
 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
รายงาน และ งบการเงินระหวางกาล 
30 มิถุนายน 2554 

   



 
 
 
 
 
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม       
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด                     
วันเดียวกันของบริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอย และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) ดวยเชนกัน  ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตอง
และครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตอ                      
งบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตอง       
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตผุลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง          
อันเปนสาระสาํคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวธีิการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทัง้ที่เปน
จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช
และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทาํขึ้น ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการ
ตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเหน็ของขาพเจา 

ขาพเจาเหน็วา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่30 มถุินายน 2554 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงนิสดสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอย 
และเฉพาะของบริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสาํคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป 

ขาพเจาไดสอบทานงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสาม
เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2554 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซ่ึงใหความเชื่อมั่น
นอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ทัง้นี้จากการสอบทานของขาพเจา 
ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตใุหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป 

 



 2

 

งบการเงินรวมของบริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงนิเฉพาะกิจการของ
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืน
ในสํานักงานเดียวกันกับขาพเจา ซ่ึงไดตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและเสนอ
รายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2554 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินที่           
ผูสอบบัญชีอ่ืนไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดงักลาวหลังจากที่ไดมีการปรับงบการเงินรวม
ยอนหลังจากการปนสวนตนทุนการรวมธุรกิจของการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยภายในชวงระยะเวลาการ
วัดมูลคาที่มาตรฐานการบัญชีอนุญาตไว (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2.3) ขาพเจาได
ตรวจสอบรายการปรับปรุงดังกลาวและเหน็วารายการปรับปรุงนั้นมีความเหมาะสมและไดนําไปปรับปรุง
อยางถูกตองแลว 

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของรวมและงบกระแสเงนิสดรวม
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
และเฉพาะของบริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) ทีแ่สดงเปรียบเทยีบเปนสวนหนึง่ของงบการเงิน            
ระหวางกาลทีไ่ดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืนดังกลาวขางตน ซ่ึงไดตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่รับรองทั่วไป และไดแสดงความเหน็ไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานการสอบบัญชีลงวันที่ 26 สิงหาคม 
2553  

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มถุินายน 2553 ของบริษัท ทุนธนชาต 
จํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย และเฉพาะของบริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) ทีแ่สดงเปรียบเทียบเปน
สวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลที่ไดสอบทานโดยผูสอบบัญชีอ่ืนดังกลาวขางตน ซ่ึงไดเสนอรายงาน
ตามรายงานลงวันที่ 26 สิงหาคม 2553 วาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่
ควรในสาระสาํคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของผูสอบบัญชีดังกลาว 

ขาพเจาขอใหขอสังเกตตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 ในระหวางงวด บริษัทฯและ
บริษัทยอยไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบญัชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมที่ออกโดยสภาวิชาชีพ
บัญชีเพื่อจัดทาํและนําเสนองบการเงินระหวางกาลนี ้

 
 
ภูร์ิพรรณ เจรญิสุข 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4950 

บริษัท สํานกังาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 22 สิงหาคม 2554 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553

 (หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553

(ปรับปรุงใหม)

สินทรัพย

เงินสด 12,474,746         15,298,105         -                          -                          

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 8 50,941,283         85,105,455         60,238                88,998                

สินทรัพยตราสารอนุพันธ 9 825,515              1,539,984           -                          -                          

เงินลงทุนสุทธิ 10 138,703,572       144,992,984       7,349,255           7,343,941           

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ 11 2,290,300           2,238,701           31,598,219         31,622,673         

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ 12   

   เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ 668,431,793       642,006,841       1,409,793           1,557,760           

   ดอกเบี้ยคางรับ 968,098              955,544              9,258                  9,269                  

   รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ 669,399,891       642,962,385       1,419,051           1,567,029           

   หัก: รายไดรอตัดบัญชี (35,308,902)        (32,360,381)        (10,674)               (12,891)               

   หัก: คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 13 (28,743,892)        (27,494,509)        (316,458)             (505,432)             

   หัก: คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับ  

              โครงสรางหนี้ 14 (402,885)             (464,255)             -                          (30)                      

รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และ

   ดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 604,944,212       582,643,240       1,091,919           1,048,676           

ภาระของลูกคาจากการรับรอง 74,001                72,156                -                          -                          

ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 16 12,374,627         12,855,919         2,024,234           2,056,336           

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ 17 8,753,880           9,111,001           116,735              123,520              

คาความนิยม 13,862,848         13,671,360         -                          -                          

สินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ 18 4,761,192           4,805,332           481                     342                     

สิทธิการเชาสุทธิ 434,028              466,905              50,960                64,263                

ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพยและตราสารอนุพันธ 3,574,913           2,006,851           -                          -                          

ดอกเบี้ยคางรับ 953,317              1,024,991           76,770                70,405                

สินทรัพยอื่นสุทธิ 19 5,579,522           6,083,117           66,219                42,587                

รวมสินทรัพย 860,547,956       881,916,101       42,435,030         42,461,741         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553

 (หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553

(ปรับปรุงใหม)

หนี้สินและสวนของเจาของ

เงินรับฝาก 20 444,907,147       532,382,410       -                          -                          

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 21 48,495,164         40,545,086         1,419                  492                     

หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม 3,034,376           3,126,945           -                          -                          

หน้ีสินตราสารอนุพันธ 9 676,763              596,661              -                          -                          

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูยืม 22 239,706,391       184,717,457       13,500,000         13,500,000         

ภาระของธนาคารจากการรับรอง 74,001                72,156                -                          -                          

ประมาณการหนี้สิน 23 3,359,064           821,833              27,026                11,143                

ดอกเบี้ยคางจาย 2,187,751           1,873,369           89,178                89,454                

เจาหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพยและตราสารอนุพันธ 4,422,101           4,053,940           49,243                603,600              

เงินสํารองประกันชีวิต 27,639,161         26,348,270         -                          -                          

หน้ีสินอื่น 24 14,128,190         15,658,414         144,489              152,606              

รวมหนี้สิน 788,630,109       810,196,541       13,811,355         14,357,295         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553

 (หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553

(ปรับปรุงใหม)

สวนของเจาของ

ทุนเรือนหุน 25

   ทุนจดทะเบียน ออกจําหนายและชําระแลว

      หุนบุริมสิทธิ 15,856 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 159                     159                     159                     159                     

      หุนสามัญ 1,333,138,147 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 13,331,381         13,331,381         13,331,381         13,331,381         

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

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 2,065,645           2,065,645           2,065,645           2,065,645           

สวนเกินมูลคาหุนของบริษัทยอย 775,814              775,814              -                          -                          

สวนของเงินลงทุนท่ีตํ่ากวามูลคาสินทรัพยสุทธิ

   ของบริษัทยอย 226,460              226,460              -                          -                          

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ 26 564,872              694,216              336,774              289,997              

กําไรสะสม

   จัดสรรแลว - ทุนสํารองตามกฎหมาย 1,120,420           1,120,420           1,120,420           1,120,420           

                      - สํารองหุนทุนซ้ือคืน 387,501              387,501              387,501              387,501              

   ยังไมไดจัดสรร 18,540,412         17,878,079         11,769,296         11,296,844         

หัก: หุนทุนซ้ือคืน - หุนสามัญ 25 (387,501)             (387,501)             (387,501)             (387,501)             

รวมสวนของบริษัทใหญ 36,625,163         36,092,174         28,623,675         28,104,446         

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 35,292,684         35,627,386         -                          -                          

รวมสวนของเจาของ 71,917,847         71,719,560         28,623,675         28,104,446         

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 860,547,956       881,916,101       42,435,030         42,461,741         

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้

 

กรรมการ

 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

(ยังไมไดตรวจสอบ (ยังไมไดตรวจสอบ (ยังไมไดตรวจสอบ (ยังไมไดตรวจสอบ 

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

กําไรหรือขาดทุน

รายไดดอกเบี้ย 29 10,761,906         9,681,150           106,725              84,536                

คาใชจายดอกเบี้ย 30 (4,443,549)          (3,267,673)          (155,140)             (181,666)             

รายไดดอกเบ้ียสุทธิ 6,318,357           6,413,477           (48,415)               (97,130)               

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 969,667              889,840              3,811                  16,018                

คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ (127,574)             (39,563)               (347)                    (604)                    

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 31 842,093              850,277              3,464                  15,414                

กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา

   และปริวรรตเงินตราตางประเทศ 32 209,822              165,956              -                          439                     

กําไรสุทธิจากเงินลงทุน 33 203,389              243,611              17,167                2,267,787           

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตาม

   วิธีสวนไดเสีย 62,768                192,706              -                          -                          

กําไรจากทรัพยสินรอการขายและทรัพยสินอื่น (29,951)               187,771              19,331                91,783                

รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 3,354,426           2,178,534           -                          -                          

รายไดเงินปนผล 195,358              90,528                1,138,417           607,798              

รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ 668,153              748,483              61,747                135,198              

รวมรายไดจากการดําเนินงาน 11,824,415         11,071,343         1,191,711           3,021,289           

คาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต (2,668,045)          (1,715,155)          -                          -                          

รายไดจากการดําเนินงานสุทธิ 9,156,370           9,356,188           1,191,711           3,021,289           

คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ 

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 2,634,764           2,384,061           27,762                26,647                

คาตอบแทนกรรมการ 34 42,240                39,505                17,539                14,309                

คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ 877,351              906,924              19,730                32,399                

คาภาษีอากร 207,967              194,080              533                     1,388                  

คาใชจายอื่น 1,377,063           1,016,598           28,967                42,105                

รวมคาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ 5,139,385           4,541,168           94,531                116,848              

หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา

   (โอนกลับหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และ

   ขาดทุนจากการดอยคา 35 868,814              631,120              (155,191)             (8,665)                 

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3,148,171           4,183,900           1,252,371           2,913,106           

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (414,918)             (1,410,861)          (1,319)                 (685,834)             

กําไรสําหรับงวด 2,733,253           2,773,039           1,251,052           2,227,272           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

(ยังไมไดตรวจสอบ (ยังไมไดตรวจสอบ (ยังไมไดตรวจสอบ (ยังไมไดตรวจสอบ 

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 37

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย (171,198)             (1,815,694)          33,442 (2,148,182)

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม 2,785 (117,633)             -                          -                          

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น (168,413)             (1,933,327)          33,442                (2,148,182)          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 2,564,840           839,712              1,284,494           79,090                

การแบงปนกําไร

สวนท่ีเปนของบริษัทฯ 1,582,823           1,368,529           1,251,052           2,227,272           

สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 1,150,430           1,404,510           -                          -                          

2,733,253           2,773,039           1,251,052           2,227,272           

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สวนท่ีเปนของบริษัทฯ 1,518,108           (712,144)             1,284,494           79,090                

สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 1,046,732           1,551,856           -                          -                          

2,564,840           839,712              1,284,494           79,090                

กําไรตอหุนของผูถือหุนบริษัทฯ 38

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน

   กําไรสวนท่ีเปนของบริษัทฯ (บาทตอหุน) 1.24 1.07 0.98 1.74

กําไรตอหุนปรับลด

   กําไรสวนท่ีเปนของบริษัทฯ (บาทตอหุน) 1.24 1.07 0.98 1.74

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

กําไรหรือขาดทุน

รายไดดอกเบี้ย 29 20,930,010         15,342,224         199,418              243,548              

คาใชจายดอกเบี้ย 30 (8,337,856)          (5,104,681)          (308,575)             (390,421)             

รายไดดอกเบ้ียสุทธิ 12,592,154         10,237,543         (109,157)             (146,873)             

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 1,997,423           1,394,716           7,517                  37,479                

คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ (270,259)             (230,652)             (504)                    (1,210)                 

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 31 1,727,164           1,164,064           7,013                  36,269                

กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา

   และปริวรรตเงินตราตางประเทศ 32 449,998              218,396              133                     510                     

กําไรสุทธิจากเงินลงทุน 33 238,622              368,229              26,646                2,326,725           

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตาม

   วิธีสวนไดเสีย 11.6 155,495              248,670              -                          -                          

กําไรจากทรัพยสินรอการขายและทรัพยสินอื่น 68,109                411,980              28,226                296,993              

รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 6,254,551           4,874,633           -                          -                          

รายไดเงินปนผล 450,911              140,848              1,306,956           858,220              

รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ 1,274,435           1,265,333           125,711              244,726              

รวมรายไดจากการดําเนินงาน 23,211,439         18,929,696         1,385,528           3,616,570           

คาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต (4,894,891)          (3,789,180)          -                          -                          

รายไดจากการดําเนินงานสุทธิ 18,316,548         15,140,516         1,385,528           3,616,570           

คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ 

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 5,394,930           3,568,721           52,722                50,072                

คาตอบแทนกรรมการ 34 52,905                46,991                19,924                16,355                

คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ 1,750,610           1,344,343           39,656                61,963                

คาภาษีอากร 415,024              246,239              1,696                  3,782                  

คาใชจายอื่น 2,660,135           1,824,535           55,132                92,117                

รวมคาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ 10,273,604         7,030,829           169,130              224,289              

หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา

   (โอนกลับหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และ

   ขาดทุนจากการดอยคา 35 1,589,318           750,438              (164,814)             (41,172)               

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 6,453,626           7,359,249           1,381,212           3,433,453           

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 36 (1,485,457)          (2,353,005)          (1,319)                 (759,272)             

กําไรสําหรับงวด 4,968,169           5,006,244           1,379,893           2,674,181           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 37

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย (342,011)             (1,489,056)          46,777 (1,912,714)

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม 11,906 (17,045)               -                          -                          

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น (330,105)             (1,506,101)          46,777                (1,912,714)          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 4,638,064           3,500,143           1,426,670           761,467              

การแบงปนกําไร

สวนท่ีเปนของบริษัทฯ 2,727,091           2,711,912           1,379,893           2,674,181           

สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 2,241,078           2,294,332           -                          -                          

4,968,169           5,006,244           1,379,893           2,674,181           

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สวนท่ีเปนของบริษัทฯ 2,597,747           988,118              1,426,670           761,467              

สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 2,040,317           2,512,025           -                          -                          

4,638,064           3,500,143           1,426,670           761,467              

กําไรตอหุนของผูถือหุนบริษัทฯ 38

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน

   กําไรสวนท่ีเปนของบริษัทฯ (บาทตอหุน) 2.13 2.12 1.08 2.09

กําไรตอหุนปรับลด

   กําไรสวนท่ีเปนของบริษัทฯ (บาทตอหุน) 2.13 2.12 1.08 2.09

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 6,453,626           7,359,249           1,381,212           3,433,453           

รายการปรับกระทบกําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล

   เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

   สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

      ตามวิธีสวนไดเสีย (155,495)             (248,670)             -                          -                          

   คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 870,308              562,444              27,110                40,461                

   หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา

      (โอนกลับ) 1,589,318           750,438              (164,814)             (41,172)               

   ประมาณการหนี้สินเพิ่ม (ลด) 252,119              (65,500)               2,742                  4,330                  

   คาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขายเพิ่มข้ึน (ลดลง) 59,401                (12,109)               (39,518)               (59,057)               

   คาเผื่อการดอยคาของอุปกรณ/สินทรัพยอื่นเพิ่มข้ึน (ลดลง) (46,480)               158,752              (12)                      (633)                    

   คาเผื่อการดอยคา/ปรับมูลคาเงินลงทุนเพิ่มข้ึน (ลดลง) 13,014                116,083              (172)                    (422)                    

   ตัดจําหนายกําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย

      - รอตัดบัญชี (30,543)               (2,334)                 -                          -                          

   ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและอนุพันธ

      ทางการเงินท่ียังไมเกิดข้ึน 793,781              295,978              -                          -                          

   เงินสํารองการประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายได/

      เงินสํารองประกันชีวิตเพิ่มข้ึน 1,515,971           1,595,680           -                          -                          

   กําไรจากการขาย/รับคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทยอย (212,314)             (27,351)               (6,516)                 (2,135,730)          

   กําไรจากการตีโอนทรัพยชําระหนี้ (3,134)                 (2,303)                 -                          -                          

   กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (3,126)                 (91,812)               (4,305)                 (86,476)               

   รายไดคางรับอื่นลดลง (เพิ่มข้ึน) (66,260)               (207,129)             (18,650)               4,265                  

11,030,186         10,181,416         1,177,077           1,159,019           

   รายไดดอกเบี้ยสุทธิ (12,592,154)        (10,237,543)        109,157              146,873              

   รายไดเงินปนผล (450,911)             (140,848)             (1,306,956)          (858,220)             

   เงินสดรับดอกเบี้ยจากการดําเนินงาน 19,044,816         13,706,361         38,625                49,251                

   เงินสดจายจากดอกเบี้ยจากการดําเนินงาน (5,197,454)          (3,163,845)          -                          -                          

   เงินสดจายภาษีเงินได (2,489,178)          (2,133,169)          (8,137)                 (9,190)                 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน

   สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 9,345,305           8,212,372           9,766                  487,733              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง

   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  34,181,421         68,816,378         28,959                (326,801)             

   เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา 1,483,210 (271,421)             10,285                (70,081)               

   เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ (25,209,116)        (11,089,703)        109,754              2,016,025           

   ทรัพยสินรอการขาย 1,910,843           3,016,615           103,602              196,832              

   ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพยและตราสารอนุพันธ (1,568,062)          (1,619,236)          -                          -                          

   สินทรัพยอื่น 113,426              715,587              (6,479)                 (12,136)               

หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

   เงินรับฝาก (87,475,263)        (32,308,262)        -                          -                          

   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  7,905,804           (6,286,305)          927                     771                     

   หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม (92,568)               341,714              -                          -                          

   เจาหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพยและตราสารอนุพันธ 368,161              1,222,103           (554,357)             -                          

   หนี้สินอื่น (995,662)             289,388              (5,857)                 (32,915)               

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (60,032,501)        31,039,230         (303,400)             2,259,428           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนในหลักทรัพยลดลง 4,673,031           13,492,532         57,002                15,667,150         

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย 197,990              212,766              -                          3,402,205           

เงินสดรับคืนทุนจากบริษัทยอย -                          -                          -                          379,471              

เงินสดจายซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย -                          (55,396,316)        -                          (18,245,491)        

เงินสดรับดอกเบี้ย 3,120,310           2,887,001           138,681              125,461              

เงินสดรับเงินปนผล 433,996              145,673              1,306,956           858,220              

เงินสดจายซ้ือท่ีดิน และอุปกรณ/สินทรัพยไมมีตัวตน (539,628)             (228,730)             (1,944)                 (3,376)                 

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ/สินทรัพยไมมีตัวตน 9,113                  267,358              4,856                  209,731              

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 7,894,812           (38,619,716)        1,505,551           2,393,371           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูยืม 646,716,599       189,014,413       -                          5,989,260           

เงินสดจายคืนตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูยืม (591,727,665)      (186,437,831)      -                          (9,500,000)          

เงินสดจายดอกเบี้ยตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูยืม (3,646,660)          (2,455,466)          (307,851)             (406,229)             

เงินสดรับคาหุนจากสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม

  จากการเพิ่มทุนของบริษัทยอย -                          17,542,017         -                          -                          

เงินสดจายคืนสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม

  จากการลดทุนของบริษัทยอย (2,364)                 6,833                  -                          -                          

เงินปนผลจาย (894,300)             (735,830)             (894,300)             (735,830)             

เงินปนผลจายสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม (1,131,280)          (586,425)             -                          -                          

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 49,314,330         16,347,711         (1,202,151)          (4,652,799)          

เงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ (2,823,359)          8,767,225           -                          -                          

เงินสด ณ วันตนงวด 15,298,105         3,720,273           -                          40                       

เงินสด ณ วันปลายงวด 12,474,746         12,487,498         -                          40                       

-                          -                          

ขอมูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด

รายการที่มิใชเงินสด

   รับโอนทรัพยสินรอการขายจากลูกหนี้เงินใหสินเชื่อ 

      ลูกหนี้อื่น และเงินลงทุนในลูกหนี้ท่ีซ้ือมา 1,485,817           2,016,699           31,982                6,479                  

   เจาหนี้จากการซื้อทรัพยสินถาวร 60,099                101,626              12                       21                       

   หน้ีสูญตัดบัญชี 562,553              338,210              1,551                  1,034                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

(หนวย: พันบาท)

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

สวนของเงินลงทุน สวนเกินทุน  สวนแบงกําไร

สวนเกิน ที่ต่ํากวามูลคา จากการ (ขาดทุน) สวนไดเสีย

สวนเกิน มูลคาหุนของ สินทรัพยสุทธิ เปลี่ยนแปลง เบ็ดเสร็จอื่น ทุนสํารอง สํารอง ที่ไมมีอํานาจ

หุนบุริมสิทธิ หุนสามัญ มูลคาหุนสามัญ บริษัทยอย ของบริษัทยอย มูลคาเงินลงทุนสุทธิ ในบริษัทรวม ตามกฎหมาย หุนทุนซื้อคืน ยังไมไดจัดสรร  หุนทุนซื้อคืน ควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 159               13,331,381   2,065,645       775,814          226,460               2,006,578            152,273             979,538         387,501         13,784,815    (387,501)        14,083,953    47,406,616      

จายเงินปนผล (หมายเหตุ 25) -                    -                    -                      -                      -                           -                           -                         -                     -                     (766,698)        -                     -                     (766,698)          

โอนกลับเงินปนผลที่จัดสรรให

   ผูถือหุนที่ไมมีสิทธิรับเงินปนผล -                    -                    -                      -                      -                           -                           -                         -                     -                     88                   -                     -                     88                     

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

   ของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น -                    -                    -                      -                      -                           -                           -                         -                     -                     -                     -                     17,140,371    17,140,371      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                    -                    -                      -                      -                           (1,710,832)          (12,962)             -                     -                     2,711,912      -                     2,512,025      3,500,143        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 159               13,331,381   2,065,645       775,814          226,460               295,746               139,311             979,538         387,501         15,730,117    (387,501)        33,736,349    67,280,520      

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

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

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

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

   การบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน

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

จายเงินปนผล (หมายเหตุ 25) -                    -                    -                      -                      -                           -                           -                         -                     -                     (894,481)        -                     -                     (894,481)          

โอนกลับเงินปนผลที่จัดสรรให

   ผูถือหุนที่ไมมีสิทธิรับเงินปนผล -                    -                    -                      -                      -                           -                           -                         -                     -                     181 -                     -                     181                  

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

   ของบริษัทยอยลดลง -                    -                    -                      -                      -                           -                           -                         -                     -                     -                     -                     (1,257,334)     (1,257,334)       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                    -                    -                      -                      -                           (138,606)             9,262                 -                     -                     2,727,091      -                     2,040,317      4,638,064        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 159               13,331,381   2,065,645       775,814          226,460               574,881               (10,009)             1,120,420      387,501         18,540,412    (387,501)        35,292,684    71,917,847      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนที่ออกและชําระแลว

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ

งบการเงินรวม

กําไรสะสม

จัดสรรแลว



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

(หนวย: พันบาท)

องคประกอบอื่นของ

สวนของเจาของ

สวนเกินทุน

จากการ

สวนเกิน เปลี่ยนแปลง ทุนสํารอง สํารอง

หุนบุริมสิทธิ หุนสามัญ มูลคาหุนสามัญ มูลคาเงินลงทุนสุทธิ ตามกฎหมาย หุนทุนซื้อคืน ยังไมไดจัดสรร  หุนทุนซื้อคืน รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 159                        13,331,381            2,065,645              2,120,819              979,538                 387,501                 10,024,809            (387,501)                28,522,351            

จายเงินปนผล (หมายเหตุ 25) -                             -                             -                             -                             -                             -                             (766,698)                -                             (766,698)                

โอนกลับเงินปนผลที่จัดสรรใหผูถือหุน

   ที่ไมมีสิทธิรับเงินปนผล -                             -                             -                             -                             -                             -                             88                           -                             88                           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                             -                             -                             (1,912,714)             -                             -                             2,674,181              -                             761,467                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 159                        13,331,381            2,065,645              208,105                 979,538                 387,501                 11,932,380            (387,501)                28,517,208            

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

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ

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

จายเงินปนผล (หมายเหตุ 25) -                             -                             -                             -                             -                             -                             (894,481)                -                             (894,481)                

โอนกลับเงินปนผลที่จัดสรรใหผูถือหุน

   ที่ไมมีสิทธิรับเงินปนผล -                             -                             -                             -                             -                             -                             181                        -                             181                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                             -                             -                             46,777                   -                             -                             1,379,893              -                             1,426,670              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 159                        13,331,381            2,065,645              336,774                 1,120,420              387,501                 11,769,296            (387,501)                28,623,675            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนที่ออกและชําระแลว

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

งบการเงินเฉพาะกิจการ



1 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย   
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553      

