 853 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน 414 307 - - 

รวมลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 1,896 1,930 - - 
บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ - 1 - - 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (298) (306) - - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละดอกเบ้ีย 
 คา้งรับ - สุทธิ 1,598 1,625 - - 

เงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 269,766 231,034 7,326 23,156 
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11.2 จาํแนกตามระยะเวลาทีเ่หลอืของสัญญาการให้สินเช่ือ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 
เม่ือทวงถาม * 8,798 7,215 1,139 1,808 
ไม่เกิน 1 ปี 31,041 17,164 7,448 4,331 

เกิน 1 ปี 240,144 215,366 41 18,669 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 279,983 239,745 8,628 24,808 

หกั: กาํไรระหวา่งกนัจากการโอนขายเงินใหสิ้นเช่ือ (209) (255) - - 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 279,774 239,490 8,628 24,808 

*  รวมสัญญาท่ีครบกาํหนดแล้ว 

11.3 จาํแนกตามสกลุเงินและถิน่ท่ีอยู่ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 
เงินบาท     
     - ในประเทศ 278,704 239,016 8,628 24,808 
     - ต่างประเทศ 256 330 - - 
เงินดอลลาร์สหรัฐ - ในประเทศ 955 399 - - 
เงินสกลุอ่ืน ๆ - ในประเทศ 68 - - - 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 279,983 239,745 8,628 24,808 

หกั: กาํไรระหวา่งกนัจากการโอนขายเงินใหสิ้นเช่ือ (209) (255) - - 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 279,774 239,490 8,628 24,808 
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11.4 จาํแนกตามประเภทธุรกจิและการจัดช้ัน 
                                                        (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2551 
  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสัย  
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 1,146 - - 9 32 1,187 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 11,439 653 25 372 915 13,404 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 13,405 429 318 25 1,419 15,596 
การสาธารณูปโภคและบริการ 12,020 1,240 312 14 243 13,829 
การบริโภคส่วนบุคคล       
เพื่อท่ีอยูอ่าศยั 6,473 563 93 130 465 7,724 
เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์ 1,597 - 4 296 - 1,897 

    เพื่อเช่าซ้ือ 183,872 22,826 1,155 961 3,014 211,828 
    อ่ืน  ๆ 6,510 718 318 285 725 8,556 
อ่ืน ๆ 4,750 13 1 - 1,198 5,962 
รวมเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 241,212 26,442 2,226 2,092 8,011 279,983 
หกั: กาํไรระหวา่งกนัจากการโอนขาย       
            เงินใหสิ้นเช่ือ      (209) 
รวมเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ      279,774 

 
                                                        (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2550 
  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสัย  
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 1,289 5 4 - 33 1,331 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 6,448 99 50 464 656 7,717 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 5,258 77 106 257 1,560 7,258 
การสาธารณูปโภคและบริการ 7,873 111 902 3 240 9,129 
การบริโภคส่วนบุคคล       
เพื่อท่ีอยูอ่าศยั 6,896 562 122 128 435 8,143 
เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์ 1,623 - 7 - 301 1,931 

    เพื่อเช่าซ้ือ 165,674 21,552 1,055 717 2,027 191,025 
    อ่ืน  ๆ 6,833 685 348 281 372 8,519 
อ่ืน ๆ 3,404 75 9 428 776 4,692 
รวมเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 205,298 23,166 2,603 2,278 6,400 239,745 

หกั: กาํไรระหวา่งกนัจากการโอนขาย       
            เงินใหสิ้นเช่ือ      (255) 
รวมเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ      239,490 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551 
  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสัย  
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 

บริษทัยอ่ย  386 - - - - 386 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ - - - - 2 2 
การสาธารณูปโภคและบริการ - - - - 2 2 
การบริโภคส่วนบุคคล       
    เพื่อท่ีอยูอ่าศยั 3 4 2 14 15 38 
    เพื่อเช่าซ้ือ 6,107 885 98 66 843 7,999 
    อ่ืน  ๆ 3 8 69 3 118 201 
รวมเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 6,499 897 169 83 980 8,628 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550 
  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสัย  
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 

บริษทัยอ่ย  1,446 - - - - 1,446 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 1 - - - 4 5 
การสาธารณูปโภคและบริการ - - 1 - 2 3 
การบริโภคส่วนบุคคล       
    เพื่อท่ีอยูอ่าศยั 12 2 2 1 30 47 
    เพื่อเช่าซ้ือ 18,731 3,027 180 163 968 23,069 
    อ่ืน  ๆ 17 10 91 17 103 238 
รวมเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 20,207 3,039 274 181 1,107 24,808 

11.5   สินเช่ือด้อยคุณภาพ 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (ธนาคาร บริษทับริหาร
สินทรัพยแ์ละบริษทัหลกัทรัพย)์ มีเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพตามเกณฑข์อง ธปท. และ กลต. (หมายถึง 
เงินใหสิ้นเช่ือท่ีจดัชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสูญและสูญ) ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 

เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ (ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ)   
    บริษทัฯ  1,232 1,562 1,232 1,562 
    ธุรกิจธนาคาร  7,167 5,213 - - 
    ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์ 3,176 3,947 - - 
    ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 299 307 - - 
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 เงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพดงักล่าวขา้งต้นมิได้นับรวมถึงเงินให้สินเช่ือท่ีได้มีการทาํสัญญาปรับ
โครงสร้างหน้ีแลว้ และเขา้เง่ือนไขการจดัชั้นเป็นลูกหน้ีชั้นปกติหรือกล่าวถึงเป็นพิเศษ 

 นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (ธนาคารและบริษทัหลกัทรัพย)์ มีเงินให้
สินเช่ือท่ีระงบัการรับรู้รายไดต้ามเกณฑค์งคา้งดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 

บริษทัฯ  1,198 1,665 1,198 1,665 
ธุรกิจธนาคาร 7,251 4,927 - - 
ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 299 307 - - 

 สาํหรับบริษทับริหารสินทรัพยท่ี์เป็นบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายไดจ้ากเงินใหสิ้นเช่ือตามเกณฑเ์งินสด 

11.6 รายได้รอตัดบัญชี  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 รายไดร้อตดับญัชีมีดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 

รายไดร้อตดับญัชี 75 86 - - 
ดอกผลเช่าซ้ือ/เช่าการเงินรอตดับญัชี 31,446 28,650 352 1,378 

11.7 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีลูกหน้ีภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ
จาํนวน 207,928  ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงินสาํหรับรถยนต ์และรถจกัรยานยนต ์    
อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 3 ถึง 6 ปี และส่วนใหญ่คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ี
ตามท่ีระบุในสัญญา (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 6,972 ลา้นบาท)  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2551 

 จาํนวนเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสัญญา 

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

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ทั้งส้ินตามสัญญา 83,204 156,810 5,148 245,162 

รายไดร้อตดับญัชี (13,754) (17,513) (179) (31,446) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่า                          
ท่ีลกูหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญา 69,450 139,297 4,969 213,716 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ    5,788 

*  รวมลกูหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2550 

 จาํนวนเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสัญญา 

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

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ทั้งส้ินตามสัญญา 75,062 141,907 3,945 220,914 

รายไดร้อตดับญัชี (12,489) (16,028) (133) (28,650) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่า                         
ท่ีลกูหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญา 62,573 125,879 3,812 192,264 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ    4,313 

*  รวมลกูหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 

 จาํนวนเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสัญญา 

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

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ทั้งส้ินตามสัญญา 6,969 1,382 - 8,351 

รายไดร้อตดับญัชี (319) (33) - (352) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่า                         
ท่ีลกูหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญา 6,650 1,349 - 7,999 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ    1,027 

*  รวมลกูหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 

 จาํนวนเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสัญญา 

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

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ทั้งส้ินตามสัญญา 16,082 8,365 - 24,447 

รายไดร้อตดับญัชี (1,050) (328) - (1,378) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่า                          
ท่ีลกูหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญา 15,032 8,037 - 23,069 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ      1,359 
* รวมลกูหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

11.8 การปรับโครงสร้างหนีท่ี้มปัีญหา 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมี
ปัญหากบัลูกหน้ี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

     มูลค่า 
  ยอดคงเหลือตาม ยอดคงเหลือตาม  ของสินทรัพย ์
 จาํนวนราย บญัชีก่อนการปรับ บญัชีหลงัการปรับ ชนิดของสินทรัพย ์ ท่ีจะรับโอน 

รูปแบบการปรับโครงสร้าง ลูกหน้ี โครงสร้างหน้ี (1) โครงสร้างหน้ี (1) ท่ีจะรับโอนตามสัญญา ตามสัญญา 

  ลา้นบาท ลา้นบาท  ลา้นบาท 
งบการเงนิรวม      
การโอนสินทรัพย ์ 1 1 1 ท่ีดินเปล่า 4 
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 347 1,028 1,024   
การโอนสินทรัพย ์และ/หรือหุน้ทุน 15 23 23 ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง 33 
   และ/หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไข      
   การชาํระหน้ี      

รวม 363 1,052 1,048   

งบการเงนิเฉพาะกจิการ      
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 53 16 16   
การโอนสินทรัพย ์และ/หรือหุน้ทุน 3 7 7 ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง 13 
   และ/หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไข      
   การชาํระหน้ี      

รวม 56 23 23   

 (1)  แสดงด้วยยอดคงเหลือตามบญัชี(เงินต้นบวกดอกเบีย้ค้างรับ)  
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 ซ่ึงลูกหน้ีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีมีการทาํสญัญาปรับโครงสร้างหน้ีในระหว่างปีมีระยะเวลาของ
สญัญาโดยนบัจากอายหุน้ีคงเหลือ ณ วนัส้ินปีไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ระยะเวลา จาํนวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการปรับ 
โครงสร้างหน้ี จาํนวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการปรับ 
โครงสร้างหน้ี 

  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
ผดินดัชาํระแลว้ภายหลงัทาํสญัญา 128 513 16 14 
มีกาํหนดชาํระในปี 2551 147 290 22 8 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 59 170 17 1 
5 – 10 ปี 14 31 1 - 
10 – 15 ปี 4 6 - - 
มากกวา่ 15 ปี 11 38 - - 

รวม 363 1,048 56 23 

 ขอ้มูลสาํหรับปีปัจจุบนั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกหน้ีท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ีมีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 277 7 
กาํไรจากการรับชาํระหน้ี/กาํไรจากการขายหน้ี 
   ซ่ึงรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 155 7 
กาํไรจากการตีโอนสินทรัพยช์าํระหน้ีซ่ึงรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 16 10 
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีซ่ึงรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 14 - 
เงินสดท่ีรับชาํระจากลูกหน้ี 1,666 31 
ทรัพยสิ์นท่ีรับโอนจากลกูหน้ี  57 17 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษทัย่อยมียอดคงเหลือของทรัพยสิ์นท่ีตอ้งรับโอนภายใตส้ัญญาปรับ
โครงสร้างหน้ีคงเหลือเป็นจาํนวนเงินประมาณ 101 ลา้นบาท 
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  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินใหสิ้นเช่ือคงเหลือ (เงินตน้และดอกเบ้ียคา้งรับ) 
ท่ีไดมี้การทาํสญัญาปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ทั้งส้ิน (รวมรายการท่ีโอนมาจากบญัชีเงินลงทุนในลูกหน้ี) 
ดงัน้ี 

 จาํนวนราย ลูกหน้ีท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ี 

 ของลูกหน้ี  จาํนวนหน้ี จาํนวนหน้ีคงคา้งสุทธิ  
 ทั้งหมด จาํนวนราย คงคา้ง จากหลกัประกนั 

   ลา้นบาท ลา้นบาท 
บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 94,989 63 138 37 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 707,430 381 2,645 883 
บบส. เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 6,692 276 1,545 444 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 1,579 8 134 134 
บบส. แมก๊ซ์ จาํกดั 73 73 348 73 
กองทุนรวมธนชาติ พร็อพเพอร์ต้ี ฟันด ์6 30 30 36 - 

11.9 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 บริษทัฯมีเงินใหสิ้นเช่ือแก่บริษทัยอ่ยดงัน้ี 