1. ขอมูลท่ัวไป 

 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงจัดตั้งและประกอบกิจการ
ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการลงทุน (Holding Company) โดยเปนบริษัทใหญของกลุม             
ธุรกิจทางการเงินธนชาต ที่อยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯตั้งอยูเลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร 
ช้ัน 10 - 11 และ 15 - 20 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

 บริษัทยอยทั้งหมดจัดตั้งเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายไทยและประกอบ
กิจการในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจหลักทางดานธุรกิจธนาคารพาณิชย ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจ
บริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ ธุรกิจใหเชาสินทรัพยแบบลีสซิ่งและเชาซื้อ ธุรกิจประกันวินาศภัย 
ธุรกิจประกันชีวิต การจัดการกองทุนและอื่น ๆ  

2 โครงการธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เขาซื้อหุนสามัญของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อ
รับโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) มายังธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)  

2.1  การซื้อหุนสามัญของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) จากกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน  

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”) ไดลงนามในสัญญา
ซ้ือขายหุนสามัญของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารนครหลวงไทย”) กับกองทุน
เพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (“กองทุนฟนฟูฯ”) จํานวน 1,005,330,950 หุน หรือคิด
เปนจํานวนรอยละ 47.58 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวทั้งหมดในราคาหุนละ 32.50 บาท หรือคิดเปน
มูลคารวมประมาณ 32,673 ลานบาท และไดมีการจายชําระราคากันในวันที่ 9 เมษายน 2553 และเมื่อ
รวมกับสวนที่บริษัทฯถืออยูเดิมจํานวน 104,964,000 หุน ทําให ณ วันที่ 9 เมษายน 2553 บริษัทฯและ
ธนาคารธนชาตมีสัดสวนการถือหุนในธนาคารนครหลวงไทย รวมเปนรอยละ 52.55 ซ่ึงการดําเนินการซื้อ
หุนสามัญดังกลาวของธนาคารธนชาตไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ของ
บริษัทฯและของธนาคารธนชาต และจากธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) ซ่ึง ธปท. ไดอนุมัติให
ธนาคารธนชาต ถือหุนในธนาคารนครหลวงไทยตามเงื่อนไขที่กําหนดบางประการ เชน ใหธนาคาร
นครหลวงไทยดําเนินธุรกิจธนาคารพาณิชยตอไปไดแตตองคืนใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย
ของธนาคารนครหลวงไทยภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และมีขอกําหนดในเรื่องของการคํานวณ
เงินกองทุน การนับกลุมธุรกิจทางการเงิน การถือหรือการมีไวซ่ึงหุนของบริษัทในกลุมธุรกิจทาง
การเงิน เปนตน 
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ตามสัญญาซื้อขายหุนระหวางธนาคารธนชาตในฐานะ “ผูซ้ือ”  และกองทุนฟนฟูฯในฐานะ “ผูขาย” ลงวันที่ 
11 มีนาคม 2553 ไดกําหนดภาระผูกพันของผูขายที่มีตอผูซ้ือวาบรรดาภาระหนาที่ การค้ําประกัน 
ความรับผิด หรือการรับผิดชดใชของผูขายที่มีตอธนาคารนครหลวงไทย ภายใตความตกลง สัญญา 
หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการรวมกิจการระหวางธนาคารนครหลวงไทยกับธนาคารศรีนคร จํากัด 
(มหาชน) (“ธนาคารศรีนคร”) (“ภาระหนาที่ของผูขาย”) ซ่ึงรวมทั้งเงินในบัญชีเงินฝากที่เปดบัญชีไวและ
มีอยูกับธนาคารนครหลวงไทย เพื่อชดเชยความสูญเสียและ/หรือคาเสียหายใด ๆ ที่ธนาคารนครหลวงไทย
ไดรับจากหรือเกิดขึ้นโดยธนาคารนครหลวงไทย ซ่ึงเกิดจากหรือเกี่ยวของกับการรวมกิจการระหวาง
ธนาคารนครหลวงไทยกับธนาคารศรีนครจะยังคงมีผลใชบังคับอยูตอไปหลังจากการซื้อขายหุน สิทธิและ
หนาที่ของธนาคารนครหลวงไทยที่เกี่ยวของกับภาระหนาที่ของผูขายรวมทั้งเงินในบัญชีเงินฝากที่เปด
บัญชีไวและมีอยูกับธนาคารนครหลวงไทยจะโอนและ/หรือเขาสวมสิทธิโดยธนาคารธนชาต โดยจะมี
ผลบังคับใช ณ วันที่การรวมกิจการระหวางธนาคารนครหลวงไทยกับธนาคารธนชาตเสร็จสมบูรณ 
นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการชําระบัญชีของผูขาย ภาระหนาที่ของผูขายจะถูกโอนและ/หรือสวมสิทธิ
โดยหนวยงานของรัฐแหงอื่นตอไป 

2.2 การเสนอซื้อหุนสามัญของธนาคารนครหลวงไทยเพิ่มเติมในป 2553 

ในเดือนมิถุนายน 2553 ธนาคารธนชาต ไดทําคําเสนอซื้อหุนสามัญของธนาคารนครหลวงไทยจากผูถือหุน
รายยอยเพิ่มเติมในราคาเดียวกับที่ธนาคารธนชาตประมูลซ้ือจากกองทุนฟนฟูฯ โดยมีผูเสนอขายหุนสามัญ
รวมท้ังสิ้น 1,091,439,949 หุน คิดเปนจํานวนเงิน 35,472 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 51.66 ของหุนที่
ออกจําหนายและชําระแลวทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย และเมื่อรวมกับสวนที่ธนาคารธนชา
ตถืออยูเดิม ทําใหธนาคารธนชาตเปนผูถือหุนในอัตรารอยละ 99.24 ซ่ึงในการซื้อหุนเพิ่มเติมนี้ไดรวม
สวนที่รับซื้อจากบริษัทฯจํานวน 104,964,000 หุน ทําใหบริษัทฯมีกําไรจากการขายจํานวน 2,136 ลานบาท 
และภาษีที่เกี่ยวของจากการขายจํานวน 629 ลานบาท ซ่ึงไดรับรูในงบการเงินเฉพาะกิจการในป 2553 
และในสวนของงบการเงินรวม กําไรจากการขายสุทธิบนงบการเงินรวมจํานวน 2,113 ลานบาท ได
นําไปตั้งพักและแสดงหักจากรายการคาความนิยมจากการรวมธุรกิจ และภาษีที่เกี่ยวของไดแสดงเปน
สินทรัพยภายใตรายการบัญชีพัก - ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจากการรวมธุรกิจ 

และในเดือนพฤศจิกายน 2553 ธนาคารธนชาตไดซ้ือหุนสามัญของธนาคารนครหลวงไทยเพิ่มเติมอีก
จํานวน 14,907,658 หุน คิดเปนจํานวนเงิน 484 ลานบาท จนทําใหธนาคารธนชาตถือหุนในธนาคาร
นครหลวงไทย รวมเปนรอยละ 99.95 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยไดประกาศใหหลักทรัพยของธนาคารนครหลวงไทยออกจากการเปนหลักทรัพย        
จดทะเบียนโดยสมัครใจตั้งแตวันที่ 13 ธันวาคม 2553 เปนตนไป 
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2.3 การปนสวนตนทุนการรวมธุรกิจ 

จากการที่ธนาคารธนชาตเขาถือหุนในธนาคารนครหลวงไทยในอัตรารอยละ 47.58 ในเดือนเมษายน 
2553 และเมื่อรวมสวนที่บริษัทฯถืออยูกอนอีกรอยละ 4.97 รวมเปนการถือหุนในธนาคารนครหลวงไทย
ในอัตรารอยละ 52.55 และในวันเดียวกันไดสงผูบริหารของธนาคารธนชาตรวมเปนกรรมการใน
ธนาคารนครหลวงไทยในจํานวนที่สามารถควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติไดจากอํานาจควบคุมโดย
ผานการถือหุนและการบริหารงานจึงถือวาธนาคารนครหลวงไทยเปนบริษัทยอยของบริษัทฯและ
ธนาคารธนชาตตั้งแตนั้นเปนตนมา และจากการซื้อหุนสามัญเพิ่มจนเปนรอยละ 99.24 ในเดือน
มิถุนายน 2553 และเปนรอยละ 99.95 ในเดือนพฤศจิกายน 2553 ทําใหบริษัทฯและธนาคารธนชาตมี
ตนทุนเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นจํานวน 68,801 ลานบาท (รวมคาใชจายในการรวมธุรกิจสุทธิหลังหัก
รายการระหวางกัน) ในงบการเงินรวม ซ่ึงในวันที่ 9 เมษายน 2553 ฝายบริหารของธนาคารธนชาตไดมี
การประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินแตละรายการในเบื้องตนเพื่อการบันทึกบัญชีการ         
ปนสวนตนทุนการรวมธุรกิจ และรับรูผลตางของตนทุนการรวมธุรกิจกับมูลคายุติธรรมของสินทรัพย 
หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดและสินทรัพยไมมีตัวตนตามสัดสวนการถือหุนเปนสวนของ       
คาความนิยมจากการรวมธุรกิจในงบการเงินรวม  

อยางไรก็ตาม หลังจากการเขาซื้อ ฝายบริหารของธนาคารธนชาตไดมีการประมาณมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยและหนี้สินแตละรายการใหมเนื่องจากมีขอมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม ทั้งนี้เปนไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ ซ่ึงอนุญาตใหมีการวัดมูลคาใหมไดภายในระยะเวลาไม
เกินกวาหนึ่งปนับจากวันซื้อ โดยประมาณการมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินแตละรายการหลัง
วัดมูลคาใหมมีรายละเอียดดงันี้ 

1.  สินทรัพยและหนี้สินในบัญชีของธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารธนชาตไดมีการประเมินมูลคา
สินทรัพยและหนี้สิน และพบวา ณ วันที่จายซื้อเงินลงทุน มูลคายุติธรรม (Fair Value) ของสินทรัพย
และหนี้สินของธนาคารนครหลวงไทย คิดเปนมูลคารวมจํานวน 48,635 ลานบาท ซ่ึงสูงกวา
มูลคาสุทธิตามบัญชีจํานวน 4,264 ลานบาท  

2.  สินทรัพยไมมีตัวตน (Intangible Assets) หมายถึง สินทรัพยที่กอใหเกิดประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคต ธนาคารธนชาตไดประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไมมีตัวตนของธนาคาร        
นครหลวงไทยคิดเปนมูลคารวม 4,100 ลานบาท โดยเปนสวนของ (ก) Core Deposit Intangible การ
ประเมินมูลคาจากกระแสเงินสดสวนเพิ่มที่ไดจากเงินฝากที่มีตนทุนต่ํา โดยพิจารณาจากการ
ประหยัดจากตนทุน (Cost Saving) ที่ไดจากเงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย และ 
(ข) Customer Relationships การประเมินมูลคาจากกระแสเงินสดของรายไดที่คาดวาจะไดรับใน
อนาคตจากลูกคาของธนาคารนครหลวงไทย  
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3.  หนี้สินที่ระบุไดหรือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น โดยธนาคารธนชาตไดมีการประเมินและพบวาไมมี
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ควรรับรูเพิ่มเติม 

ผลตางของตนทุนการรวมธุรกิจกับมูลคายุติธรรมของสินทรัพย หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุ
ไดและสินทรัพยไมมีตัวตนขางตนตามสัดสวนการถือหุนจํานวน 15,740 ลานบาท จึงไดรับรูเปนสวน
ของคาความนิยมจากการรวมธุรกิจในงบการเงินรวม และไดปรับปรุงขอมูลเปรียบเทียบที่นําเสนอใน
งบการเงินงวดกอนเสมือนวามีการบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจอยางสมบูรณตั้งแตวันซื้อ 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินของธนาคารนครหลวงไทยและบริษัทยอย และมูลคาตามบัญชี
ของแตละรายการที่สําคัญ ณ วันที่มีอํานาจควบคุม มีดังนี้  

  (หนวย: ลานบาท) 
  มูลคายุติธรรม 

 มูลคาตามบัญชี กอนปรับปรุง หลังวัดมูลคาใหม 
สินทรัพยไมมีตัวตน 293 4,393 4,393 
สินทรัพยอื่น 435,702 437,016 439,966 
รวมหนี้สิน 391,495 391,495 391,495 
ผูถือหุนสวนนอย 129 129 129 

สินทรัพยสุทธิ 44,371 49,785 52,735 

    

ตนทุนการรวมธุรกิจ  68,801 68,801 

คาความนิยมจากการรวมธุรกิจ  18,688 15,740 

การปนสวนตนทุนการรวมธุรกิจนี้ บริษัทฯและธนาคารธนชาตไมไดรวมการบันทึกรายการภาษีเงินได
รอตัดบัญชีจํานวนประมาณ 2,466 ลานบาท ที่เกี่ยวของจากการปรับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยให
เปนมูลคายุติธรรม และไมไดรวมหนี้สินผลประโยชนพนักงานจากเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
เนื่องจากการเกษียณอายุของพนักงานของธนาคารนครหลวงไทยและบริษัทยอยจํานวนประมาณ 1,805 
ลานบาท เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีทั้ง 2 ฉบับดังกลาวยังไมมีผลบังคับใชในวันที่มีการรวมธุรกิจ 
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การปรับปรุงมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินดังกลาวขางตน รวมถึงการที่บริษัทฯไดมีการ
คํานวณคาความนิยมใหม บริษัทฯไดปรับปรุงขอมูลเปรียบเทียบที่นําเสนอในงบการเงินงวดกอน
เสมือนวาไดมีการบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจอยางสมบูรณตั้งแตวันที่ซ้ือ มีผลทําใหงบการเงิน
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบเปนดังนี้ 

  (หนวย: ลานบาท) 
 31 ธันวาคม 2553 

 กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง 
เงินลงทุนสุทธิ 142,929 144,993 
ทรัพยสินรอการขาย 11,970 12,856 
สินทรัพยไมมีตัวตน 4,805 4,805 
คาความนิยม 16,620 13,671 
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 35,626 35,627 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 คาความนิยมที่แสดงอยูในงบการเงินรวมเปนดังนี้ 
(หนวย: ลานบาท) 

 
30 มิถุนายน 2554 

31 ธันวาคม 2553 
(หลังปรับปรุง) 

คาความนิยม ณ วันตนงวด  15,784 44 
คาความนิยมที่เพิ่มขึ้นในระหวางงวด -  15,740 
รวมคาความนิยม 15,784 15,784 
กําไรจากการขายเงินลงทุนรอตัดบัญชี (1,921) (2,113) 
คาความนิยม ณ วันสิ้นงวด 13,863 13,671 

2.4 แผนการดําเนินการสําคัญภายหลังการเสนอซื้อหุนสามัญท้ังหมดของธนาคารนครหลวงไทยในป 
2554 

 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2554 ธปท. ไดใหความเห็นชอบการดําเนินการตามโครงการโอนและรับโอน
กิจการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทยใหแกธนาคารธนชาตตามที่ไดนําเสนอ โดยมีเงื่อนไขสําคัญ
คือธนาคารนครหลวงไทยตองดําเนินการโอนกิจการและคืนใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย
และใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจเปนธนาคารรับอนุญาตใหแกกระทรวงการคลังภายในวันที่ 31 
ธันวาคม 2554 และชําระบัญชีใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว และใหถือวาภาระผูกพันระหวางธนาคารธนชาต          
กับกองทุนฟนฟูฯ ใหเปนไปตามสัญญา Share Purchase Agreement ลงวันที่ 11 มีนาคม 2553 

และตอมาเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ของธนาคารนครหลวงไทย 
และของธนาคารธนชาต ไดมีมติใหดําเนินการโอนและรับโอนกิจการตามโครงการโอนและรับโอน
กิจการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทยใหแกธนาคารธนชาต ที่ ธปท.ใหความเห็นชอบ โดยให
คณะกรรมการธนาคารนครหลวงไทยและคณะกรรมการธนาคารธนชาตเปนผูดําเนินการและมีอํานาจ
ในการพิจารณาอนุมัติการดําเนินการที่เกี่ยวของทั้งหมด และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ที่ประชุม
คณะกรรมการธนาคารธนชาตมีมติอนุมัติใหวันที่ 1 ตุลาคม 2554 เปนวันโอนกิจการทั้งหมดของ
ธนาคารนครหลวงไทยมายังธนาคารธนชาต 
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นอกจากนี้ ในเดือนมีนาคม 2554 ธนาคารธนชาตไดจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด ภายใต
การอนุญาตจาก ธปท. เพื่อรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของธนาคารนครหลวงไทย (ทั้งสินเชื่อที่ไม
กอใหเกิดรายไดและทรัพยสินรอการขาย) มาบริหารจัดการ โดยไดมีการโอนสินทรัพยบางสวนแลว
ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2554 

2.5 การโอนธุรกิจของบริษัทยอยในกลุม 

 บริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย จํากัด 

 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารธนชาตและธนาคารนครหลวงไทยไดมีมติ
อนุมัติแผนการควบรวมธุรกิจระหวางบริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บริษัทหลักทรัพย 
ธนชาต”) และบริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย จํากัด (“บริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย”) (ซ่ึงเปน
บริษัทยอยในกลุม) โดยการโอนสินทรัพยบางสวนของบริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย มายังบริษัท
หลักทรัพย ธนชาต แตไมรวมใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพยและสิทธิการเปนสมาชิกตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยของบริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย ในราคาไมต่ํากวามูลคาตามบัญชี
ของสินทรัพย โดยอางอิงจากมูลคาตามบัญชีที่ปรับปรุงลาสุดกอนวันที่จะทํารายการ และในเดือน
พฤศจิกายน 2553 ที่ประชุมใหญวิสามัญผูถือหุนของบริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย ไดมีมติอนุมัติ
การโอนสินทรพัยดังกลาว โดยเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553 บริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย ไดทําสัญญา
โอนขายสินทรัพย โดยสัญญาโอนขายสินทรัพยที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพยและภาระ
ผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับธุรกิจวาณิชธนกิจคิดเปนจํานวนรวม 11 ลานบาทใหมีผลเปนการโอนใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในขณะที่สัญญาสิทธิเรียกรองตามสัญญาแตงตั้งตัวแทนและ/หรือนายหนาใน
การซื้อขายหลักทรัพย ซ่ึงรวมถึงลูกหนี้และเจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย คิดเปนจํานวนรวมสุทธิ 206 ลานบาท 
และเงินที่ลูกคาวางไวเพื่อเปนหลักประกันการชําระหนี้จํานวนประมาณ 216 ลานบาท ใหมีผลเปนการ
โอนในวันที่ 1 มกราคม 2554 และรวมถึงรับโอนพนักงานบางสวนจากบริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย 
ดวยในวันเดียวกัน นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดอนุญาตใหบริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย 
หยุดประกอบธุรกรรมการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยเปนการชั่วคราว และสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“กลต.”) ไดอนุญาตใหหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพยและ
ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาชั่วคราว ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป  

และเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย ได
มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวของบริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย จาก 2,000 ลานบาท 
เปน 900 ลานบาท ซ่ึงไดดําเนินการจดทะเบียนลดทุนชําระแลวเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554 ดังนั้น ณ วันที่ 
30 มิถุนายน 2554 ธนาคารนครหลวงไทยมีเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย มูลคาตามบัญชี
คงเหลือจํานวน 17 ลานบาท ในขณะที่เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียมีจํานวน 12 ลานบาท ในงบการเงินรวม 
และธนาคารนครหลวงไทยไดจําหนายเงินลงทุนในหุนสามัญดังกลาวออกไปในวันที่ 4 สิงหาคม 2554 
ในราคา 168 ลานบาท ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารนครหลวงไทยเมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน 2554 
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บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน นครหลวงไทย จํากัด 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารนครหลวงไทยไดอนุมัติการเสนอซื้อและ/หรือ
ขายหุนบริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน นครหลวงไทย จํากัด ใหแกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการซึ่งเปน
ผูถือหุนเดิม โดยธนาคารนครหลวงไทยไดดําเนินการขายหุนที่ถืออยูทั้งหมดใหกับผูซ้ือโดยไดโอนหุน
และรับชําระคาหุนเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554  

 ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 

ในระหวางไตรมาสที่สองของป 2554 ธนาคารนครหลวงไทยและบริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส 
จํากัด ไดลงนามในสัญญาโอนสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูและทรัพยสินรอการขาย และดําเนินการโอน
สินทรัพยระหวางกัน ดังนี้ 

 มูลคายุติธรรม 
 (ลานบาท) 
- สินทรัพยดอยคุณภาพ 5,984 
- ทรัพยสินรอการขาย 2,383 

การโอนสินทรัพยทางการเงินดังกลาวทั้งหมดถือเปนการขายขาดในงบการเงินของผูโอนและผูรับโอน 
เนื่องจากผูโอนไดสละการควบคุมในสินทรัพยที่ไดโอนไปแลว โดยมูลคาของสินทรัพยที่โอนและรับ
โอนไดคํานวณตามแนวทางพิจารณาการกําหนดราคาในการโอนและรับโอนสินทรัพยทางการเงิน
ระหวางบริษัทในกลุมธนชาต ซ่ึงที่ปรึกษาทางการเงินใหความเห็นวาเปนราคายุติธรรม ผลตอบแทน
จากการโอนตามมูลคาดังกลาวถือเปนมูลคายุติธรรมที่ใชในการรับรูราคาขายและมูลคาของสินทรัพย
ที่โอนและรับโอน ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 

- ในกรณีของลูกหนี้ดอยคุณภาพ มูลคายุติธรรมอางอิงจากยอดหนี้คงคางตามบัญชีสุทธิจาก
สํารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามบัญชี 

- ทรัพยสินรอการขาย มูลคายุติธรรมอางอิงจากราคาประเมินที่ประเมินโดยผูประเมินอิสระตาม
เกณฑที่ ธปท. กําหนด หลังหักประมาณการสวนลดซึ่งอางอิงจากประสบการณการขายในอดีต 

 บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จํากัด 

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารนครหลวงไทยไดอนุมัติขายเงินลงทุนใน
สยามซิตี้ประกันภัยที่ถืออยูทั้งหมด โดยทางธนาคารนครหลวงไทยไดดําเนินการขายหุนที่ถืออยู
ทั้งหมดใหกับผูซ้ือเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 ในราคา 113.75 ลานบาท 
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3. เกณฑในการจัดทํางบการเงนิระหวางกาล 

3.1 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงิน
ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบสมบูรณเชนเดียวกับงบการเงิน
ประจําป 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. 2547 ซ่ึงรวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับ “การโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน” และ
อางอิงตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย ธปท. และการแสดงรายการในงบการเงินไดทําขึ้นเพื่อใหเปนไป
ตามขอกําหนดของ ธปท. เร่ือง การจัดทําและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยและบริษัท          
โฮลดิ้งที่เปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงินลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ดังนั้น บริษัทฯจึงไดมีการ          
จัดประเภทรายการใหมสําหรับงบการเงินที่นํามาแสดงเปรียบเทียบ 

งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย              
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยนี้ 

 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นใน
นโยบายการบัญชี 

3.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงนิรวมระหวางกาล 

ก) งบการเงินรวมระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย (ซ่ึงตอไป
เรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปนี้ 

 อัตรารอยละของ อัตรารอยละของ 

 การถือหุนโดยบรษิัทฯ การถือหุนโดยบรษิัทยอย 

 

30 มถิุนายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

30 มถิุนายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

บริษัทยอยที่บริษทัฯถือหุนโดยตรง     
ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) 50.96 50.96 - - 
บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 100.00 100.00 - - 
บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จาํกดั 83.44 83.44 - - 
กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอรตีฟ้นด 6 99.80 99.80 0.06 0.06 
บริษัท ถิรวานิช จาํกัด 99.90 99.90 - - 
บริษัท ธนชาตเอสพีวี 01 จํากัด 100.00 100.00 - - 
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 อัตรารอยละของ อัตรารอยละของ 

 การถือหุนโดยบรษิัทฯ การถือหุนโดยบรษิัทยอย 

 

30 มถิุนายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

30 มถิุนายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

บริษัทยอยที่ถือหุนโดยออม     
บริษัทหลักทรพัย ธนชาต จํากดั (มหาชน) - - 100.00 100.00 
บริษัท ธนชาตประกันภัย จาํกัด - - 100.00 100.00 
บริษัท ธนชาตประกันชวีิต จํากดั - - 100.00 100.00 
บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน ธนชาต จาํกัด - - 75.00 75.00 
บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จาํกัด - - 100.00 100.00 
บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซ่ิง จํากัด - - 100.00 100.00 
บริษัท ธนชาตแมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด - - 100.00 100.00 
บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จํากดั - - 100.00 100.00 
บริษัท เนชั่นแนล ลีซซ่ิง จํากัด - - 100.00 100.00 
บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด ดีเวลลอปเมนท 
จํากัด 