ช่ือบริษทั ประเภทสินเช่ือ 
ระยะเวลาของสัญญา 
ณ 31 ธนัวาคม 2551 

อตัราดอกเบ้ีย          
ณ 31 ธนัวาคม 2551 จาํนวนเงินคงคา้ง 

    2551 2550 

    ลา้นบาท ลา้นบาท 
บบส. แมก๊ซ์ จาํกดั เงินกูย้มืระยะยาว 5 ปี  

(ส้ินสุดสิงหาคม 2553)  
คงท่ีร้อยละ 11.51 ต่อปี - 224 

บริษทั เนชัน่แนล ลีซซ่ิง 
จาํกดั 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน เม่ือทวงถาม  คงท่ีร้อยละ 5.25 ต่อปี 112 259 

บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง 
จาํกดั 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน เม่ือทวงถาม  คงท่ีร้อยละ 5.25 ต่อปี - 846 

บบส. เอน็ เอฟ เอส จาํกดั   ตัว๋สญัญาใชเ้งิน เม่ือทวงถาม  ตน้ทุนทางการเงิน 
ของบริษทัฯ 

264 93 

บริษทั ธนชาตกฎหมาย      
   และประเมินราคา จาํกดั 

  ตัว๋สญัญาใชเ้งิน เม่ือทวงถาม  ลอยตวัอา้งอิงอตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 1 
ปี สาํหรับบุคคลธรรมดา
บวกร้อยละคงท่ีต่อปี 

10 10 

รวม    386 1,432 
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11.10 เงินให้สินเช่ือจดัช้ันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (ธนาคารและ
บริษทับริหารสินทรัพย)์ มีเงินใหสิ้นเช่ือจดัชั้น (รวมถึงเงินใหกู้ย้มืแก่สถาบนัการเงินซ่ึงแสดงรวมใน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน) และเงินสาํรองท่ีเก่ียวขอ้งตามเกณฑใ์นประกาศของ ธปท. ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม(1) 

 มูลหน้ี/มูลค่าตามบญัชี 
มูลหน้ีหลงัหกั
หลกัประกนั (3) 

อตัราขั้นต ํ่า
ท่ีใชใ้นการ
ตั้งคา่เผ่ือ คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

 2551 2550 2551 2550  2551 2550 

เงินให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับ        

(รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน )(2)        
ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ (4) 274,523 199,066 64,078 45,023 1 912 528 
ลูกหน้ีจดัชั้นกลา่วถึงเป็นพิเศษ 25,107 22,100 9,253 7,053 2 185 141 
ลูกหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 2,093 2,492 1,436 1,333 100 1,475 1,685 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัย 1,719 2,244 1,230 1,085 100 1,230 1,085 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ 7,828 6,047 5,065 3,786 100 5,118 3,870 

รวม 311,270 231,949 81,062 58,280  8,920 7,309 
สาํรองเพิ่มเติมเผ่ือหน้ีท่ีอาจเรียกเก็บไม่ได ้ - - - -  270 523 

 311,270 231,949 81,062 58,280  9,190 7,832 

หกั:  คา่เผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับ
 โครงสร้างหน้ี 

(87) (84)      

 กาํไรระหวา่งกนัจากการโอนขาย (209) (255)      

รวมเงนิให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับ 310,974 231,610      

(1) เฉพาะบริษทัและบริษัทย่อยท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของ ธปท. 
(2)  มลูหนี/้มลูค่าตามบญัชีของลูกหนีจั้ดช้ันปกติและลกูหนีจั้ดช้ันกล่าวถึงเป็นพิเศษไม่รวมดอกเบีย้ค้างรับ 
(3) มลูหนีห้ลังหักหลักประกันของลูกหนีจั้ดช้ันตํา่กว่ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ หมายถึง มูลหนีห้ลงัหักมลูค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ี

คาดว่าจะได้รับจากลกูหนี ้หรือมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจาํหน่ายหลักประกันแล้วแต่กรณี  
(4) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 มูลหนี้/มูลหนี้ตามบัญชี มูลหนี้หลังหักหลักประกัน และค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้จัดช้ันปกติตามตาราง

ข้างต้น แสดงหลงัหักรายการระหว่างกัน จาํนวน 13,004  ล้านบาท  13,004 ล้านบาท และ  130  ล้านบาท ตามลาํดับ (2550: จาํนวน 22,476 ล้านบาท 
22,476 ล้านบาท และ 225 ล้านบาท ตามลาํดับ) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลหน้ี/มูลค่าตามบญัชี 
มูลหน้ีหลงัหกั
หลกัประกนั (2) 

อตัราขั้นตํ่า
ท่ีใชใ้นการ
ตั้งคา่เผ่ือ คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

 2551 2550 2551 2550  2551 2550 

เงินให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับ        

(รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน) (1)        
ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 6,519 20,213 1,740 4,407 1  17 44 
ลูกหน้ีจดัชั้นกลา่วถึงเป็นพิเศษ 897 3,039 346 904 2 7 18 
ลูกหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 169 274 109 188 100 109 188 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัย 83 181 73 180 100 73 180 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ 980 1,107 956 1,082 100 956 1,082 

รวม 8,648 24,814 3,224 6,761  1,162 1,512 
สาํรองเพิ่มเติมเผ่ือหน้ีท่ีอาจเรียกเก็บไม่ได ้ - - - -  140 140 

รวมเงนิให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับ 8,648 24,814 3,224 6,761  1,302 1,652 

(1) มลูหนี/้มลูค่าตามบญัชีของลูกหนีจั้ดช้ันปกติและลกูหนีจั้ดช้ันกล่าวถึงเป็นพิเศษไม่รวมดอกเบีย้ค้างรับ  
(2) มลูหนีห้ลังหักหลักประกันของลูกหนีจั้ดช้ันตํา่กว่ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ หมายถึง มูลหนีห้ลงัหักมลูค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ี

คาดว่าจะได้รับจากลกูหนี ้หรือมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจาํหน่ายหลักประกันแล้วแต่กรณี  

11.11  เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีท้ีม่ปัีญหา 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 เงินใหสิ้นเช่ือ (รวมเงินใหกู้ย้มืแก่สถาบนัการเงิน) ของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดร้วมลูกหน้ีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงิน
และผลการดาํเนินงานดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

    คา่เผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
 จาํนวนราย มูลหน้ี หลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท
         
1.  สถาบนัการเงินท่ีถูกส่ังปิดกิจการ 4 5 - 42 - - - 42 
2.  บริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอน 4 4 294 294 124 116 206 194 
     จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ         
     ตลาดหลกัทรัพยฯ์         
3.  บริษทัอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียน 13 15 858 903 809 1,533 284 269 

 แต่มีผลการดาํเนินงานและฐานะการเงิน         
 เช่นเดียวกบับริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ขา่ย         
 ถูกเพิกถอนของตลาดหลกัทรัพยฯ์         

4.  บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีหรือ 980 787 2,696 2,646 2,288 2,360 1,124 1,018 
 ผดินดัชาํระหน้ี         

5.  บริษทัท่ีรายงานของผูส้อบบญัชี 2 3 51 51 - - 51 51 
 ระบุวา่บริษทัมีปัญหาเก่ียวกบั         
 การดาํรงอยูข่องกิจการ         
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    คา่เผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
 จาํนวนราย มูลหน้ี หลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท
1.  บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีหรือ         

 ผดินดัชาํระหน้ี 268 320 173 193 75 89 106 118 

11.12 ลูกหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์จัดช้ันตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ                  
ตลาดหลักทรัพย์ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยจ์าํแนกลูกหน้ีธุรกิจ
หลักทรัพย์และดอกเบ้ียค้างรับ  และค่า เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ลูกหน้ีและ ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ค่าเผือ่หน้ีสงสัย 
 ดอกเบ้ียคา้งรับ ท่ีตอ้งตั้งตามเกณฑ ์กลต. จะสูญในบญัชี 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 

มูลหน้ีจดัชั้นสงสยั 296 301 296 301 296 301 
มูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 4 7 - - 2 5 

รวม 300 308 296 301 298 306 

 มูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐานขา้งตน้เป็นส่วนของมูลหน้ีท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั  

11.13 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ/สัญญาเช่าการเงนิของบริษทัย่อยแยกตามอายุคงค้าง 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 ยอดลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินของบริษทัยอ่ย 3 
แห่ง ซ่ึงดาํเนินธุรกิจเช่าซ้ือและใหเ้ช่าตามสัญญาเช่าระยะยาว แยกตามอายลูุกหน้ีท่ีคา้งชาํระโดยนบัจาก
วนัท่ีท่ีครบกาํหนดชาํระตามสญัญา(หลงัหกัรายการระหวา่งกนั)ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2551 2550 

ไม่คา้งชาํระหรือเกินกาํหนดชาํระนอ้ยกวา่ 90 วนั  5,177 5,795 
เกินกาํหนดชาํระ 91-365 วนั 207 137 
มากกวา่ 1 ปี 45 19 
ลูกหน้ีระหวา่งการดาํเนินคดี 136 31 

รวม 5,565 5,982 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญท่ีตั้งไวต้ามบญัชี 433 237 
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12. ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน   
 (ธนาคารและบริษทับริหารสินทรัพย)์   
  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสัย สาํรอง  บริษทั งบการเงิน 
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทัว่ไป รวม ยอ่ยอ่ืน รวม 

ยอดตน้ปี 525 141 1,685 1,085 3,870 523 7,829 543 8,372 
บวก: จาํนวนท่ีตั้งเพิ่ม(ลด)

  ในระหวา่งปี 387 44 (210) 145 3,057 (253) 3,170 393 3,563 
 หน้ีสูญรับคืน - - - - 54 - 54 1 55 
หกั: หน้ีสูญตดับญัชี - - - - (1,634) - (1,634) (206) (1,840) 
 โอนกลบัจากการ  
              โอนขายหน้ี - - - - (229) - (229) - (229)

ยอดปลายปี 912 185 1,475 1,230 5,118 270 9,190 731 9,921 

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน   
 (ธนาคารและบริษทับริหารสินทรัพย)์   
  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสัย สาํรอง  บริษทั งบการเงิน 
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทัว่ไป รวม ยอ่ยอ่ืน รวม 

ยอดตน้ปี 1,555 188 953 777 3,731 486 7,690 406 8,096 
บวก: จาํนวนท่ีตั้งเพิ่ม(ลด)

 ในระหวา่งปี (1,030) (47) 732 308 1,949 (13) 1,899 162 2,061 
โอนกลบัค่าเผือ่การ
ปรับมูลคา่จากการ
ปรับโครงสร้างหน้ี - - - - - 50 50 - 50 
หน้ีสูญรับคืน - - - - 8 - 8 - 8 

หกั:   หน้ีสูญตดับญัชี - - - - (1,465) - (1,465) (25) (1,490) 
โอนกลบัจากการ
โอนขายหน้ี - - - - (353) - (353) - (353) 

ยอดปลายปี 525 141 1,685 1,085 3,870 523 7,829 543 8,372 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในงบการเงินรวมสาํหรับหน้ีจดัชั้นปกติแสดงหลงั
หักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจาํนวน  130  ลา้นบาท ท่ีตั้ งไวส้ําหรับเงินให้สินเช่ือระหว่างกนั (2550: 
จาํนวน 225 ลา้นบาท) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 

  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสัย   

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทัว่ไป รวม 

ยอดตน้ปี 44 18 188 180 1,082 140 1,652 
บวก:  จาํนวนท่ีตั้งลด        

 ในระหวา่งปี (27) (11) (79) (107) (13) - (237) 
  หน้ีสูญรับคืน - - - - 11 - 11 
หกั:  หน้ีสูญตดับญัชี - - - - (109) - (109) 

โอนกลบัจาก 
 การโอนขายหน้ี - - - - (15) - (15) 

ยอดปลายปี 17 7 109 73 956 140 1,302 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 

  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสัย   
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทัว่ไป รวม 

ยอดตน้ปี 1,248 128 62 148 1,458 66 3,110 
บวก:  จาํนวนท่ีตั้งเพิ่ม(ลด)

 ในระหวา่งปี (1,204) (110) 126 32 230 74 (852) 
  หน้ีสูญรับคืน - - - - 3 - 3 
หกั:   หน้ีสูญตดับญัชี - - - - (256) - (256) 

โอนกลบัจาก 
 การโอนขายหน้ี - - - - (353) - (353) 

ยอดปลายปี 44 18 188 180 1,082 140 1,652 
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13. ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2551 2550 2551 2550 

ยอดตน้ปี 84 150 - - 
บวก: จาํนวนท่ีตั้งเพิ่มในระหวา่งปี 8 - - - 
หกั: จาํนวนท่ีตดัจาํหน่ายในระหวา่งปี (5) (12) - - 
 โอนไปค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - (50) - - 
 โอนกลบัจากการลดหน้ีใหลู้กหน้ี - (4) - - 
ยอดปลายปี 87 84 - - 

14. คุณภาพสินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 คุณภาพของสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนั
การเงินจดัประเภทตามประกาศของ ธปท. เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 เงินใหสิ้นเช่ือ  ทรัพยสิ์น   
 และดอกเบ้ียคา้งรับ เงินลงทุน รอการขาย สินทรัพยอ่ื์น รวม 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 
   จดัชั้นปกติ 274,523 199,066 - - - - 67 90 274,590 199,156 
   จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 25,107 22,100 - - - - 82 95 25,189 22,195 
   จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 2,093 2,492 - - - - 6 9 2,099 2,501 
   จดัชั้นสงสัย 1,719 2,244 - - - - 7 7 1,726 2,251 
   จดัชั้นสงสัยจะสูญ 7,828 6,047 1,547 948 906 723 242 214 10,523 7,932 
   รวม 311,270 231,949 1,547 948 906 723 404 415 314,127 234,035 
   หกั:  ค่าเผือ่การปรับมูลคา่ (87) (84)         
 จากการปรับ           
 โครงสร้างหน้ี           
    กาํไรระหวา่งกนั (209) (255)         
                  จากการโอนขาย           
 310,974 231,610         

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เงินใหสิ้นเช่ือ  ทรัพยสิ์น   
 และดอกเบ้ียคา้งรับ เงินลงทุน รอการขาย สินทรัพยอ่ื์น รวม 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 
   จดัชั้นปกติ 6,519 20,213 - - - - 10 22 6,529 20,235 
   จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 897 3,039 - - - - 14 28 911 3,067 
   จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 169 274 - - - - 2 5 171 279 
   จดัชั้นสงสัย 83 181 - - - - 1 2 84 183 
   จดัชั้นสงสัยจะสูญ 980 1,107 933 491 519 379 126 138 2,558 2,115 
   รวม 8,648 24,814 933 491 519 379 153 195 10,253 25,879 
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15. ทรัพย์สินรอการขาย 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 

 ยอดตน้ปี เพิ่มข้ึน 
จาํหน่าย/
โอน ยอดปลายปี ยอดตน้ปี เพิ่มข้ึน 

จาํหน่าย/
โอน ยอดปลายปี 

ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับ
ชาํระหน้ี         
อสังหาริมทรัพย ์ 5,980 86 (894) 5,172 2,747 51 (375) 2,423 
สังหาริมทรัพย ์ 830 6,355 (5,844) 1,341 68 207 (216) 59 
ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการ
ประมูลซ้ือจากการขาย
ทอดตลาด         

อสังหาริมทรัพย ์ 1,995 225 (262) 1,958 431 81 (34) 478 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 8,805 6,666 (7,000) 8,471 3,246 339 (625) 2,960 

หกั: คา่เผือ่การดอ้ยค่า (731) (605) 419 (917) (379) (213) 73 (519) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 8,074 6,061 (6,581) 7,554 2,867 126 (552) 2,441 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้การทาํสัญญาจะซ้ือจะขายทรัพยสิ์นรอการขาย
กบัลูกคา้จาํนวนประมาณ 80 ลา้นบาท (ราคาทุน) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 7 ลา้นบาท) แต่ปัจจุบนัอยู่
ระหว่างการผ่อนชาํระหรือการโอนกรรมสิทธิ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงยงัมิไดรั้บรู้กาํไรจากการขาย
และทรัพยสิ์นดงักล่าวยงัคงบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของทรัพยสิ์นรอการขายของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

 นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยยงัมีทรัพยสิ์นรอการขายอีกส่วนหน่ึงท่ีไดป้ระมูลซ้ือจากการขาย
ทอดตลาด แต่ยงัไม่ไดจ้ดทะเบียนโอนเป็นช่ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เน่ืองจากลูกหน้ีไดมี้การฟ้องแยง้
เพ่ือขอเพิกถอนการขายท่ีกรมบงัคบัคดีจาํนวนประมาณ 110 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 4 ลา้นบาท) 
อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารเช่ือมัน่ว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะชนะคดีจึงบนัทึกทรัพยสิ์นท่ีประมูลมา
เป็นทรัพยสิ์นของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และตดัยอดหน้ีคงคา้งของลูกหน้ีออกจากบญัชี 
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16. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

  อาคารและ เคร่ืองตกแต่ง    
  ส่วนปรับปรุง ติดตั้ง  งานระหวา่ง  

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน       
31 ธนัวาคม 2550 461 389 2,494 209 27 3,580 
ซ้ือเพิ่ม - 2 610 23 101 736 

จาํหน่าย/โอน - - (25) (26) (33) (84) 

31 ธนัวาคม 2551 461 391 3,079 206 95 4,232 

ค่าเส่ือมราคาสะสม       
31 ธนัวาคม 2550 - 45 1,118 109 - 1,272 
จาํหน่าย/โอน - (1) (34) (23) - (58) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 22 443 31 - 496 

31 ธนัวาคม 2551 - 66 1,527 117 - 1,710 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี       

31 ธนัวาคม 2550 461 344 1,376 100 27 2,308 

31 ธนัวาคม 2551 461 325 1,552 89 95 2,522 

ค่าเส่ือมราคาท่ีรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน    
   สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม    

   2550      374 

   2551      496 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  อาคารและ เคร่ืองตกแต่ง    
  ส่วนปรับปรุง ติดตั้ง  งานระหวา่ง  

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน       
31 ธนัวาคม 2550 63 147 87 37 5 339 
ซ้ือเพิ่ม - - 5 - 4 9 
จาํหน่าย/โอน - - 7 (6) (9) (8) 

31 ธนัวาคม 2551 63 147 99 31 - 340 

ค่าเส่ือมราคาสะสม       
31 ธนัวาคม 2550 - 31 61 27 - 119 
จาํหน่าย - - (2) (5) - (7) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 8 9 2 - 19 

31 ธนัวาคม 2551 - 39 68 24 - 131 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี       
31 ธนัวาคม 2550 63 116 26 10 5 220 

31 ธนัวาคม 2551 63 108 31 7 - 209 

ค่าเส่ือมราคาท่ีรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน      
   สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม     
   2550      24 

   2551      19 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน โดยมี
มูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนประมาณ 84 ลา้นบาท และมีอุปกรณ์สาํนกังานและยานพาหนะจาํนวนหน่ึง
ซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่โดยมีราคาทุนก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมเป็นจาํนวนเงิน
ประมาณ 324 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 7 ลา้นบาท และ 50 ลา้นบาท ตามลาํดบั)  
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17. สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - ซอฟท์แวร์ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวม 

 อายกุารตดั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 

 จาํหน่ายคงเหลือ ยอดตน้ปี เพิ่มข้ึน จาํหน่าย ยอดปลายปี 

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 0 – 10 ปี 339 235 (27) 547 

หกั:  ค่าตดัจาํหน่าย  (123) (29) 24 (128) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ  216 206 (3) 419 

ค่าตดัจาํหน่ายท่ีรวมอยูใ่น           
งบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี 

 
   29 

         (หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อายกุารตดั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 

 จาํหน่ายคงเหลือ ยอดตน้ปี เพิ่มข้ึน จาํหน่าย ยอดปลายปี 

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 0 – 5 ปี 8 - - 8 

หกั: ค่าตดัจาํหน่าย  (4) (2) - (6) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ  4 (2) - 2 

ค่าตดัจาํหน่ายท่ีรวมอยูใ่น                  
งบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี     2 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัจาํหน่าย
หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่โดยมีราคาทุนก่อนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 56 ลา้นบาท 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1 ลา้นบาท)  

18. สินทรัพย์อืน่ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 

รายไดค่้าเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ  516 752 - - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 247 223 25 24 
รายไดค้า้งรับ 98 181 17 11 
ลูกหน้ีอ่ืน - ภาษีมลูค่าเพิ่มจ่ายแทนลูกคา้  201 211 25 53 
ลูกหน้ีอ่ืน 749 774 121 146 
เงินมดัจาํ 152 120 7 8 
อ่ืน ๆ 578 327 32 33 

รวม 2,541 2,588 227 275 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (275) (252) (130) (146) 

รวมสินทรัพยอ่ื์น – สุทธิ 2,266 2,336 97 129 
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19. เงินรับฝาก 

19.1 จาํแนกตามประเภทเงนิรับฝาก 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 

จ่ายคืนเม่ือทวงถาม  563 419 - - 
ออมทรัพย ์ 72,713 57,727 - - 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 68 3,440 - - 
จ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา     

-  ไม่ถึง 6 เดือน 64,704 48,574 - - 
-  6 เดือนไม่ถึง 1 ปี 82,934 39,270 - - 

-  1 ปีข้ึนไป 48,748 38,736 - - 

รวมเงินรับฝาก 269,730 188,166 - - 

19.2  จาํแนกตามระยะเวลาทีเ่หลอืของสัญญารับฝากเงิน 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 

ไม่เกิน 1 ปี* 268,316 186,799 - - 

เกิน 1 ปี 1,414 1,367 - - 

รวมเงินรับฝาก 269,730 188,166 - - 

* รวมสัญญาท่ีครบกาํหนดแล้ว  

19.3 จาํแนกตามสกุลเงนิและถิน่ที่อยู่ของผู้ฝาก 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 

ในประเทศ     
เงินบาท   269,660 187,538 - - 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 65 628 - - 

เงินสกลุอ่ืน ๆ  5 - - - 

รวม 269,730 188,166 - - 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 เงินรับฝากส่วนหน่ึงจาํนวน 6,000 ลา้นบาทในงบการเงินรวม ไดมี้
การทาํสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียไว ้ซ่ึงไดแ้สดงรวมไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 36.1  
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20.   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (หนีสิ้น) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

   2551 2550 

 เม่ือทวงถาม   มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
และกองทุนเพ่ือการ
ฟ้ืนฟฯู             - - - - 108 108 

ธนาคารพาณิชย ์ 63 - 63 4 - 4 
บริษทัเงินทุนและบริษทั
หลกัทรัพย ์ 3,921 493 4,414 1,903 505 2,408 

สถาบนัการเงินอ่ืน 2,005 804 2,809 816 366 1,182 

รวมในประเทศ 5,989 1,297 7,286 2,723 979 3,702 

ต่างประเทศ       

เงินสกลุบาท 7 - 7 7 - 7 

รวมต่างประเทศ 7 - 7 7 - 7 

รวม 5,996 1,297 7,293 2,730 979 3,709 

  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2551 2550 

 เม่ือทวงถาม   มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ 

ธนาคารพาณิชย ์ 4,502 - 4,502 12,500 - 12,500 

รวม 4,502 - 4,502 12,500 - 12,500 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินจาํนวน 4,500 ลา้นบาท ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการเป็นเงินกูย้ืมจากธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) (บริษทัยอ่ย) ซ่ึงคิดดอกเบ้ียตามอตัรา
ตน้ทุนทางการเงินของธนาคารฯ บวกร้อยละคงท่ีต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เม่ือทวงถาม แต่ไม่เกิน
เดือนธนัวาคม 2552 (2550: 12,500 ลา้นบาท)  
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21. เงินกู้ยมื  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 อตัราดอกเบ้ียต่อปี          ปีท่ี งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภทของการกูย้มื  (ณ 31 ธนัวาคม 2551) ครบกาํหนด 2551 2550 2551 2550 

เงินกูย้มืระยะสั้น       
หุน้กูด้อ้ยสิทธิตามแผนการจดัตั้ง
ธนาคารท่ีจาํกดัของเขตธุรกิจ 

 2551 - 1,943 - - 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและ 
 ไม่มีหลกัประกนั 

 2551 - 1,000 - 1,000 

ตัว๋แลกเงิน คงท่ีร้อยละ 2.13 - 4.25 2552 43,752 54,225 2,444 - 
ตัว๋แลกเงิน ลอยตวัถวัเฉล่ีย MLR ของ

ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่  
4 แห่ง หกัร้อยละ 3.55  

2552 1,650 1,000 - - 

ตัว๋แลกเงิน ลอยตวั US-LIBOR-BBA    
6 เดือน บวกร้อยละ 0.64  

2552 500 - - - 

ตัว๋แลกเงิน ร้อยละ 4.62 ถา้อตัราดอกเบ้ีย
ของ US-LIBOR-BBA       

6 เดือน อยูร่ะหวา่งร้อยละ 
0 - 7.00  

2552 200 - - - 

ตัว๋แลกเงิน THB-THBFIX-REUTERS 
บวกร้อยละ 0.80 ถา้อตัรา

ดอกเบ้ียของ THB-THBFIX-
REUTERS  

อยูร่ะหวา่งร้อยละ 0 - 7.50 

2552 50 - - - 

ตัว๋แลกเงิน  2551  - 450 - - 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ลอยตวัถวัเฉล่ีย MLR ของ

ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่  
4 แห่ง หกัร้อยละ 3.60  

2552 500 7,080 500 7,080 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  2551 - 150 - 150 
รวมเงินกูย้มืระยะสั้น   46,652 65,848 2,944 8,230 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 อตัราดอกเบ้ียต่อปี          ปีท่ี งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภทของการกูย้มื  (ณ 31 ธนัวาคม 2551) ครบกาํหนด 2551 2550 2551 2550 

เงินกูย้มืระยะยาว       
หุน้กูด้อ้ยสิทธิเพือ่นบัเป็น
เงินกองทุนชั้นท่ี 2 

คงท่ีร้อยละ 5.10 2558 5,000 - - - 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มี
หลกัประกนั 

ลอยตวัถวัเฉล่ีย MLR ของ
ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 
4 แห่ง หกัร้อยละคงท่ีต่อปี  

2553 3,865 3,902 4,000 4,000 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มี
หลกัประกนั 

คงท่ีร้อยละ 5.25 และ 4.75 2553 - 2554 3,876 - 4,000 - 

สญัญาเงินกูย้มื  2553 - 45 - - 
ตัว๋แลกเงิน คงท่ีร้อยละ 4.64 - 4.80 2553 3,000 4,200 - - 
ตัว๋แลกเงิน ลอยตวั US-LIBOR-BBA    

6 เดือน บวกร้อยละ  
0.42 - 0.70  

2553 2,320 2,820 - - 

ตัว๋แลกเงิน ลอยตวั THB-THBFIX-
REUTERS บวกร้อยละ

0.45 - 0.47  

2553 750 750 - - 

ตัว๋แลกเงิน  2552 - 1,650 - - 
ตัว๋แลกเงิน  2552 - 200 - - 
ตัว๋แลกเงิน  2552 - 50 - - 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  2552 - 500 - 500 
รวมเงินกูย้มืระยะยาว   18,811 14,117 8,000 4,500 

รวมเงินกูย้มื   65,463 79,965 10,944 12,730 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 เงินกูย้ืมส่วนหน่ึงจาํนวน 9,020 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม ไดมี้การทาํ
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียไว ้ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 36.1 (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 4,000 ลา้นบาท) (2550: จาํนวน 13,315 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและ 5,150 ลา้นบาท 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 
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22. หนีสิ้นอืน่ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 

หน้ีสินอนุพนัธ์ทางการเงิน 296 59 - - 
เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนัภยัคา้งจ่าย 269 631 5 6 
ภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งจ่าย 141 148 62 123 
กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขายรอตดับญัชี 40 219 - 1 
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติคา้งจ่าย 786 617 - - 
ดอกผลจากการใหเ้ช่าซ้ือรับล่วงหนา้ 233 231 21 45 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานคา้งจ่าย 390 397 8 7 
บญัชีพกัเงินรับจากลูกหน้ีรอตดับญัชี 892 1,166 125 283 
เจา้หน้ีทรัพยสิ์นรอการขาย (รอบญัชีรับ - จ่าย) 156 201 47 62 
ประมาณการภาษีเงินได ้ 421 165 - - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนคา้งจ่าย 408 354 20 22 

อ่ืน ๆ 1,427 1,151 129 157 

รวม 5,459 5,339 417 706 

23. ทุนเรือนหุ้น/หุ้นทุนซ้ือคนื/เงินปันผล 

 ในระหว่างปี 2551 มีผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิท่ีแจง้ใช้สิทธิในการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญั
ของบริษทัฯจาํนวน 3,480 หุน้ ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัฯคงเหลือหุ้นบุริมสิทธิท่ียงัไม่ได้
แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 15,856 หุ้น ซ่ึงหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น สามารถแปลงเป็นหุ้นสามญัได ้1 
หุน้ และสามารถใชสิ้ทธิไดโ้ดยไม่มีกาํหนดและไม่มีเง่ือนไข 

 ในระหว่างปี 2551 บริษทัฯซ้ือคืนหุน้ทุนจากผูถื้อหุน้รวมจาํนวน 16,289,600 หุ้น คิดเป็นเงิน 110.26 ลา้นบาท 
ในราคาถวัเฉล่ียหุ้นละ 6.77 บาท และยงัไม่ไดมี้การจาํหน่ายออกไปในระหว่างปี หุ้นทุนซ้ือคืน
ดงักล่าวมีเง่ือนไขใหต้อ้งจาํหน่ายออกไปภายใน 3 ปีนบัจากวนัซ้ือคืน 
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 นอกจากน้ี ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 บริษทัฯมีการจ่ายเงินปันผลดงัน้ี 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย      

ต่อหุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 
  ลา้นบาท บาท  
เงินปันผลระหวา่งกาลประกาศ
จ่ายจากกาํไรสาํหรับงวด 

 หกเดือนแรกของปี 2551 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯเม่ือวนัท่ี  
25 กนัยายน 2551 

400 0.30 24 ตุลาคม 2551 

เงินปันผลประกาศจ่ายจาก
กาํไรสาํหรับงวดหกเดือน
หลงัของปี 2550 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือ
วนัท่ี 28 เมษายน 2551 

800 0.60 27 พฤษภาคม 2551 

รวมเงินปันผลจ่ายในระหวา่งปี 2551  1,200 0.90  

     
เงินปันผลระหวา่งกาลประกาศ
จ่ายจากกาํไรสาํหรับงวด 

 หกเดือนแรกของปี 2550 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯเม่ือวนัท่ี  
4 ตุลาคม 2550 

400 0.30 2 พฤศจิกายน 2550 

เงินปันผลประกาศจ่ายจาก
กาํไรสาํหรับงวดหกเดือน
หลงัของปี 2549 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือ
วนัท่ี 30 เมษายน 2550 

667 0.50 29 พฤษภาคม 2550 

รวมเงินปันผลจ่ายในระหวา่งปี 2550  1,067 0.80  

24. ส่วนเกนิทุน(ส่วนตํ่ากว่าทุน)จากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงนิลงทุน 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน     
เงินลงทุนเผือ่ขาย     
   ตราสารหน้ี 220 32 - - 
   ตราสารทุน 131 430 100 356 
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด 30 36 - - 
ส่วนเกินทุนของบริษทัร่วม - ตามวธีิส่วนไดเ้สีย - 13 - - 
รวม 381 511 100 356 
ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน     
เงินลงทุนเผือ่ขาย     
   ตราสารหน้ี (1) (19) - - 
   ตราสารทุน (1,329) (83) (544) (55) 
   ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด (331) (426) - - 
ส่วนตํ่ากวา่ทุนของบริษทัร่วม – ตามวธีิส่วนไดเ้สีย (39) - - - 
รวม (1,700) (528) (544) (55) 
รวมส่วนเกินทุน(ส่วนตํ่ากวา่ทุน)จากการเปล่ียนแปลง   
มูลค่าเงินลงทุน (1,319) (17) (444) 301 
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25. สํารองตามกฎหมาย 

 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงเป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัฯไดจ้ดัสรรกาํไรสุทธิสาํหรับปี 2551 จาํนวน 68,300,539 บาท ไปเป็น
ทุนสาํรองตามกฎหมาย (2550: 137,509,148 บาท) 

26. หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ 

 หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดว้ย 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบัหน้ีสูญและ     
   หน้ีสงสยัจะสูญ) ของเงินใหสิ้นเช่ือ     
    และรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 3,585 2,063 (237) (853) 
ตดัจาํหน่ายคา่เผือ่การปรับมลูค่าจากการปรับ      

   โครงสร้างหน้ีในระหวา่งปี (5) (12) - - 

รวมหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 3,580 2,051 (237) (853) 

27. ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี ้

 ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีในงบกาํไรขาดทุนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 
2550 ประกอบดว้ย 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 

ขาดทุนจากการลดหน้ีใหลู้กหน้ี 6 - - - 
ตั้งค่าเผือ่การปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี  8 - - - 

รวมขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 14 - - - 
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28. กาํไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุน 

 กาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 ไดร้วมรายการดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการปรับมลูค่า 3 - - - 
ตั้งสาํรองเผือ่การดอ้ยค่า (253) (135) (11) (66) 
ขาดทุนจากการปรับราคาโอนขายลกูหน้ี บสท. (5) - - - 
โอนกลบัสาํรองเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน 
ลูกหน้ีท่ีรับโอน (ตั้งสาํรองเผือ่การดอ้ยค่า) (21) 35 (7) 23 

กาํไรจากการรับชาํระหน้ี/ตีโอนสินทรัพยช์าํระหน้ี 
จากเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 120 133 52 41 

กาํไร(ขาดทุน)จากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ (146) 786 43 1,768 

รวม (302) 819 77 1,766 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 บริษทัฯไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ย
จาํนวน 8 บริษทั ใหแ้ก่ ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) โดยมีกาํไรจาํนวน
ประมาณ 1,146 ลา้นบาท แสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ และไดต้ดัออกในการจดัทาํงบ
การเงินรวมแลว้ นอกจากน้ี บริษทัฯไดจ้าํหน่ายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตให้แก่ BNSAL โดยมี
กาํไรซ่ึงคาํนวณตามวิธีราคาทุนจาํนวน 835 ลา้นบาท และไดแ้สดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 
และกาํไรจาํนวน 885 ลา้นบาท ไดแ้สดงไวใ้นงบการเงินรวมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

29. กาํไร(ขาดทุน)จากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอืน่ 

 กาํไร(ขาดทุน)จากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอ่ืนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 
2550 เป็นดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 

กาํไรจากการขาย 471 284 106 78 

ตั้งสาํรองเผือ่การดอ้ยค่าเพิ่มข้ึน (222) (33) (176) (29) 

รวม 249 251 (70) 49 
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30. ค่าตอบแทนกรรมการ 

 ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัฯและบริษทัย่อย (บริษทั
มหาชน) ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงรวมถึงเงินบาํเหน็จแก่คณะกรรมการ
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจาํนวนประมาณ 19 ลา้นบาท ท่ีอนุมติัโดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น โดยไม่รวม
เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายให้กบักรรมการซ่ึงดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ย (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 12 ลา้นบาท) 

31. ภาษเีงนิได้นิติบุคคล 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคาํนวณข้ึนจากกาํไรสุทธิสาํหรับปีหลงัจากบวกกลบัและหักออกดว้ยค่าใชจ่้ายและ
สาํรองต่าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษี และรายไดต่้าง ๆ ท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้ง
นาํมารวมคาํนวณเป็นรายไดใ้นทางภาษี 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในงบกาํไรขาดทุนรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 แสดงสุทธิจาก
ภาษีเงินไดท่ี้ไดรั้บคืนจากกรมสรรพากรจาํนวน 102 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2550 บริษทัย่อยได้
เปล่ียนวิธีการบนัทึกบญัชีทรัพยสิ์นรอการขาย - สังหาริมทรัพย ์จากเดิมบนัทึกราคาทุนของสินทรัพย์
ท่ีไดรั้บโอนมาดว้ยมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ ณ วนัท่ีไดรั้บโอนทรัพยสิ์นเป็นบนัทึก
ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงอา้งอิงตามราคาประเมินหักประมาณการค่าใชจ่้ายในการขายแต่ไม่เกินสิทธิ
เรียกร้องในลูกหน้ี และไดป้รับยอ้นหลงัผลกระทบของรายการดงักล่าวในปี 2549 ซ่ึงการเปล่ียนแปลง
น้ีทาํให้ภาระภาษีของบริษทัยอ่ยของปี 2549 ลดลง และบริษทัย่อยไดย้ื่นแบบแสดงรายการภาษีใหม่
ยอ้นหลงัเพ่ือขอคืนเงินภาษีดงักล่าว 

32. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบางแห่งและพนกังานไดร่้วมกนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตาม
พระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมเป็นราย
เดือนในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนักงาน และเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้ในอตัรา
เดียวกนั และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนดงักล่าว ในระหว่างปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุนเป็นจาํนวนประมาณ 
84  ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2  ลา้นบาท) 
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33. การกระทบยอดกาํไรต่อหุ้นปรับลด 

 กาํไรต่อหุน้ท่ีแสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเป็นกาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานซ่ึงคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิ
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯสําหรับปีด้วยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีออกจาํหน่ายอยู่ใน
ระหวา่งปี โดยสุทธิจากหุน้สามญัซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัฯ 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯสําหรับปีดว้ยผลรวมของ
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหว่างปีสุทธิจากหุ้นสามญัซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัฯ
บวกดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่า
ปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุน้สามญั โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ  วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุ้น
สามญัเทียบเท่า 

 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  จาํนวนหุน้สามญั  
 กาํไรสุทธิ ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั กาํไรต่อหุน้ 
 2551 2550 2551 2550 2551 2550 
 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 2,768,411 2,817,749 1,332,511 1,333,135 2.08 2.11 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุน้บุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       
 หุน้สามญั - - 16 19   
กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
 สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 2,768,411 2,817,749 1,332,527 1,333,154 2.08 2.11 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  จาํนวนหุน้สามญั  
 กาํไรสุทธิ ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั กาํไรต่อหุน้ 
 2551 2550 2551 2550 2551 2550 
 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 1,366,011 2,750,183 1,332,511 1,333,135 1.03 2.06 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุน้บุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       
 หุน้สามญั - - 16 19   
กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
 สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 1,366,011 2,750,183 1,332,527 1,333,154 1.03 2.06 



67 

34. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามสัญญาระหว่างบริษทัฯ และบริษทั
เหล่านั้น และเป็นไปตามปกติธุรกิจ ซ่ึงรายการท่ีมีสาระสาํคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ    นโยบายกาํหนดราคา 

 2551 2550 2551 2550 (สาํหรับปี 2551) 

บริษทัย่อย      
ค่าขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

(2550: โดยมีกาํไร 1,146 ลา้นบาท 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

- - - 4,158  

ค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม - - - 347  
ค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี - - 28,443 5,685 ราคาตลาด 
มูลค่าซ้ือสินทรัพย ์ - - 1 - ราคาตามบญัชี 
มูลค่าขายสินทรัพยด์าํเนินงาน 
 (2550: ไม่มีกาํไรจากการขาย) 

- - - 225  

ดอกเบ้ียรับจากเงินให้สินเช่ือ - - 39 128 คิดดอกเบ้ียร้อยละ 3.74 - 5.25 และ 
11.51 ต่อปี 

ดอกเบ้ียรับจากเงินฝากธนาคาร - - 70 13 คิดดอกเบ้ียร้อยละ 2.00 - 4.00 ต่อปี 
ดอกเบ้ียรับจากเงินลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 

- - 186 186 คิดดอกเบ้ียร้อยละ 6.18 ต่อปี 

รายไดค้่าเช่าและบริการอ่ืน - - 175 134 อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
รายไดค้่าธรรมเนียมและอ่ืน ๆ - 6 6 47 อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
เงินปันผลรับ - - 559 215 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 292 1,280 คิดดอกเบ้ียร้อยละ 3.42 - 5.25 ต่อปี 
ค่าเช่าจ่ายและบริการอ่ืน - 14 180 205 อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ค่าเบ้ียประกนัจ่าย - - 2 2 ตามกรมธรรม ์
บริษทัร่วม      
ดอกเบ้ียรับ 3 5 - - คิดดอกเบ้ียร้อยละ 3.40 - 4.30 ต่อปี 
เงินปันผลรับ - - 75 59 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดอ่ื้น 3 5 - -  
ดอกเบ้ียจ่าย 5 11 - - คิดดอกเบ้ียร้อยละ 1.00 - 2.75 และ 

11.51 ต่อปี 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 53 48 29 31  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ    นโยบายกาํหนดราคา 

 2551 2550 2551 2550 (สาํหรับปี 2551) 

บริษทัท่ีเกีย่วข้องกัน       
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี 21,047 17,790 - - ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี 

(2551: กาํไร 13 ลา้นบาท        
2550: ขาดทุน 1 ลา้นบาท) 

1,454 511 - - ราคาตลาด 

มูลค่าซ้ือ/ขายสญัญาอตัรา
แลกเปล่ียน 

132,786 - - - ราคาตลาด 

 (2551: ขาดทุน 36 ลา้นบาท)              
มูลค่าเงินให้สินเช่ือท่ีรับโอน - 824 - -  
มูลค่าเงินฝากท่ีรับโอน - 53 - -  
มูลค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร - 4 - -  
ดอกเบ้ียรับ 192 189 - - คิดดอกเบ้ียร้อยละ 1.00 - 8.50 ต่อปี 
เงินปันผลรับ 40 38 25 18 ตามท่ีประกาศจ่าย 
กาํไรจากการขายหน้ี - 168 - -  
รายไดอ่ื้น 10 26 2 1  
เงินปันผลจ่าย 186 - - - ตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียจ่าย 61 76 - - คิดดอกเบ้ียร้อยละ 1.00 - 4.85 และ  

9.00 ต่อปี 
ค่าบริหารโครงการจ่าย 59 57 29 30 อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญาซ่ึงคาํนวณ

โดยอา้งอิงจากประมาณการเวลาท่ีใช ้
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 87 67 4 7  

 นอกเหนือจากรายการตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 ธนาคารธนชาต 
จาํกดั (มหาชน) ไดโ้อนขายลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพใหแ้ก่บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั จาํนวน 
8 ลา้นบาท (2550: บริษทับริหารสินทรัพย ์เอ็น เอฟ เอส จาํกดั ไดโ้อนขายทรัพยสิ์นรอการขายเป็น
จาํนวน 258 ลา้นบาท ใหแ้ก่ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยในกลุ่มตามราคาประเมินท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระภายนอก) 

 ยอดคงคา้งของรายการระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 
และ 2550 สามารถแสดงดว้ยยอดถวัเฉล่ียจากยอดคงคา้ง ณ วนัส้ินเดือน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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(หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 

บริษทัยอ่ย     
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ - - 2,036 568 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี - - 3,000 3,000 
เงินใหสิ้นเช่ือ - - 647 2,008 
เงินรับฝาก - 30 - - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) - - 7,389 25,095 
เงินกูย้มื - - 129 88 
บริษทัร่วม     
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 48 108 - - 
เงินใหสิ้นเช่ือ 51 183 - - 
เงินรับฝาก 57 35 - - 
เงินกูย้มื 25 64 - - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 4,457 4,944 37 60 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 842 787 - - 
เงินใหสิ้นเช่ือ 812 1,377 - 2 
เงินรับฝาก 1,039 845 - - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 324 24 - 1 
เงินกูย้มื 534 874 - - 

 ยอดคงคา้งของรายการระหวา่งกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญั ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2551 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน  

 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ  

เงินลงทุน 
- ตราสาร

หน้ี 
เงินให้
สินเช่ือ 

ดอกเบ้ีย
คา้งรับ 

สินทรัพย์
อ่ืน เงินรับฝาก 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ  เงินกูย้มื 

ดอกเบ้ีย
คา้งจ่าย หน้ีสินอ่ืน 

ภาระ
ผกูพนั 

บริษัทร่วม            
บมจ. เอม็ บี เค - - - - 10 65 - - - 6 64 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกัน            
บมจ. แอดวานซ์  
 อินโฟร์ เซอร์วสิ - 714 43 12 11 32 - - - 6 - 
ธนาคารแห่งโนวาส 
โกเทีย 7,743 - - 8 3 - 8 - - 4 1,194 

อ่ืน ๆ 20 - 307 1 16 568 94 212 9 2 68 

รวม 7,763 714 350 21 40 665 102 212 9 18 1,326 



70 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2550 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน  

 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ  

เงินลงทุน 
- ตราสาร

หน้ี 
เงินให้
สินเช่ือ 

ดอกเบ้ีย
คา้งรับ 

สินทรัพย์
อ่ืน เงินรับฝาก 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ  เงินกูย้มื 

ดอกเบ้ีย
คา้งจ่าย หน้ีสินอ่ืน 

ภาระ
ผกูพนั 

บริษัทร่วม            
บมจ. เอม็ บี เค - 271 - 5 9 14 - 45 2 - 56 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกัน            
บมจ. แอดวานซ์  
 อินโฟร์ เซอร์วสิ - 700 31 11 24 987 - - - 4 - 
ธนาคารไทยพาณิชย ์ 601 169 - 1 - - - - - - 15,452 
ธนาคารนครหลวงไทย 61 - - - - - - 750 3 - - 
ธนาคารแห่งโนวาส 
โกเทีย 8,875 - - 28 - - 7 - - - - 

อ่ืน ๆ 20 35 777 3 15 652 20 148 5 30 112 

รวม 9,557 1,175 808 48 48 1,653 27 943 10 34 15,620 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน  

 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ  

เงินลงทุน 
- ตราสาร

หน้ี 
เงินให้
สินเช่ือ 

ดอกเบ้ีย
คา้งรับ 

สินทรัพย์
อ่ืน 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ  เงินกูย้มื 

ดอกเบ้ีย
คา้งจ่าย หน้ีสินอ่ืน 

ภาระ
ผกูพนั 

บริษัทย่อย           
บมจ. ธนาคารธนชาต 3,413 3,000 - 13 11 4,502 - - 22 - 
บมจ. หลกัทรัพยธ์นชาต - - - - 2 - - - 9 - 
บจ. เนชัน่แนล ลีสซ่ิง - - 112 - - - - - 9 - 
บบส. เอน็ เอฟ เอส จาํกดั - - 264 - - - - - 1 - 
บจ. ธนชาตกฎหมาย 
 และประเมินราคา - - 10 - - - - - - - 
บจ. ธนชาตประกนัภยั - - - - 1 - 123 1 - - 
บจ. ธนชาตประกนัชีวติ - - - - - - 137 1 - - 
บริษัทร่วม           
บมจ. เอม็ บี เค  - - - - 3 - - - 5 - 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกัน           

อ่ืน ๆ 20 - - - 1 - - - 1 10 

รวม 3,433 3,000 386 13 18 4,502 260 2 47 10 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน  

 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ  

เงินลงทุน 
- ตราสาร

หน้ี 
เงินให้
สินเช่ือ 

ดอกเบ้ีย
คา้งรับ 

สินทรัพย์
อ่ืน 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ  เงินกูย้มื 

ดอกเบ้ีย
คา้งจ่าย หน้ีสินอ่ืน 

ภาระ
ผกูพนั 

บริษัทย่อย           
บมจ. ธนาคารธนชาต 931 3,000 - 13 6 12,500 - - 15 - 
บมจ. หลกัทรัพยธ์นชาต - - - - - - - - 32 - 
บจ. ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง - - 846 3 - - - - - - 
บจ. เนชัน่แนล ลีสซ่ิง - - 259 - - - - - 13 - 
บบส. แมก๊ซ์ จาํกดั - - 224 10 1 - - - - - 
บบส. เอน็ เอฟ เอส จาํกดั - - 93 - - - - - 1 - 
บจ. ธนชาตกฎหมาย 
 และประเมินราคา - - 10 - - - - - 1 - 
บจ. ธนชาตประกนัภยั - - - - 1 - 98 1 2 - 
บริษัทร่วม           
บมจ. เอม็ บี เค  - - - - 3 - - - - - 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกัน           
ธนาคารไทยพาณิชย ์ 29 - - - - - - - - 8,000 

อ่ืน ๆ 29 - - - 1 - - - 1 10 

รวม 989 3,000 1,432 26 12 12,500 98 1 65 8,010 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการมี
ผูบ้ริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเป็นผูถื้อหุน้และ/หรือเป็นกรรมการร่วมกนัรวมจาํนวนประมาณ  
439  ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 219 ลา้นบาท) (2550: 1,285 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและ 
1,085 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัพนกังานระดบัชั้นบริหารตั้งแต่ผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป
ของบริษทัฯและบริษทัในกลุ่มธนชาต โดยรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ซ่ึงยอดคงคา้ง 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 เป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 