- - 100.00 100.00 

ธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) - - 99.95 99.95 
บริษัทบริหารสินทรัพย ท ีเอส จํากดั - - 100.00 - 
บริษัท สคิบ เซอรวิส จํากัด - - 100.00 100.00 
บริษัท ประกันชวีตินครหลวงไทย จํากัด - - 100.00 100.00 
บริษัทหลักทรพัย นครหลวงไทย จาํกัด - - 99.79 99.79 
บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน นครหลวงไทย 
จํากัด 

- - - 60.00 

 ธนาคารธนชาตไดลงทุนในบริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด ที่จัดตั้งใหมในเดือนมีนาคม 2554 
โดยถือหุนในอัตรารอยละ 100 

 นอกจากนี้ ในเดือนพฤษภาคม 2554 ธนาคารนครหลวงไทยไดจําหนายเงินลงทุนในหุนสามัญ
ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน นครหลวงไทย จํากัด ใหแกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
ซ่ึงเปนผูถือหุนเดิมในราคา 198 ลานบาท โดยมีกําไรจากการจําหนายจํานวน 22 ลานบาท ใน                
งบการเงินรวม 
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ข) มูลคาสินทรัพยรวมและรายไดรวมของบริษัทยอยที่มีสาระสําคัญซึ่งรวมอยูในงบการเงินรวม  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
2554 และ 2553 หลังหักรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญมีดังนี้ 

  (หนวย: ลานบาท) 

 สินทรัพยรวม  รายไดรวมสําหรบังวดหก
เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 

 

30 มถิุนายน  31 ธันวาคม  
2554 2553 2554 2553 

ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) 425,460 406,574 13,162 11,850 
ธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) 359,775 406,974 9,991 4,677 
บริษัท ธนชาตประกันชวีิต จํากดั 19,911 19,753 3,701 2,972 
บริษัท ประกันชวีตินครหลวงไทย จํากัด 10,526 11,008 1,276 940 
บริษัทบริหารสินทรัพย ท ีเอส จํากดั 8,231 - 49 - 
บริษัทหลักทรพัย ธนชาต จํากดั (มหาชน) 4,728 3,953 668 586 
บริษัท ธนชาตประกันภัย จาํกัด 4,618 4,689 1,909 1,458 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ไดรวมผลการ
ดําเนินงานของธนาคารนครหลวงไทยและบริษัทยอยที่ถือหุนโดยธนาคารนครหลวงไทยตั้งแต
วันที่ 9 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 เนื่องจากธนาคารธนชาตไดเขาซื้อหุนสามัญ
ของธนาคารนครหลวงไทย และเริ่มมีอํานาจควบคุมในเดือนเมษายน 2553 

  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ไดรวมผลการ
ดําเนินงานของบริษัท ที ลิสซิ่ง จํากัด ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2553 
(วันที่จําหนายเงินลงทุนดังกลาวออกไป) โดยบริษัทยอยดังกลาวมีรายไดรวม 97 ลานบาท และ
กําไรสุทธิ 20 ลานบาท  

ค) บริษัทฯจัดทํางบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของบริษัทยอยทั้งหมดตั้งแตวันที่ไดมา (วันที่
บริษัทฯมีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย) จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น 
อยางไรก็ตาม งบการเงินรวมสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 มิได
รวมงบการเงินของบริษัท สินชฎาทอง จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยที่ถือหุนโดยออมผานธนาคาร                        
นครหลวงไทย ในอัตรารอยละ 70 เนื่องจากบริษัทยอยดังกลาวเลิกกิจการและอยูระหวางชําระบัญชี 
และธนาคารนครหลวงไทยไดตั้งสํารองเผื่อการดอยคาเต็มจํานวนแลว 
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ง) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใชนโยบายการบัญชีที่
สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ และในกรณีที่ใชนโยบายการบัญชีที่แตกตางกัน บริษัทฯไดมี
การปรับปรุงผลกระทบแลว 

จ) ยอดคงคางและรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยไดถูกตัดออกจาก
งบการเงินรวมนี้แลว เงินลงทุนในบริษัทยอยในบัญชีของบริษัทฯและบริษัทยอยไดตัดกับสวน
ของเจาของของบริษัทยอยแลว 

ฉ) สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนของกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย
สวนที่ไมไดเปนของกลุมบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและสวนของเจาของในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

3.3 บริษัทฯไดจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย
และบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน 

4. การปฏิบตัิตามมาตรฐานการบัญชีใหมในระหวางงวด 

ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอยไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและ
มาตรฐานการบัญชีใหมที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีดังนี้ 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชี และ

ขอผิดพลาด 
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง 
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รายได 
ฉบับที่ 19  ผลประโยชนของพนักงาน 
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม 
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
ฉบับที่ 26  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน 
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ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม 
ฉบับที่ 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา 
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน 
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 2  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 
ฉบับที่ 6 การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 15 สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบับที่ 31 รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 

  มาตรฐานการบัญชีขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน 
ยกเวนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูผลประโยชนที่ใหกับพนักงานเปนคาใชจายเมื่อ
กิจการไดรับบริการจางงานจากพนักงานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการจะตองประเมินและบันทึก
หนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ โดยใชการคํานวณตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงเดิมบริษัทฯและบริษัทยอยรับรูผลประโยชนที่ใหกับพนักงานดังกลาวเมื่อ
เกิดรายการ  
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 บริษัทฯและบริษัทยอยไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวในงวดปจจุบันและรับรูหนี้สิน
ในชวงที่เปลี่ยนแปลงโดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของงวดปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงนี้
ทําใหบริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรสะสมยกมา ณ วันตนงวด (1 มกราคม 2554) ลดลงเปนจํานวน 
1,170 ลานบาท ในงบการเงินรวม และ 13 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงผลสะสมของการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวแสดงไวในหัวขอ “ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชีเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงาน” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของแลว 

 นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหบริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่        
30 มิถุนายน 2554 ลดลงเปนจํานวน 27 ลานบาท กําไรตอหุนลดลง 0.02 บาทตอหุน (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: กําไรลดลงเปนจํานวน 3 ลานบาท กําไรตอหุนลดลง 0.002 บาทตอหุน)  

5. มาตรฐานการบัญชีใหมท่ีออกในระหวางงวดแตยงัไมมีผลบังคับใช 

 ในระหวางงวดปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีใหมตามที่ระบุขางลางนี้ 
มาตรฐานการบัญชีดังกลาวมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2556 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

ดําเนินงาน 
ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม 
ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน 

 ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยไดประเมินและเห็นวาการตีความมาตรฐานการบัญชีขางตนไม
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย 

6. นโยบายการบญัชีท่ีสําคัญ 

6.1 การรับรูรายได 

ก) ดอกเบี้ยและสวนลดรับจากเงินใหสินเชื่อ 

 ดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคางจากยอดเงินตนที่คางชําระ รายได
ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินรับรูตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (Effective interest method) 
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 บริษัทฯและบริษัทยอยหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑคงคางสําหรับเงินใหสินเชื่อที่ผิดนัด
ชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยเกินกําหนดสามเดือนนับจากวันครบกําหนดชําระ และจะโอนกลับ
รายการดอกเบี้ยคางรับที่เคยบันทึกบัญชีเปนรายไดแลวนั้นออกจากบัญชี การบันทึกรายได
ดอกเบี้ยรับหลังจากนั้นจะบันทึกตามเกณฑเงินสดจนกวาจะไดรับชําระหนี้ที่คางเกินกําหนด
ชําระดังกลาวแลว 

 บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูรายไดดอกเบี้ยสําหรับลูกหนี้ภายหลังการปรับโครงสรางหนี้ใหม
ตามเกณฑคงคาง โดยอิงจากอัตราดอกเบี้ยที่ลูกหนี้ตองจายชําระตามสัญญา ยกเวนหนี้ตาม
สัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่อยูระหวางการติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสราง
หนี้ใหม ซ่ึงจะรับรูเปนรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑเงินสดจนกวาลูกหนี้จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
ปรับโครงสรางหนี้ติดตอกันไมนอยกวาสามเดือนหรือสามงวดการชําระเงินแลวแตระยะเวลา
ใดจะนานกวา 

 บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูรายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนโดยคํานวณหาอัตรา
ผลตอบแทนที่ใชกําหนดราคาทุนของลูกหนี้ทั้งกลุม (Yield) คูณดวยราคาตามบัญชีใหม (ราคา
ทุนที่ซ้ือ) ของลูกหนี้คงเหลือสําหรับลูกหนี้ที่มีการจายชําระในระหวางงวด และภายหลังการทํา
สัญญาปรับโครงสรางหนี้จะรับรูรายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนตามวิธีอัตรา
ดอกเบี้ยที่แทจริงสําหรับลูกหนี้ที่มีการจายชําระในระหวางงวด 

 ในกรณีที่ดอกเบี้ยหรือสวนลดไดคิดรวมอยูในตั๋วเงินหรือเงินใหสินเชื่อแลว ดอกเบี้ยหรือ
สวนลดดังกลาวจะบันทึกเปนรายไดรอตัดบัญชีและตัดจําหนายเปนรายไดเฉลี่ยเทา ๆ กันตลอด
อายุของตั๋วเงินหรือระยะเวลาของเงินใหสินเชื่อนั้นหรือตามสัดสวนของหนี้ที่ไดรับชําระ 

 ดอกผลจากการใหเชาซื้อรับลวงหนาแสดงถึงสวนลดดอกเบี้ยที่ตัวแทนจําหนายรถยนตใหกับ
ลูกคาซึ่งจะทยอยรับรูรายไดตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงเชนเดียวกับดอกเบี้ยตามสัญญา       
เชาซื้อ 

ข) ดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุน 

 ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง เงินปนผลรับ
ถือเปนรายไดเมื่อบริษัทฯและบริษัทยอยมีสิทธิในการรับเงินปนผล  

ค) คานายหนา 

 คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาถือเปนรายได ณ วันที่ที่เกิด
รายการ   
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ง) ดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อเพื่อซ้ือหลักทรัพย 

 ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามระยะเวลาของเงินใหสินเชื่อโดยคํานวณจากยอดเงินตนที่คงคาง 
บริษัทยอยหยุดรับรูรายไดตามเกณฑสิทธิสําหรับเงินใหสินเชื่อรายที่เขาเงื่อนไขตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดโดย กลต. 

จ) กําไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายหลักทรัพยและตราสารอนุพันธ 

 กําไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายหลักทรัพยและตราสารอนุพันธถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ 
วันที่ที่เกิดรายการ 

ฉ) คาธรรมเนียมและบริการ 

 คาธรรมเนียมและบริการถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง 

ช) รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 

 ธุรกิจประกันภัย 

เบี้ยประกันภัยถือเปนรายไดตามวันที่ที่มีผลบังคับใชในกรมธรรมประกันภัยหลังจากหักเบี้ย
ประกันภัยตอและสงคืนแลวสําหรับกรมธรรมที่มีอายุไมเกิน 1 ป ในกรณีที่กรมธรรมมีอายุเกิน 
1 ป จะบันทึกรายไดและคาใชจายที่เกี่ยวของเปนรายการรับหรือจายลวงหนา โดยทยอยรับรู
เปนรายไดหรือคาใชจายตามอายุการใหความคุมครอง 

รายไดเบี้ยประกันภัยแสดงสุทธิจากเงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได 

เบี้ยประกันภัยตอถือเปนรายไดเมื่อบริษัทยอยไดรับใบคําขอเอาประกันภัยตอหรือใบแจงการ
ประกันภัยตอจากบริษัทผูเอาประกันภัยตอ 

ธุรกิจประกันชีวิต 

เบี้ยประกันชีวิตบันทึกเปนรายไดเมื่อคําขอผานการพิจารณารับประกันแลวหลังจากหักเบี้ย
ประกันภัยตอและสงคืน คาเบี้ยประกันที่ยังเก็บเงินไมไดซ่ึงมีอยู ณ วันสิ้นงวดรับรูเปนรายได
เฉพาะเบี้ยประกันของกรมธรรมที่มีผลบังคับใชอยู  
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6.2 การรับรูคาใชจาย 