เงินใหสิ้นเช่ือ 69 52 2 4 
เงินรับฝาก 496 399 - - 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินเดือน ค่าเบ้ียประชุม และ
บาํเหน็จให้แก่ผูบ้ริหารสาํคญัรวมถึงกรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรวมเป็นจาํนวน 273 ลา้นบาท 
(งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ: 51 ลา้นบาท) (2550: 240 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 44 ลา้นบาท ใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ) 
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35. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลทางการเงินในงบการเงินรวมจาํแนกตามส่วนงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 และสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนัเป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 

 บริษทัฯ ธุรกิจธนาคาร 
ธุรกิจบริหาร
สินทรัพย ์

ธุรกิจ
หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ         
ประกนัชีวติ ธุรกิจอ่ืน 

รายการ       
ตดับญัชี งบการเงินรวม 

รายไดด้อกเบ้ียและเงิน
ปันผลสุทธิหลงัหกั
หน้ีสูญและหน้ี
สงสัยจะสูญและ
ขาดทุนจากการปรับ
โครงสร้างหน้ี 1,544 6,921 215 112 348 285 (1,112) 8,313 

ส่วนแบ่งกาํไรจาก 
 เงินลงทุนตาม 
 วธีิส่วนไดเ้สีย - - - - - - 335 335 
รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย 755 2,213 484 1,239 4,688 3,187 (994) 11,572 
คา่ใชจ่้ายท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย (681) (7,715) (121) (1,036) (4,518) (3,004) 1,197 (15,878) 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (252) (76) (199) (95) (168) (210)  - (1,000) 

กาํไรสุทธิ 1,366 1,343 379 220 350 258 (574) 3,342 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 

 บริษทัฯ ธุรกิจธนาคาร 
ธุรกิจบริหาร
สินทรัพย ์

ธุรกิจ
หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ         
ประกนัชีวติ ธุรกิจอ่ืน 

รายการ       
ตดับญัชี งบการเงินรวม 

รายไดด้อกเบ้ียและเงิน
ปันผลสุทธิหลงัหกั
หน้ีสูญและหน้ี
สงสัยจะสูญและ
ขาดทุนจากการปรับ
โครงสร้างหน้ี 1,983 5,132 (160) 126 221 233 (494) 7,041 

ส่วนแบ่งกาํไรจาก 
 เงินลงทุนตาม 
 วธีิส่วนไดเ้สีย - - - - - - 271 271 
รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย 2,674 1,941 736 1,304 3,324 2,670 (2,274) 10,375 
คา่ใชจ่้ายท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย (847) (6,041) (177) (926) (3,298) (2,577) 1,053 (12,813) 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (1,060) (41) (221) (144) (69) (170) - (1,705) 

กาํไรสุทธิ 2,750 991 178 360 178 156 (1,444) 3,169 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 

 บริษทัฯ ธุรกิจธนาคาร 
ธุรกิจบริหาร
สินทรัพย ์

ธุรกิจ
หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ         
ประกนัชีวิต ธุรกิจอ่ืน 

รายการ       
ตดับญัชี งบการเงินรวม 

เงินลงทุน - สุทธิ 26,124 26,586 2,147 701 5,787 2,878 (24,838) 39,385
เงินใหสิ้นเช่ือและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ - 
สุทธิ (รวมรายการ
ระหวา่งธนาคารและ
ตลาดเงิน) 10,803 330,534 2,263 2,436 2,840 6,213 (19,533) 335,556 
ท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์  - สุทธิ 209 2,015 2 107 139 50 - 2,522 

สินทรัพยอ่ื์น 2,788 9,176 3,372 175 285 1,130 (253) 16,673 

สินทรัพยร์วม 39,924 368,311 7,784 3,419 9,051 10,271 (44,624) 394,136 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 

 บริษทัฯ ธุรกิจธนาคาร 
ธุรกิจบริหาร
สินทรัพย ์

ธุรกิจ
หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ         
ประกนัชีวิต ธุรกิจอ่ืน 

รายการ       
ตดับญัชี งบการเงินรวม 

เงินลงทุน - สุทธิ 23,654 19,968 1,621 1,020 5,042 2,643 (25,074) 28,874 
เงินใหสิ้นเช่ือและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ - 
สุทธิ (รวมรายการ
ระหวา่งธนาคารและ
ตลาดเงิน) 24,227 259,286 2,846 2,493 1,440 6,805 (25,601) 271,496 
ท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์  - สุทธิ 220 1,783 1 131 117 56 - 2,308 

สินทรัพยอ่ื์น 3,151 10,061 3,615 357 434 1,194  (234) 18,578 

สินทรัพยร์วม 51,252 291,098 8,083 4,001 7,033 10,698 (50,909) 321,256 
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36. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายหนา้และภาระผกูพนัท่ีมีสาระสาํคญั             
มีดงัน้ี 

36.1 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2551 2550 

  เงินตราต่าง   เงินตราต่าง  
 เงินบาท ประเทศ รวม เงินบาท ประเทศ รวม 
การรับอาวลัตัว๋เงิน 118 - 118 24 - 24 
การค ํ้าประกนัการกูย้มืเงิน 10 - 10 10 - 10 
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบ
กาํหนด 69 374 443 - 25 25 

เลต็เตอร์ออฟเครดิต 1 663 664 - 399 399 
ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ       
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย       
สญัญาซ้ือ 16,270 - 16,270 19,465 - 19,465 
สญัญาขาย 16,270 - 16,270 19,465 - 19,465 

สญัญาอตัราแลกเปล่ียน        
สญัญาซ้ือ - 8,519 8,519 - 1,555 1,555 
สญัญาขาย - 36,161 36,161 - 37,776 37,776 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียต่างสกลุเงิน       
สญัญาซ้ือ - 5,169 5,169 - - - 
สญัญาขาย - 4,846 4,846 - 1,350 1,350 

วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลูกคา้ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้ 4,164 - 4,164 2,673 - 2,673 
การค ํ้าประกนัอ่ืน ๆ 3,083 34 3,117 2,468 495 2,963 

รวม 39,985 55,766 95,751 44,105 41,600 85,705 

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551 2550 

  เงินตราต่าง   เงินตราต่าง  
 เงินบาท ประเทศ รวม เงินบาท ประเทศ รวม 
การค ํ้าประกนัการกูย้มืเงิน 10 - 10 10 - 10 
ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ       
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย       
สญัญาซ้ือ 4,000 - 4,000 5,300 - 5,300 
สญัญาขาย 4,000 - 4,000 5,300 - 5,300 

อ่ืน ๆ 1 - 1 1 - 1 
รวม 8,011 - 8,011 10,611 - 10,611 
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36.2 ในปี 2544 ถึง 2546 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาขายเงินให้สินเช่ือใหแ้ก่บรรษทับริหารสินทรัพย์
ไทย (บสท.) จาํนวน 3,414 ลา้นบาท บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระท่ีจะตอ้งร่วมรับรู้ส่วนแบ่งผลกาํไร
หรือขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของ บสท. ณ ส้ินปีท่ีห้าและส้ินปีท่ีสิบนบัแต่วนัท่ี 1 
กรกฎาคม 2544 โดยในกรณีท่ีมีผลขาดทุน ผลขาดทุนส่วนแรกจาํนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาโอน 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเป็นผูรั้บผดิชอบ ผลขาดทุนส่วนท่ีสองจาํนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาโอน บสท. 
และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะร่วมกนัรับผิดชอบคนละคร่ึง ผลขาดทุนส่วนท่ีเหลือ บสท. จะรับไปทั้งหมด 
โดยผลกาํไรหรือขาดทุนจะคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยท่ี์เรียกเกบ็ไดส้ะสม ณ วนัท่ีคาํนวณหกัดว้ยตน้ทุน
ในการรับโอนและค่าใชจ่้ายทั้งปวงในการดาํเนินงานของ บสท. รวมทั้งดอกเบ้ียจากตราสารหน้ีท่ีออก
เพ่ือซ้ือลูกหน้ี ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยยงัไม่สามารถประมาณส่วนแบ่งผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีแน่นอน
ได ้อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดป้ระมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนท่ี
อาจเกิดข้ึนจากการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพไวแ้ลว้เป็นจาํนวนรวมประมาณ 557 ลา้นบาท (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 183  ลา้นบาท) โดยไดรั้บรู้และแสดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน
ตราสารหน้ี-ตัว๋สญัญาใชเ้งิน (2550:  จาํนวนเงิน 557 ลา้นบาท และ 183 ลา้นบาท ตามลาํดบั)   

36.3 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดมี้การทาํสัญญาขายสินเช่ือ/โอนสิทธิเรียกร้องสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบั
บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัและมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายค่าชดใชค้วามเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากจาํนวน
สินเช่ืออนัเกิดจากการไม่ไดรั้บชาํระหน้ีในจาํนวนเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าสินเช่ือท่ีขาย ซ่ึง 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 ภาระสูงสุดไม่เกิน 5 ลา้นบาทในงบการเงินรวม และ 3 ลา้นบาทในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

36.4 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์น
รอการขายและค่าบริการอ่ืน ๆ พร้อมทั้งค่าเช่าและค่าบริการอาคารสํานกังานฯตามสัญญาเช่าและ
บริการระยะยาวดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี กิจการอ่ืน กิจการอ่ืน บริษทัยอ่ย 

2552 521 28 3 
2553 320 5 3 

2554 เป็นตน้ไป 497 29 4 

  บริษทัฯมีภาระผกูพนัตามสัญญาบริการระบบงานสารสนเทศและงานสนบัสนุนกบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 
โดยสญัญาดงักล่าวไดค้รบกาํหนดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 แลว้ อยา่งไรกต็าม ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน
บริษทัฯยงัคงใชบ้ริการดงักล่าวอยูแ่ละอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการต่ออายสุญัญา นอกจากน้ี บริษทัฯยงัมี
ภาระท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการงานธุรการต่าง ๆ ใหก้บับริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงตามอตัราตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง
บวกส่วนเพิม่ตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา 
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36.5 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระผกูพนัตามสัญญาการใหค้วามสนบัสนุนและบริการ
เผยแพร่งานวิจยักบับริษทัในต่างประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นรายไตรมาสตามอตัราท่ี
ตกลงกนัในสญัญา และสัญญาดงักล่าวจะครบกาํหนดในวนัท่ี  30 กนัยายน 2552 

36.6 ภายใตเ้ง่ือนไขในสัญญาการเขา้ซ้ือหุน้ของธนาคารฯท่ีทาํระหว่างบริษทัฯ ธนาคารฯ และ BNSAL (ซ่ึง BNSAL 
ไดโ้อนสิทธิและภาระหนา้ท่ีตามสญัญาใหแ้ก่ BNS แลว้ เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2551) บริษทัฯ และธนาคารฯ
จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักิจการ การดาํเนินธุรกิจ การปฏิบติัการ และการปฏิบติัตามกฎหมายของ
ธนาคารฯ และบริษทัยอ่ยของธนาคารฯ และรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีเปิดเผย เพ่ือประโยชนใ์น
การพิจารณาเขา้ซ้ือหุ้นธนาคารฯ และหากมีกรณีท่ีทาํให้ธนาคารฯ หรือบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าเสียหาย 
ชดเชย หรือค่าปรับใด ๆ แก่บุคคลอ่ืน อนัเกิดจากเหตุการณ์หรือขอ้มูลท่ีบริษทัฯและธนาคารฯ มิได้
เปิดเผยแก่ BNS ก่อนเขา้ทาํการซ้ือหุ้น บริษทัฯและธนาคารฯจะตอ้งร่วมชดใชค้วามเสียหายแก่ BNS 
ตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา แต่ทั้งน้ีไม่เกินอายุความตามท่ีกาํหนดโดยกฎหมายไทยสําหรับการ
เรียกร้องใหช้ดใชค้่าเสียหายในแต่ละกรณี  