ก) ดอกเบี้ยจาย 

 ดอกเบี้ยจายถือเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง ในกรณีที่ดอกเบี้ยไดคิดรวมอยูในตั๋วเงินจายแลว 
ดอกเบี้ยนั้นจะบันทึกเปนดอกเบี้ยจายรอตัดบัญชีและจะตัดจําหนายเปนคาใชจายเฉลี่ยเทา ๆ กัน
ตลอดอายุของตั๋วเงินนั้น 

ข) คานายหนาและคาใชจายทางตรงจากการใหเชาซื้อ/เชาการเงิน 

คาใชจายทางตรงเมื่อเร่ิมแรกที่เกิดขึ้นจากการใหเชาซื้อ/เชาการเงิน (เชน คานายหนา คาอากร
แสตมป) สําหรับสัญญาเชาซื้อ/เชาการเงินที่ทําขึ้นตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 จะปนสวนทยอย
รับรูตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง และแสดงหักจากรายไดดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญาเพื่อให
สะทอนถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริงของสัญญา 

รายไดดอกเบี้ยจากการใหเชาซื้อ/เชาการเงินรอตัดบัญชีแสดงสุทธิจากคานายหนาและคาใชจาย
ทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเร่ิมแรก 

6.3 เงินสํารองเบี้ยประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายได/เงินสํารองประกันชีวิต 

 ธุรกิจประกันภัย 

 บริษัทยอยตั้งเงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายไดตามเกณฑในประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) เร่ืองการจัดสรรเงินสํารอง
สําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดและเงินสํารองสําหรับคาสินไหมทดแทนของบริษัท
ประกันวินาศภัย ดังนี้ 

การประกันภัยทางทะเลสําหรับการขนสงเฉพาะเที่ยว - เต็มจํานวนเบีย้ประกนัภยัรับสุทธิในรอบ 
  เกาสิบวันยอนหลัง 

การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางที่มีความคุมครอง
ไมเกิน 6 เดือน 

- เต็มจํานวนเบีย้ประกนัภยัรับสุทธิในรอบ
 สามสิบวันยอนหลัง 

การประกันภัยอ่ืน   - วิธีเฉลี่ยรายเดอืน (วิธีเศษหนึ่งสวนยี่สิบสี่) 
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ธุรกิจประกันชีวิต 

 เงินสํารองประกันชีวิตเปนยอดเงินสํารองสะสมตั้งแตเร่ิมทําประกันถึงวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับกรมธรรมที่มีความผูกพันอยู ซ่ึงการคํานวณเงินสํารองประกันชีวิตนี้เปนไปตามวิธีของ
คณิตศาสตรประกันภัยตามประกาศของ คปภ. เร่ืองหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการจัดสรรเบี้ย
ประกันภัยไวเปนเงินสํารองประกันภัยสําหรับกรมธรรมประกันชีวิตที่ยังมีความผูกพันอยูลงวันที่ 29 
ตุลาคม 2552 ขอสมมติหลักที่ใชเกี่ยวของกับอัตรามรณะ อัตราการเจ็บปวย อายุและอัตราคิดลด โดย
บริษัทยอยใชตารางมรณะและตารางการเจ็บปวยที่ประกาศโดย คปภ. ที่สะทอนถึงประสบการณใน
อดีต  

ก) เงินสํารองประกันชีวิตสําหรับกรมธรรมที่มีระยะเวลาเกินกวา 1 ป คํานวณตามวิธีคณิตศาสตร
ประกันภัย 

ข)  เงินสํารองเพื่อการเสี่ยงภัยสําหรับการประกันภัยและประกันกลุมที่มีระยะเวลานอยกวาหรือ
เทากับ 1 ป คํานวณโดยสํารองเต็มจํานวนเบี้ยประกันที่ยังไมถือเปนรายไดตามระยะเวลา
คุมครอง 

6.4 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย เพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม  บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเปนรายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายแสดงตามมูลคายุติธรรม บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูการเปลี่ยนแปลง
มูลคาหลักทรัพยดังกลาวในสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะ
รับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อไดจําหนายหลักทรัพยนั้นออกไป 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย บริษัทฯและ
บริษัทยอยตัดบัญชีสวนเกิน/รับรูสวนต่ํากวามูลคาตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซ่ึงจํานวนที่
ตัดจําหนาย/รับรูนี้จะแสดงเปนรายการปรับกับรายไดดอกเบี้ย 

 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป แสดงมูลคาตาม
ราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)  
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 บริษัทฯและบริษัทยอยไมถือวาการลงทุนในกองทุนรวมที่มีสัดสวนการลงทุนตั้งแตรอยละ 20 ขึ้นไป
เปนเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยไมมีอํานาจควบคุมหรือ
อิทธิพลในการกําหนดนโยบายการเงินและการดําเนินงานของกองทุนรวม ซ่ึงอยูภายใตการจัดการที่
เปนอิสระของผูจัดการกองทุนรวมตามรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม และอยูภายใตการ
กํากับดูแลของ กลต. 

 มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ ส้ินวัน
ทําการสุดทายของงวด สวนมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้คํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนที่ประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดอื่นหรืออัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับดวย
คาความเสี่ยงที่เหมาะสมแลวแตกรณี มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิ
ของหนวยลงทุน 

บริษัทยอยวัดมูลคาเงินลงทุนที่มีอนุพันธแฝงดวยมูลคายุติธรรมที่ประเมินโดยสถาบันการเงินผูขาย
และรับรูกําไรขาดทุนจากการวัดมูลคาในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ทั้งนี้ 
การวัดมูลคาดังกลาวขางตนสอดคลองกับประกาศ ธปท.  

 บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ของหลักทรัพยเผ่ือขาย เงินลงทุนใน 
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดและเงินลงทุนทั่วไปในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน บริษัทฯและบริษัทยอยจะปรับมูลคาของเงินลงทุน
ดังกลาวใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกตางระหวางราคาตาม
บัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน หรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แลวแตประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน สําหรับผลแตกตาง
ระหวางราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมที่บันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะทยอยตัดจําหนาย
ตลอดอายุที่เหลือของตราสารหนี้ 

 เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน
จะถูกบันทึกเปนรายไดหรือคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุนงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในกรณีที่
มีการจําหนายเงินลงทุนเพียงบางสวน ราคาตามบัญชีตอหนวยที่ใชในการคํานวณตนทุนสําหรับ             
เงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
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6.5 เงินลงทุนในลูกหนี้ท่ีรับโอนและคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 

 เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนซึ่งถือเปนเงินลงทุนทั่วไป แสดงในราคาทุนที่จายซื้อสุทธิจากคาเผื่อการ      
ดอยคา (ถามี) ผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนบันทึกเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 ในกรณีลูกหนี้ที่รับโอนไดมีการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้จะโอนเงินลงทุนในลูกหนี้ดังกลาวไป
เปนเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และแสดงตามมูลคายุติธรรม โดยอางอิงมูลคายุติธรรมจากยอดคงเหลือ
ตามบัญชีของเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอน ณ วันโอนหรือ ณ วันทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้  

 บริษัทฯและบริษัทยอยพิจารณาคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนโดยใชวิธีการ
ประเมินมูลคายุติธรรม โดยอางอิงจากมูลคาหลักประกัน  

6.6 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยและเงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตาม
วิธีราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี) ผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนบันทึกเปน
คาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 เงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย ซ่ึงการบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย
นี้จะบันทึกเงินลงทุนเริ่มแรกในราคาทุนแลวปรับดวยสวนไดเสียที่เกิดจากผลการดําเนินงานของ
บริษัทรวมตามอัตราสวนการลงทุน  

6.7 หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน/หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 

 บริษัทยอยมีการทําสัญญาซื้อโดยมีสัญญาขายคืนภาคเอกชนหรือมีการทําสัญญาขายหลักทรัพยโดยมี
สัญญาซื้อคืน โดยมีกําหนดวัน เวลาและราคาที่แนนอนในอนาคต โดยจํานวนเงินที่จายสําหรับ
หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนแสดงเปนสวนหนึ่งของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินหรือ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้แลวแตคูสัญญา โดยหลักทรัพยภายใตสัญญาขายคืนถือเปนหลักประกันการ
กูยืม ในขณะที่หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืนแสดงเปนสวนหนึ่งของรายการระหวางธนาคารและ 
ตลาดเงินดานหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินดวยจํานวนเงินที่ไดรับมาจากการขายหลักทรัพย
ดังกลาว โดยหลักทรัพยภายใตสัญญาซื้อคืนถือเปนหลักประกัน 

6.8 ลูกหนี้/เจาหนี้สํานักหักบัญชี 

  ลูกหนี้/เจาหนี้สํานักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจาหนี้สํานักหักบัญชีที่เกิดจากการชําระ
ราคาซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา ทั้งนี้รวมถึงเงินที่ไดนําไปวางเปนประกันกับสํานัก
หักบัญชีในการทําธุรกรรมอนุพันธ 
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6.9 เงินใหสินเชื่อ 

 ลูกหนี้เงินใหสินเชื่อแสดงเฉพาะยอดเงินตนไมรวมดอกเบี้ยคางรับ ยกเวนเงินเบิกเกินบัญชีแสดงดวย
ยอดเงินตนรวมดอกเบี้ย รายไดรอตัดบัญชีและสวนลดรับลวงหนาของเงินใหสินเชื่อที่ยังไมรับรูเปน
รายไดแสดงเปนรายการหักจากเงินใหสินเชื่อ 

 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินแสดงมูลคาตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน         
คงคางสุทธิจากยอดคงเหลือของรายไดทางการเงินที่ยังไมถือเปนรายได ซ่ึงแสดงสุทธิจากคานายหนา
และคาใชจายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเร่ิมแรกจากการใหเชาซื้อรอตัดบัญชี 

 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา โดยลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยรวมถึงลูกหนี้เงินใหกูยืมเพื่อซ้ือ
หลักทรัพยโดยใชหลักทรัพยที่ซ้ือนั้นมาวางเปนประกัน ลูกหนี้ธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพย 
และลูกหนี้ทรัพยสินวางประกัน อันไดแก เงินที่นําไปวางเปนประกันภัยกับเจาหนี้หุนยืมหรือศูนยรับฝาก
หลักทรัพย และรวมถึงลูกหนี้อ่ืน เชน ลูกหนี้ซ้ือหลักทรัพยดวยเงินสดที่ไมสามารถชําระเงินไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยที่อยูระหวางดําเนินคดี ประนอมหนี้หรือผอนชําระ และ
สําหรับลูกหนี้ที่ ซ้ือขายหลักทรัพยดวยเงินสดแสดงไวภายใตรายการ “ลูกหนี้จากการซื้อขาย
หลักทรัพยและตราสารอนุพันธ” 

6.10 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ก) บริษัทฯและบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจธนาคารและบริหารสินทรัพยตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย ธปท. และปรับปรุงเพิ่มดวยจํานวน
เงินเพิ่มเติมที่คาดวาจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไมได โดยการวิเคราะหและประเมินฐานะของลูกหนี้
จากประสบการณในการพิจารณาความเสี่ยงและมูลคาหลักประกันประกอบ คาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญที่ตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเปนคาใชจายในระหวางงวด 

สําหรับลูกหนี้จัดชั้นปกติ (รวมลูกหนี้ที่ผานการปรับโครงสรางหนี้) และลูกหนี้จัดชั้นกลาวถึง
เปนพิเศษ บริษัทฯและบริษัทยอยกันสํารองในอัตราไมต่ํากวารอยละ 1 และ 2 ตามลําดับ ของ
ยอดหนี้เงินตนคงคาง (ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ) หลังหักหลักประกัน ซ่ึงหลักประกันดังกลาว
รวมถึงรถยนตภายใตสัญญาเชาซื้อ/เชาการเงิน และสําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพ บริษัทฯและ
บริษัทยอยกันเงินสํารองในอัตรารอยละ 100 สําหรับสวนตางระหวางยอดหนี้ตามบัญชีกับ
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้หรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด
ที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน โดยใชอัตราดอกเบี้ยคิดลดและระยะเวลาที่คาดวา
จะจําหนายหลักประกันไดตามหลักเกณฑของ ธปท. ทั้งนี้ สําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพที่เปน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อหรือลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินจะถือวาไมมีหลักประกัน  
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ข) บริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพยตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของ
ลูกหนี้แตละรายโดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชําระและมูลคาของหลักทรัพยที่ใช           
ค้ําประกัน  และตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไมเพียงพอและ/หรือมีโอกาส
ไดรับชําระคืนไมครบ ทั้งนี้บริษัทยอยถือพื้นฐานการจัดชั้นหนี้และตั้งสํารองตามหลักเกณฑที่
กําหนดโดย กลต. 