  นอกจากน้ี ตามสญัญาผูถื้อหุน้ท่ีบริษทัฯทาํกบั BNS ไดมี้ขอ้ตกลงร่วมกนัตามสัญญา ซ่ึงบริษทัฯ บริษทัยอ่ย
และ BNS มีสิทธิและหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสัญญาโดยไม่มีกาํหนดระยะเวลา
ส้ินสุดภาระดงักล่าว อยา่งไรกต็าม ฝ่ายจดัการของบริษทัฯและธนาคารฯเช่ือว่าบริษทัฯ ธนาคารฯและ
บริษทัยอ่ยของธนาคารฯไดด้าํเนินธุรกิจโดยมีการกาํกบัดูแลและปฏิบติัอยา่งเพียงพอจึงคาดว่าจะไม่มี
ผลเสียหายท่ีจะกระทบฐานะการเงินของบริษทัฯ ธนาคารและบริษทัยอ่ยอยา่งเป็นนยัสาํคญั  

37. คดฟ้ีองร้อง 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายเป็นจาํนวนรวมประมาณ 1,360 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 836 ลา้นบาท) ซ่ึงผลของคดี
ยงัไม่เป็นท่ีส้ินสุด อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจดัการของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหาย
เกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึกเป็นหน้ีสิน ณ ปัจจุบนั  

38. หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ 
และบริษทัย่อยจาํนวนเงินประมาณ 6 ลา้นบาท เพ่ือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและการเช่าท่ีดิน (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 6 ลา้นบาท) 
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39. เคร่ืองมอืทางการเงนิ 

 เคร่ืองมือทางการเงินหมายถึงสัญญาใด ๆ ท่ีทาํให้สินทรัพยท์างการเงินของกิจการหน่ึงและหน้ีสินทางการ
เงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการหน่ึงเพิม่ข้ึน 

39.1 ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ 

 ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือคือความเส่ียงท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยอาจได้รับความเสียหายอันสืบ
เน่ืองมาจากการท่ีคู่สัญญาของบริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้น
เคร่ืองมือทางการเงินได ้ซ่ึงมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงคือมูลค่าตามบญัชีของเคร่ืองมือทางการเงินหกัดว้ย
สาํรองเผ่ือขาดทุนตามท่ีแสดงไวใ้นงบดุล และความเส่ียงของรายการนอกงบดุลจากการอาวลั คํ้าประกนัการ
กูย้มืและอ่ืน  ๆและสญัญาตราสารอนุพนัธ์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้การบริหารความเส่ียงในขั้นตอนของการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ การวิเคราะห์
ความเส่ียง ความสามารถในการชาํระหน้ี และการสอบทานสินเช่ือ เพ่ือตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
สินเช่ือเพ่ือเป็นการป้องกนัและแกไ้ขสินเช่ือท่ีจะเป็นปัญหาในอนาคต 

39.2 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของราคาตลาด 

 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเส่ียงท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจไดรั้บ
ความเสียหายอนัสืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน และราคาของ
หลกัทรัพย ์ซ่ึงส่งผลกระทบต่อฐานะเงินตราต่างประเทศและฐานะการลงทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
ดงันั้น ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดจึงประกอบไปดว้ยความเส่ียงหลกัคือ ความเส่ียง
ดา้นอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน และความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของ
ตราสารทุน 

ก) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

 ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไป 
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด   

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดมี้การบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียโดย
การปรับโครงสร้างและสัดส่วนการถือครองสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีระยะเวลาการปรับอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแตกต่างกนัให้เหมาะสมและเป็นไปตามทิศทางของดอกเบ้ียในตลาด เพ่ือให้ไดรั้บ
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงท่ียอมรับได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
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 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 
2550 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 2551 2550 

 มีอตัรา
ดอกเบ้ียปรับ 

   มีอตัรา
ดอกเบ้ียปรับ 

   

 ข้ึนลงตาม มีอตัรา   ข้ึนลงตาม มีอตัรา ไม่มี  
 อตัราตลาด ดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม อตัราตลาด ดอกเบ้ียคงท่ี ดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
เงินสด - - 4,018 4,018 - - 3,275 3,275 
รายการระหวา่งธนาคารและ 
 ตลาดเงิน 

322 60,876 4,441 65,639 606 36,192 3,534 40,332 

หลกัทรัพยซ้ื์อโดยมีสัญญาขายคืน - - - - - 2,500 - 2,500 
เงินลงทุน 2,318 33,214 6,238 41,770 2,278 21,903 5,313 29,494 
ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี - - 50 50 - - 244 244 
เงินใหสิ้นเช่ือ (ก่อนหกักาํไรจาก
การโอนขายระหวา่งกนั) (1) 

41,831 235,826 2,038 279,695 33,154 204,966 1,415 239,535 

หนีสิ้นทางการเงิน         
เงินรับฝาก 76,102 193,065 563 269,730 60,200 127,547 419 188,166 
รายการระหวา่งธนาคารและ 
 ตลาดเงิน 

5,332 1,347 614 7,293 2,134 979 596 3,709 

เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี - - 295 295 - - - - 
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ - - 855 855 - - 1,244 1,244 
หน้ีสินจ่ายคนืเม่ือทวงถาม - - 1,317 1,317 - - 1,329 1,329 
เงินกูย้มื - 65,463 - 65,463 - 79,965 - 79,965 
(1) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือท่ีมีอัตราดอกเบีย้ปรับขึน้ลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบีย้คงท่ีได้รวมเงินให้สินเช่ือท่ีหยดุรับรู้รายได้  

  (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 2551 2550 

 มีอตัรา
ดอกเบ้ียปรับ 

   มีอตัรา
ดอกเบ้ียปรับ 

   

 ข้ึนลงตาม มีอตัรา   ข้ึนลงตาม มีอตัรา ไม่มี  
 อตัราตลาด ดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม อตัราตลาด ดอกเบ้ียคงท่ี ดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
รายการระหวา่งธนาคารและ 
 ตลาดเงิน 

116 3,250 111 3,477 22 800 249 1,071 

เงินลงทุน 1,227 6,417 19,312 26,956 1,283 3,480 19,026 23,789 
เงินใหสิ้นเช่ือ (1) 136 8,413 79 8,628 154 24,543 97 24,794 
หนีสิ้นทางการเงิน         
รายการระหวา่งธนาคารและ 
 ตลาดเงิน 

2 4,500 - 4,502 - 12,500 - 12,500 

เงินกูย้มื - 10,944 - 10,944 - 12,730 - 12,730 
(1) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือท่ีมีอัตราดอกเบีย้ปรับขึน้ลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบีย้คงท่ีได้รวมเงินให้สินเช่ือท่ีหยดุรับรู้รายได้  
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 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีมีวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราใหม่หรือวนัครบกาํหนด 
(แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน) นบัจากวนัท่ีในงบดุลดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2551 

 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบ้ีย 

รายการ 
เม่ือทวง
ถาม 

0 – 3       
เดือน 

3 – 12 
เดือน 1 – 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

ถวัเฉล่ีย         
ถ่วงนํ้าหนกั 

       ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 129 60,547 200 - - 60,876 2.59 – 3.89 
เงินลงทุน - 8,797 8,932 13,887 1,598 33,214 2.23 – 4.59 
เงินใหสิ้นเช่ือ (ก่อนหกักาํไร        
   จากการโอนขายระหวา่งกนั) 1,677 6,666 14,663 170,655 42,164 235,825 6.61 – 9.99 
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินรับฝาก 4 107,599 85,420 42 - 193,065 3.49 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 50 1,060 237 - - 1,347 3.56 
เงินกูย้มื 2 37,456 9,194 13,811 5,000 65,463 3.71 – 4.03 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2550 

 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบ้ีย 

รายการ 
เม่ือทวง
ถาม 

0 – 3       
เดือน 

3 – 12 
เดือน 1 – 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

ถวัเฉล่ีย         
ถ่วงนํ้าหนกั 

       ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 87 34,447 1,658 - - 36,192 4.22 – 5.14 
หลกัทรัพยซ้ื์อโดยมีสัญญาขายคืน - 2,500 - - - 2,500 3.22 
เงินลงทุน - 4,860 2,705 11,607 2,731 21,903 3.83 – 4.03 
เงินใหสิ้นเช่ือ (ก่อนหกักาํไร 1,239 4,752 8,799 157,484 32,692 204,966 6.65 – 10.36 
   จากการโอนขายระหวา่งกนั)        
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินรับฝาก 8 65,579 61,379 581 - 127,547 3.11 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - 787 192 - - 979 2.84 
เงินกูย้มื - 49,860 19,388 10,717 - 79,965 3.32 – 4.18 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 

 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบ้ีย 

รายการ 
เม่ือทวง
ถาม 

0 – 3       
เดือน 

3 – 12 
เดือน 1 – 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

ถวัเฉล่ีย       
ถ่วงนํ้ าหนกั 

       ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - 3,250 - - - 3,250 2.13 
เงินลงทุน - 3,417 - 3,000 - 6,417 4.08 
เงินใหสิ้นเช่ือ 1,184 337 2,424 4,468 - 8,413 6.61 
หนีสิ้นทางการเงนิ        
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 4,500 - - - - 4,500 4.06 
เงินกูย้มื - 2,426 518 8,000 - 10,944 4.03 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 

 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบ้ีย 

รายการ 
เม่ือทวง
ถาม 

0 – 3       
เดือน 

3 – 12 
เดือน 1 – 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

ถวัเฉล่ีย       
ถ่วงนํ้าหนกั 

       ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - 800 - - - 800 3.80 
เงินลงทุน - 480 - - 3,000 3,480 5.57 
เงินใหสิ้นเช่ือ 2,010 343 3,774 18,416 - 24,543 6.65 
หนีสิ้นทางการเงนิ        
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 12,500 - - - - 12,500 4.38 
เงินกูย้มื - 1,650 7,080 4,000 - 12,730 3.32 
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นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีก่อให้เกิดรายไดแ้ละ
ค่าใช้จ่าย ยอดคงเหลือถวัเฉล่ียท่ีคาํนวณโดยถวัเฉล่ียจากยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินเดือนของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน และอตัราเฉล่ียของดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 เป็นดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2551 2550 

 ยอดคงเหลือ ดอกเบ้ียและ  ยอดคงเหลือ ดอกเบ้ียและ  
 ถวัเฉล่ีย เงินปันผล อตัราเฉล่ีย ถวัเฉล่ีย เงินปันผล อตัราเฉล่ีย 

สินทรัพย์ทางการเงนิทีก่่อให้เกดิรายได้       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 40,815 1,539 3.77 22,972 828 3.61 
หลกัทรัพยซ้ื์อโดยมีสัญญาขายคืน 962 31 3.24 11,415 446 3.91 
เงินลงทุน 30,283 1,314 4.34 34,376 1,343 3.91 
เงินใหสิ้นเช่ือ/การใหเ้ช่าซ้ือและ 
 สญัญาเช่าการเงิน 

 
268,670 

 
18,529 

 
6.90 

 
212,448 

 
16,182 

 
7.62 

หนีสิ้นทางการเงนิทีก่่อให้เกดิค่าใช้จ่าย      
เงินรับฝาก  228,417 6,999 3.06 197,072 7,113 3.61 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 6,882 184 2.67 5,078 120 2.37 
เงินกูย้มื 62,037 2,323 3.74 58,710 2,474 4.21 

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 

 ยอดคงเหลือ ดอกเบ้ียและ  ยอดคงเหลือ ดอกเบ้ียและ  
 ถวัเฉล่ีย เงินปันผล อตัราเฉล่ีย ถวัเฉล่ีย เงินปันผล อตัราเฉล่ีย 

สินทรัพย์ทางการเงนิทีก่่อให้เกดิรายได้       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 2,233 80 3.57 568 13 2.40 
เงินลงทุน 24,263 907 3.74 25,614 528 2.06 
เงินใหสิ้นเช่ือ/การใหเ้ช่าซ้ือและ 
 สญัญาเช่าการเงิน 

14,261 1,003 7.04 35,487 2,443 6.88 

หนีสิ้นทางการเงนิทีก่่อให้เกดิค่าใช้จ่าย      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 7,390 287 3.89 25,099 1,275 5.08 
เงินกูย้มื 11,169 396 3.54 15,091 579 3.83 
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ข) ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

  ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนคือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 
อนัอาจมีผลใหมู้ลค่าของตราสารทางการเงินเปล่ียนแปลงไป หรือทาํใหเ้กิดความผนัผวนต่อรายได้
หรือมูลค่าของสินทรัพยห์รือหน้ีสินทางการเงิน  