ค)  บริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจใหเชาซื้อและใหเชาการเงินตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละ
ของยอดลูกหนี้ที่คางชําระสุทธิจากรายไดที่ยังไมถือเปนรายได โดยคํานึงถึงจํานวนเดือนคงคาง 
(อางอิงจากหลักเกณฑการจัดชั้นหนี้ของ ธปท.) โดยลูกหนี้ที่คางชําระไมเกินกวา 3 เดือนจะ
พิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากยอดหนี้เงินตนสุทธิหลังหักหลักประกัน และสําหรับ
ลูกหนี้ที่คางชําระเกินกวา 3 เดือนจะพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสญูโดยไมหักหลักประกัน 

ง)  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้อ่ืนตั้งขึ้นโดยประมาณจากจํานวนหนี้ที่อาจเรียกเก็บจาก
ลูกหนี้ไมได ซ่ึงพิจารณาจากสถานะปจจุบันของลูกหนี้คงคาง ณ วันที่ในงบการเงิน 

จ) บริษัทฯและบริษัทยอยตัดจําหนายลูกหนี้ออกจากบัญชี เมื่อเขาหลักเกณฑการตัดจําหนาย          
หนี้สูญตามกฎหมายภาษีอากร ยกเวนลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อของบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชยจะตัดจําหนายลูกหนี้เชาซื้อเปนหนี้สูญเมื่อบริษัทยอยดังกลาวไดกันสํารอง
สําหรับลูกหนี้ครบรอยละ 100 แลว การตัดจําหนายลูกหนี้เปนหนี้สูญและหนี้สูญที่ไดรับคืนจะ
นําไปลดหรือเพิ่มคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

6.11   การปรับโครงสรางหนี้ท่ีมีปญหา 

 ในกรณีที่เปนการปรับโครงสรางหนี้ที่บริษัทฯและบริษัทยอยยินยอมผอนปรนเงื่อนไขในการชําระ
หนี้ บริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณมูลคายุติธรรมของลูกหนี้หลังปรับโครงสรางหนี้โดยคํานวณจาก
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยข้ันต่ําของเงินให
สินเชื่อแกลูกคารายใหญในตลาดที่ใชเปนฐานในการเรียกเก็บจากลูกหนี้ ณ  วันปรับโครงสรางหนี้ 
ผลตางระหวางมูลคายุติธรรมของหนี้ที่คํานวณไดที่ต่ํากวายอดหนี้คงคางตามบัญชีเดิมจะบันทึกเปน
คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้และถือเปนคาใชจายทั้งจํานวนในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่มีการปรับโครงสรางหนี้ และจะทบทวนคาเผื่อการปรับ
มูลคาดังกลาวโดยใชมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับตามระยะเวลาที่เหลืออยู และ
ปรับปรุงคาเผื่อการปรับมูลคากับบัญชีคาใชจายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 
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 ในกรณีที่เปนการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหาโดยการรับโอนสินทรัพยหรือสวนไดเสีย บริษัทฯและ
บริษัทยอยจะบันทึกบัญชีสินทรัพยหรือสวนไดเสียที่รับโอนมาเปนตนทุนของสินทรัพยดวยมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพย (ซ่ึงอิงตามราคาประเมินของผูประเมินภายในหรือผูประเมินอิสระภายนอก) 
แตไมเกินยอดหนี้คงคางตามสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย (รวมดอกเบี้ยคางรับที่หยุดรับรูรายไดจนถึง
วันปรับโครงสรางหนี้) สวนเกินของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่มากกวามูลหนี้คงคางตามบัญชีจะ
รับรูเปนกําไรจากการปรับโครงสรางหนี้หรือดอกเบี้ยรับในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จแลวแตกรณี  

 ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ โดยการยินยอมลดเงินตนหรือดอกเบี้ยที่บันทึกในบัญชีจะรับรูเปน
ขาดทุนในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการปรับโครงสรางหนี้  

6.12 การรับรูและตัดบัญชีสินทรัพยของลูกคา 

  บริษัทยอยบันทึกสินทรัพยที่ลูกคาวางไวกับบริษัทยอยเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยบัญชีเงินสดและ
บัญชีเครดิตบาลานซ รวมถึงเงินที่ลูกคาวางเปนประกันเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาเปน
สินทรัพยและหนี้สินของบริษัทยอยเพื่อการควบคุมภายใน และ ณ วันที่ในงบการเงิน บริษัทยอยจะ
ตัดรายการดังกลาวในสวนที่ไมมีภาระค้ําประกันออกทั้งดานสินทรัพยและหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะ
สินทรัพยที่เปนของบริษัทยอยเทานั้น 

6.13 ทรัพยสินรอการขาย 

 ทรัพยสินรอการขายแสดงตามราคาทุน (มูลคายุติธรรมของสินทรัพย ซ่ึงอิงตามราคาประเมินแตไม
เกินยอดหนี้คงคางตามสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย) หรือมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนแลวแตราคาใดจะ
ต่ํากวา ซ่ึงมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนอางอิงตามราคาประเมินลาสุดหักดวยประมาณการคาใชจายใน
การขาย และปรับปรุงเพิ่มเติมตามหลักเกณฑของ ธปท. ประกอบกับการพิจารณาประเภทและ
คุณลักษณะของทรัพยสิน 

 กําไรจากการจําหนายทรัพยสินรอการขายจะรับรูเปนรายไดในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อขาย ยกเวนการขายโดยการใหผูซ้ือกูยืมเงิน กําไรจะรับรูตามหลักเกณฑที่กําหนด
โดย ธปท. ขาดทุนจากการจําหนายและขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไร
หรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
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6.14 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา 

ก) ที่ดินและสินทรัพยระหวางติดตั้งแสดงตามวิธีราคาทุนโดยไมมีการคิดคาเสื่อมราคา 

ข) อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 
คาเสื่อมราคาคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณ 
ดังนี้ 

อาคาร - 20 - 30 ป 
สวนปรับปรุงอาคาร - 5 - 10 ป 
เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณ - 3 - 10 ป 
ยานพาหนะ  -  5 ป 

 คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

ค) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณจะถูกตัดออกจากบัญชีเมื่อจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช ผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย 
(ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายสินทรัพยกับมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยนั้น) จะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

6.15 สิทธิการเชา 

 สิทธิการเชาแสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม โดยตัดจําหนายเปนคาใชจายในสวนของกําไร
หรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา 

6.16 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย 

บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกตนทุนเริ่มแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการรวมธุรกิจตาม
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ประเมิน ณ วันที่มีการรวมธุรกิจ และสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
บันทึกตนทุนเริ่มแรกตามราคาทุน ภายหลังการรับรูรายการเริ่มแรก สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคา
ตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี)  

 บริษัทฯและบริษัทยอยตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบ
ตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมี
ขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นอาจเกิดการดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนาย
และวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายและ        
คาเผื่อการดอยคารับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใชประโยชนจํากัดมีอายุการใหประโยชนโดยประมาณ 3 - 10 ป 

  ไมมีการตัดจําหนายคาคอมพิวเตอรซอฟทแวรที่อยูระหวางพัฒนา 
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6.17  การรวมธุรกิจและคาความนิยม 

การรวมธุรกิจบันทึกตามวิธีซ้ือ 

บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกมูลคาเริ่มแรกของคาความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเทากับตนทุนการรวม
ธุรกิจสวนที่สูงกวาสวนไดเสียในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดมา คาความนิยมแสดงตาม
ราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) และจะทดสอบการดอยคาของคาความนิยมทุกปหรือ
เมื่อใดก็ตามที่มีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดขึ้น  

6.18 สัญญาเชาระยะยาว 

  สัญญาเชาที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนใหกับบริษัทฯและ
บริษัทยอยในฐานะผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวย
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา
แลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สิน             
สวนดอกเบี้ยจายจะรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอด
อายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของ
สินทรัพยที่เชา  

  สัญญาเชาระยะยาวเพื่อเชาทรัพยสินโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญ
ยังคงอยูกับผูใหเชาถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่จายลวงหนาตามสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกเปน
สิทธิการเชาและตัดจําหนายเปนคาใชจายโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา และเงินที่จายตามสัญญา
เชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 

6.19 เบี้ยประกันภัยคางรับและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 เบี้ยประกันภัยคางรับแสดงดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับ โดยบริษัทยอยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจาก
จํานวนที่คาดวาจะเรียกเก็บไมไดจากเบี้ยประกันภัยคางรับทั้งสิ้นที่มีอยู ซ่ึงประมาณจากประสบการณ
การเรียกเก็บหนี้ในอดีตและตามสถานะปจจุบันของเบี้ยประกันภัยคางรับ ณ วันที่ในงบการเงิน 
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6.20 การขายลูกหนี้ตั๋วเงิน 

บริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจธนาคารบันทึกการขายลดตั๋วเงินแบบที่บริษัทยอยใหอาวัล หรือการขายลด
ตั๋วเงินที่ไมมีการใหอาวัลหรือรับรองแบบผูซ้ือมีสิทธิไลเบี้ยเปนหนี้สินภายใตบัญชี “ภาระจากการขาย
ลูกหนี้ตั๋วเงิน” และจะบันทึกรายการขายลดตั๋วเงินที่มีธนาคารพาณิชยหรือบริษัทเงินทุนอื่นใหการ
อาวัลหรือรับรองแบบผูซ้ือมีสิทธิไลเบี้ย โดยการเครดิตบัญชีลูกหนี้เงินใหสินเชื่อประเภทตั๋วเงินและ
เปดเผยรายการดังกลาวไวเปนสวนหนึ่งของ “หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหนา” 

6.21 สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจายจากการประกันภัย/เงินท่ีตองจายตาม
กรมธรรมประกันชีวิต 

 ธุรกิจประกันภัย 

 คาสินไหมทดแทนคางจายบันทึกตามจํานวนที่จะจายจริง สวนสํารองคาสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อ
ไดรับการแจงคําเรียกรองคาเสียหายจากผูเอาประกันภัยตามจํานวนที่ผูเอาประกันภัยแจง และโดยการ
ประมาณการของฝายบริหารของบริษัทยอย มูลคาประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไมเกิน      
ทุนประกันของกรมธรรมที่เกี่ยวของ  

นอกจากนี้ บริษัทยอยไดตั้งสํารองเพิ่มเติมสําหรับคาความเสียหายที่เกิดขึ้นแลวแตยังไมไดมีการ
รายงานใหทราบ (Incurred but not reported claims - IBNR) ในจํานวนที่สูงกวาระหวางจํานวนเงินสํารอง
คาสินไหมที่คํานวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัยหักดวยจํานวนที่ตั้งคางจายไวแลว และวิธี
รอยละ 2.5 ของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิยอนหลังสิบสองเดือน เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ประกาศ
โดย คปภ.  