  เน่ืองจากบริษทัย่อยมีธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัการปริวรรตเงินตราต่างประเทศทาํให้บริษทัยอ่ยอาจมี
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนได ้อยา่งไรกต็าม บริษทัยอ่ยมีนโยบายใน
การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนโดยการบริหารจดัการสถานะเงินตราต่างประเทศสุทธิ 
โดยดาํเนินการภายใตน้โยบายบริหารความเส่ียง ซ่ึงอนุมติัโดยคณะกรรมการบริหารของบริษทั
ยอ่ยและอยูภ่ายใตเ้กณฑท่ี์กาํหนดโดย ธปท. อยา่งเคร่งครัด 

ฐานะเงินต่างประเทศของบริษทัยอ่ยในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 2551 2550 
 ดอลลาร์    

สหรัฐฯ ยโูร เยน อ่ืน ๆ 
ดอลลาร์    
สหรัฐฯ ยโูร เยน อ่ืน ๆ 

ฐานะเงินตราต่างประเทศในงบดุล         
เงินสด 50 98 88 36 107 60 3 44 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 20,658 98 65 47 35,635 73 18 56 
เงินลงทุน 699 - - 4,148 1,350 - - - 
เงินให้สินเช่ือ  955 68 - - 399 - - - 
สินทรัพยอ่ื์น 8 - - 12 14 - - - 
รวมสินทรัพย ์ 22,370 264 153 4,243 37,505 133 21 100 
เงินรับฝาก 65 - - 5 628 - - - 
รวมหน้ีสิน 65 - - 5 628 - - - 
ฐานะเงินตราต่างประเทศในงบดุล - สุทธิ 22,305 264 153 4,238 36,877 133 21 100 

ฐานะเงินตราต่างประเทศนอกงบดุล           
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่
ครบกาํหนด 

291 - 83 - 16 9 - - 

เลต็เตอร์ออฟเครดิต 472 165 - 26 379 2 2 16 
สญัญาอตัราแลกเปล่ียน         

- สญัญาซ้ือ 8,393 10 27 89 1,337 - 10 208 
- สญัญาขาย 35,239 398 281 243 37,084 260 61 371 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียต่างสกลุเงิน         
- สญัญาซ้ือ 5,169 - - - - - - - 
- สญัญาขาย 699 - - 4,147 1,350 - - - 

อ่ืน ๆ  34 - - - 297 - - 198 
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ค) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน 

 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของราคาตราสารทุน ซ่ึงอาจจะทาํให้เกิดความผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของ
สินทรัพยท์างการเงิน 

39.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระ
ผกูพนัไดเ้ม่ือครบกาํหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหา
เงินไดเ้พียงพอตามความตอ้งการในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายได ้

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องภายใตก้ารควบคุมของ
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน โดยจดัให้มีโครงสร้างแหล่งเงินทุนระยะสั้นและยาวท่ี
เหมาะสม 

 วนัท่ีท่ีครบกาํหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีในงบดุล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 
2550 มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2551 2550 
 เม่ือ นอ้ยกวา่ มากกวา่ ไม่มี  เม่ือ นอ้ยกวา่ มากกวา่ ไม่มี  

รายการ ทวงถาม 1 ปี 1 ปี กาํหนด รวม ทวงถาม 1 ปี 1 ปี กาํหนด รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน            
เงินสด 4,018 - - - 4,018 3,275 - - - 3,275 
รายการระหวา่งธนาคาร 
 และตลาดเงิน 

5,172 60,447 20 - 65,639 4,176 36,136 20 - 40,332 

หลกัทรัพยซ้ื์อโดยมีสัญญาขายคืน - - - - - - 2,500 - - 2,500 
เงินลงทุน 2,318 11,778 21,476 6,198 41,770 2,278 5,237 16,701 5,278 29,494 
ลูกหน้ีสํานกัหกับญัชี - 50 - - 50 - 244 - - 244 
เงินใหสิ้นเช่ือ (1) 15,951 83,090 180,654 - 279,695 13,138 69,516 156,881 - 239,535 
หนีสิ้นทางการเงิน            
เงินรับฝาก 73,475 194,841 1,414 - 269,730 58,216 128,583 1,367 - 188,166 
รายการระหวา่งธนาคาร 
 และตลาดเงิน 

5,996 1,297 - - 7,293 2,730 979 - - 3,709 

เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี - 295 - - 295 - - - - - 
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ - 855 - - 855 - 1,244 - - 1,244 
หน้ีสินจ่ายคนืเม่ือทวงถาม 1,317 - - - 1,317 1,329 - - - 1,329 
เงินกูย้มื 2 46,650 18,811 - 65,463 - 65,848 14,117 - 79,965 
รายการนอกงบดุล           
การคํ้าประกนัการกูย้มืและการรับ

อาวลัตัว๋เงิน 
10 106 12 - 128 10 24 - - 34 

ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้
ท่ียงัไม่ครบกาํหนด 

- 360 83 - 443 - 25 - - 25 

เลต็เตอร์ออฟเครดิต 48 616 - - 664 8 391 - - 399 
ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ  4,311 51,611 37,533 1,061 94,516 2,768 49,342 31,841 1,296 85,247 

(1) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแสดงก่อนหักกาํไรจากการโอนขายระหว่างกนั และเงินให้สินเช่ือเม่ือทวงถามรวมเงินให้สินเช่ือท่ีหยุดรับรู้รายได้ 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 

 เม่ือ นอ้ยกวา่ มากกวา่ ไม่มี  เม่ือ นอ้ยกวา่ มากกวา่ ไม่มี  
รายการ ทวงถาม 1 ปี 1 ปี กาํหนด รวม ทวงถาม 1 ปี 1 ปี กาํหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน            
รายการระหวา่งธนาคาร 
 และตลาดเงิน 

207 3,250 20 - 3,477 251 800 20 - 1,071 

เงินลงทุน 1,227 2,999 3,418 19,312 26,956 1,283 - 3,480 19,026 23,789 
เงินใหสิ้นเช่ือ (1) 1,693 5,573 1,362 - 8,628 2,985 13,596 8,213 - 24,794 
หนีสิ้นทางการเงิน            
รายการระหวา่งธนาคาร 
 และตลาดเงิน 

4,502 - - - 4,502 12,500 - - - 12,500 

เงินกูย้มื - 2,944 8,000 - 10,944 - 8,230 4,500 - 12,730 
รายการนอกงบดุล           
การคํ้าประกนัการกูย้มืและการรับ

อาวลัตัว๋เงิน 
10 - - - 10 10 - - - 10 

ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ  1 - 8,000 - 8,001 1 2,600 8,000 - 10,601 

(1)  เงินให้สินเช่ือเม่ือทวงถามรวมเงินให้สินเช่ือท่ีหยดุรับรู้รายได้ 

39.4  มูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความ
รอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้
การประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพยท์างการเงิน 

  ในการกําหนดราคายุติธรรมข้ึนอยู่กับลักษณะของตราสารทางการเงิน ราคายุติธรรมของ         
สินทรัพยท์างการเงินส่วนใหญ่ถือตามจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบดุล ซ่ึงรวมถึงเงินสด รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน หลกัทรัพยซ้ื์อโดยมีสัญญาขายคืน ลูกหน้ีสํานกัหกับญัชี เงินให้สินเช่ือและ
เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน ซ่ึงจะมีราคาใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชีเน่ืองจากมูลค่าตราสารทาง
การเงินส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่กบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด ส่วนตราสารทางการเงินท่ีมีเง่ือนไขและ
ระยะเวลาท่ีเป็นมาตรฐานซ่ึงซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องจะใชร้าคาตลาดเป็นราคายุติธรรม เช่น 
เงินลงทุน เป็นตน้ 

ข) หน้ีสินทางการเงิน 

 หน้ีสินทางการเงินรวมถึงเงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน เจา้หน้ีสํานกัหัก
บัญชี เจ้าหน้ีธุรกิจหลักทรัพย  ์เงินกู้ยืมและหน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม ซ่ึงมีราคายุติธรรม
ใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี เน่ืองจากเหตุผลเดียวกบัท่ีระบุไวส้ําหรับสินทรัพยท์างการเงิน
ขา้งตน้ 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 ราคาตามบญัชีของเคร่ืองมือทางการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ไม่แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั  
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39.5 ตราสารอนุพนัธ์ 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีนโยบายการทาํธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียงของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยมีนโยบายการทาํธุรกรรมเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึง
ตราสารอนุพนัธ์เหล่าน้ี ไดแ้ก่ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ สัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย และสัญญาอตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้ 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีนโยบายในการป้องกนัความเส่ียงดา้นตราสารอนุพนัธ์โดยกาํหนดนโยบาย
และวงเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงใหมี้ขั้นตอนการรายงานและความเส่ียงต่าง ๆ เพ่ือควบคุมธุรกรรม
ดา้นอนุพนัธ์ทางการเงิน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยควบคุมความเส่ียงดา้นการผิดนดัชาํระท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อนุพนัธ์ทางการเงิน โดยพิจารณาวงเงินสินเช่ือท่ีใหก้บัลูกคา้โดยรวม ซ่ึงการพิจารณาดงักล่าวเป็นไป
เช่นเดียวกบักระบวนการพิจารณาสินเช่ืออนัทาํให้บริษทัฯและบริษทัย่อยควบคุมระดบัความเส่ียงท่ี
สามารถรับได ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินท่ีจาํแนกตาม
ระยะเวลาครบกาํหนดของสญัญาไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2551 2550 

 
ไม่เกิน 1 ปี 

มากกวา่      
1 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 

มากกวา่      
1 ปี รวม 

สญัญาอตัราแลกเปล่ียน       
- สญัญาซ้ือ 8,519 - 8,519 1,555 - 1,555 
- สญัญาขาย 36,161 - 36,161 37,776 - 37,776 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย
ต่างสกลุเงิน 

      

- สญัญาซ้ือ - 5,169 5,169 - - - 
- สญัญาขาย 524 4,322 4,846 675 675 1,350 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย       
- จ่ายอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 950 13,070 14,020 600 14,020 14,620 
- จ่ายอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 1,450 800 2,250 3,395 1,450 4,845 
- รับอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 1,450 800 2,250 3,395 1,450 4,845 
- รับอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 950 13,070 14,020 600 14,020 14,620 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 

 ไม่เกิน 1 ปี 
มากกวา่      

1 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 
มากกวา่      

1 ปี รวม 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย       
- จ่ายอตัราดอกเบ้ียคงท่ี - 4,000 4,000 150 4,000 4,150 
- จ่ายอตัราดอกเบ้ียลอยตวั - - - 1,150 - 1,150 
- รับอตัราดอกเบ้ียคงท่ี - - - 1,150 - 1,150 
- รับอตัราดอกเบ้ียลอยตวั - 4,000 4,000 150 4,000 4,150 

40. การจดัประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดมี้การจดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 ใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจุบนั และส่วน
ใหญ่เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของประกาศ ธปท. ท่ีไดป้ระกาศใชใ้นปี 2551 ซ่ึงไม่มีผลกระทบ
ต่อกาํไรสุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุน้ การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

การจดัประเภท
รายการใหม่ 

ตามท่ีเคย
รายงานไว ้

การจดัประเภท
รายการใหม่ 

ตามท่ีเคย
รายงานไว ้

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
(สินทรัพย)์ - - 1,072 271 

เงินลงทุน - - 23,654 24,454 
เงินรับฝาก 188,166 190,626 - - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 

(หน้ีสิน) 3,709 4,769 - - 
เงินกูย้มืระยะสั้น 65,848 65,398 - - 
เงินกูย้มืระยะยาว 14,117 11,047 - - 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย      
 - เงินรับฝาก 7,113 7,228 - - 
 - รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 120 169 - - 
 - เงินกูย้มืระยะสั้น 1,479 1,444 - - 
 - เงินกูย้มืระยะยาว 995 861 - - 
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41. เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงนิ 

เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญั 
ประจาํปีของบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาและอนุมติัจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัและผูถื้อหุน้บุริมสิทธิจากผล
การดาํเนินงานสําหรับงวดหกเดือนหลงัของปี 2551 ในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 800 
ลา้นบาท  

42. การอนุมตัิงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2552 
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