 ธุรกิจประกันชีวิต 

 เงินที่ตองจายตามกรมธรรมประกันชีวิตบันทึกเมื่อไดรับแจงหรือตามเงื่อนไขในกรมธรรม 

6.22  รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯและบริษัทยอย
หรือถูกบริษัทฯและบริษัทยอยควบคุม ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการ
ควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทยอย 

 นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออมซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัทฯและบริษัทยอย ผูบริหาร
สําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการ
ดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอย  
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6.23 การดอยคาของสินทรัพย 

 ทุกวันที่ในงบการเงิน บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินวามีขอบงชี้ซ่ึงแสดงวาสินทรัพยของ 
บริษัทฯและบริษัทยอยดอยคาลงหรือไม หากมีขอบงชี้ของการดอยคาหรือเมื่อตองทําการประเมินการ
ดอยคาของสินทรัพยเปนรายป บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้ มูลคาที่คาดวาจะไดรับ
คืนของสินทรัพย หมายถึง มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใช
สินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา มูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขาย หมายถึง จํานวน
เงินที่กิจการจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพยในงบแสดงฐานะการเงินหักดวยตนทุนในการจําหนาย 
โดยการจําหนายนั้นผูซ้ือกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคา
กันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน ในการประเมินมูลคาจากการใช
สินทรัพย บริษัทฯและบริษัทยอยจะประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะไดรับจาก
สินทรัพยคิดลดกระแสเงินสดดังกลาวเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีที่สะทอนถึงการ
ประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเปน
ลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู 

  บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 หากในการประเมินการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชคาความนิยมมีขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวาผล
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่รับรูในงวดกอนไดหมดไปหรือลดลง บริษัทฯและบริษัทยอย
จะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา
ของสินทรัพยที่ไมใชคาความนิยมที่รับรูในงวดกอนก็ตอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช
กําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนภายหลังจากการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาครั้งลาสุด โดยมูลคา
ตามบัญชีของสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาตองไมสูงกวามูลคา
ตามบัญชีที่ควรจะเปน หากกิจการไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงวดกอน ๆ 
บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยโดยรับรูไปยัง
สวนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันที 

6.24 ผลประโยชนพนักงาน  

ก)  ผลประโยชนระยะสั้น 

 บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูภาระผูกพันของผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน ซ่ึงไดแก 
เงินเดือน คาจาง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเล้ียงชีพและวันลา
พักรอนเปนคาใชจายเมื่อพนักงานทํางานให 
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ข) ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 

 บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดวยเงินที่
พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของ
กองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย เงินที่บริษัทฯและ
บริษัทยอยจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในงวดที่เกิดรายการ 

ค) ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน)  

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษัทฯและบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชน
หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน  

 บริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน 
โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญ
อิสระไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงหลักการ
ประมาณการดังกลาวตองใชขอสมมติที่หลากหลาย รวมถึงขอสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตรา
การขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตราการมรณะและอัตรา
เงินเฟอ 

 ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน เปนครั้งแรก 
บริษัทฯและบริษัทยอยเลือกรับรูหนี้สินในชวงการเปลี่ยนแปลงที่มากกวาหนี้สินที่รับรู ณ วัน
เดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของงวดปจจุบัน 

6.25 เงินตราตางประเทศ 

 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งเกิดขึ้นในระหวางงวดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศ
และภาระผูกพันที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบการเงินไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ 
วันที่ในงบการเงิน 

 กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการซื้อ ขายและเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยูในการคํานวณ      
ผลการดําเนินงาน 



28 

6.26 ประมาณการหนี้สิน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจาก
เหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะ
เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถ
ประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ 

6.27  ภาษีเงินได 

 บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเกบ็ภาษขีองรฐั
โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

6.28 ตราสารอนุพันธ 

  บริษัทฯและบริษัทยอยเขาทํารายการเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทฯและบริษัทยอย และเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา 

  สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาที่ทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการคาบันทึกเปนรายการ
นอกงบการเงิน บริษัทยอยรับรูกําไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของสัญญาเปน
กําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

  สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและสัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยตางสกุลเงินที่มิไดมีไวเพื่อคาจะบันทึกเปนรายการนอกงบการเงินและวัดมูลคาดวยวิธี
คงคาง โดยองคประกอบที่เปนเงินตราตางประเทศจะถูกแปลงคาดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด
ในลักษณะเดียวกับรายการที่มีการปองกันความเสี่ยง โดยกําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการแปลงคา
เงินตราตางประเทศจะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ
องคประกอบที่เปนอัตราดอกเบี้ยจะถูกบันทึกตามเกณฑคงคางเชนเดียวกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่ถูก
ปองกันความเสี่ยง คือ ถือเปนสวนหนึ่งของดอกเบี้ยรับหรือดอกเบี้ยจายตลอดอายุของสัญญา ลูกหนี้และ
เจาหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยแสดงสุทธิใน              
งบแสดงฐานะการเงิน 

 บริษัทยอยบันทึกภาระจากสัญญาซื้อขายลวงหนาซึ่งมีไวเพื่อคาเปนรายการนอกงบการเงิน และจะ
รับรูกําไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของสัญญาดังกลาวในกําไรหรือขาดทุน มูลคา
ยุติธรรมคํานวณจากราคาที่ใชชําระราคา ณ ส้ินวันทําการของบริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) หรือในกรณีที่มูลคายุติธรรมไมสามารถอางอิงราคาของตลาดอนุพันธได มูลคา
ยุติธรรมจะคํานวณโดยใชเทคนิคและแบบจําลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลคา ซ่ึงตัวแปรที่ใชใน
แบบจําลองไดมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูในตลาด  
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7. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้
อาจสงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบ                    
งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการ
ประมาณการที่สําคัญ มีดังนี้ 

7.1 การรับรูและการตัดรายการสินทรัพยและหนี้สิน 

ในการพิจารณาการรับรูหรือการตัดรายการสินทรัพยและหนี้สิน ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการ
พิจารณาวาบริษัทฯและบริษัทยอยไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยและ
หนี้สินดังกลาวแลวหรือไม โดยใชดุลยพินิจบนพื้นฐานของขอมูลที่ดีที่สุดที่รับรูไดในสภาวะปจจุบัน 

7.2 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อและคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในลูกหนี้ 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อและคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในลูกหนี้เกิดจากการปรบั
มูลคาของเงินใหสินเชื่อและเงินลงทุนในลูกหนี้จากความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝายบริหารได
ใชหลักเกณฑการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ ธปท. หรือ กลต. ประกอบกับดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้มีปญหาในการจายชําระคืนหนี้เงินตนและ
ดอกเบี้ย โดยใชการวิเคราะหสถานะของลูกหนี้รายตัว ความนาจะเปนของการผิดนัดชําระหนี้ มูลคา
ของหลักประกันและสภาวะเศรษฐกิจ  

7.3 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย 

บริษัทฯและบริษัทยอยพิจารณาตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย เมื่อฝายบริหาร 
พิจารณาวาเงินลงทุนดังกลาวมีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดขึ้น ซ่ึงการที่จะระบุวาเงินลงทุนมีขอบงชี้
ของการดอยคาหรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร  

7.4 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไมมีการซื้อขายในตลาดและไมสามารถหา
ราคาไดในตลาดซื้อขายคลอง ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือ
ทางการเงินดังกลาว โดยใชเทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลคา ซ่ึงตัวแปรที่ใชในแบบจําลอง
ไดมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูในตลาด โดยคํานึงถึงสภาพคลอง ขอมูลความสัมพันธ และ
การเปลี่ยนแปลงของมูลคาของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว 
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7.5 คาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย 

บริษัทฯและบริษัทยอยพิจารณาตั้งคาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขายเมื่อพบวามูลคาที่คาดวา             
จะไดรับคืนของทรัพยสินมีมูลคาลดลงกวามูลคาตามบัญชี ฝายบริหารไดใชหลักเกณฑการตั้งคาเผื่อ
การดอยคาของ ธปท. ประกอบกับการใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการดอยคาโดย
พิจารณาจากราคาประเมินลาสุดของทรัพยสิน ประเภท และคุณลักษณะของทรัพยสิน  

7.6 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณและคาเสื่อมราคา 

ในการคํานวณคาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการอายุการใชงานและ
มูลคาซากเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใชงานและมูลคาซากใหม
หากพบวามีการเปลี่ยนแปลง 

นอกจากนี้ ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลา 
และบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและ
คาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น 

7.7 คาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน 

ในการบันทึกและวัดมูลคาเริ่มแรกของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน จําเปนตองใชดุลยพินิจ
ของฝายบริหารในการประมาณมูลคาของสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับในอนาคต โดยวิธีประมาณการ
กระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมใน
การคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ ซ่ึงประมาณการกระแสเงินสดดังกลาวอาจ
เปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากภาวะการแขงขัน แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของรายได โครงสรางตนทุน 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราคิดลด ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะตลาดที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ ฝายบริหาร
ไดมีการประมาณอายุการใหประโยชนของสินทรัพยที่มีอายุการใหประโยชนจํากัด และทบทวน               
ประมาณการอายุการใหประโยชนหากพบวามีการเปลี่ยนแปลง 

7.8 สัญญาเชาการเงิน/สัญญาเชาดําเนินงาน  

ในการทําสัญญาเชา ฝายบริหารไดพิจารณาและประเมินขอบเขตของความเสี่ยงและผลตอบแทนที่      
ผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพยที่เชาตามสัญญาแลว หากพบวาความเสี่ยงและผลตอบแทน
ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดเปนของผูเชา สัญญาเชาดังกลาวจะจัดเปนสัญญาเชาการเงิน แตหากความ
เสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญยังคงอยูกับผูใหเชาจะจัดเปนสัญญาเชา
ดําเนนิงาน 
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7.9 สวนแบงขาดทุนตามสัญญาโอนสินทรัพยดอยคุณภาพให บสท.  

ในการประมาณสวนแบงขาดทุนตามสัญญาโอนสินทรัพยดอยคุณภาพใหแกบรรษัทบริหารสินทรัพย
ไทย (“บสท.”) นั้น บริษัทฯและบริษัทยอยประมาณการจากขอมูลลาสุดที่ไดรับจาก บสท. และ
ประมาณการจํานวนเงินที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้หรือสินทรัพยที่เปนหลักประกัน ซ่ึงฝายบริหารใช
ดุลยพินิจในการกําหนดขอสมมติฐานของอัตรารอยละที่จะไดรับจากมูลหนี้คงคางตามสัญญาปรับ
โครงสรางหนี้หรือจากมูลคาหลักประกัน ซ่ึงฝายบริหารเห็นวาเหมาะสมกับขอมูลที่บริษัทฯและ
บริษัทยอยมีอยูและสภาวะการณในปจจุบัน  

7.10 เงินสํารองประกันชีวิต 

เงินสํารองประกันชีวิตคํานวณตามวิธีของคณิตศาสตรประกันภัยตามประกาศของ คปภ. ซ่ึงสะทอน
ถึงการประมาณการอยางดีที่สุดในเวลานั้นและปรับเพิ่มดวยคาความเสี่ยงและคาการเบี่ยงเบน โดยขอ
สมมติหลักที่ใชจะเกี่ยวของกับอัตรามรณะ อัตราการเจ็บปวย อายุ คาใชจาย และอัตราคิดลด 

7.11 สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย 

เงินสํารองประกันภัยสวนหนึ่งประมาณขึ้นจากคําเรียกรองคาเสียหายที่ไดรับแจงจากผูเอาประกันภัย 
ซ่ึงประมาณโดยฝายบริหารของบริษัทยอย และอีกสวนหนึ่งเปนการประมาณการคาเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นแลวแตยังไมไดมีการรายงานใหทราบ (IBNR) ที่ตองใชวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัยที่
เปนมาตรฐานสากลตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย คปภ. โดยขอสมมติหลักที่ใชจะเกี่ยวของกับขอมูล
ในอดีต ซ่ึงไดแก การเปลี่ยนแปลงประมาณการคาสินไหมทดแทน การจายชําระคาสินไหมทดแทน 
คาสินไหมทดแทนเฉลี่ย จํานวนครั้งของคาสินไหม และประเภทของการรับประกันภัย เปนตน  

7.12 ผลประโยชนพนักงาน 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน คํานวณตามหลักการทางคณิตศาสตร
ประกันภัย ซ่ึงหลักการประมาณการดังกลาวตองใชขอสมมติที่หลากหลาย ฝายบริหารตองใชดุลย
พินิจในการพิจารณาความเหมาะสมของขอสมมติตาง ๆ ที่ใชในการคํานวณ ซ่ึงไดแกขอสมมติ
เกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตรา
การมรณะและอัตราเงินเฟอ โดยใชดุลยพินิจบนพื้นฐานของขอมูลที่ดีที่รับรูไดในสภาวะปจจุบัน 
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7.13 คดีฟองรองและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย และจากหนี้สินที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการโอน รับโอนกิจการ และการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ ซ่ึงฝายบริหารไดใช 
ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟองรองและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากกรณีดังกลาวแลว ซ่ึง
ในกรณีที่ฝายบริหารเชื่อมั่นวาจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้นจะไมบันทึกประมาณการหนี้สินดังกลาว ณ 
วันที่ในงบการเงิน  

8. รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย) 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

   30 มถิุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 

 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ 
ธนาคารแหงประเทศไทยและ  
กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ 5,127 5,500 10,627 4,821 26,000 30,821 

ธนาคารพาณิชย 237 16,243 16,480 879 21,022 21,901 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 46 4,000 4,046 43 14,545 14,588 

สถาบันการเงินอืน่ 1,570 16,706 18,276 150 16,099 16,249 

รวม 6,980 42,449 49,429 5,893 77,666 83,559 
บวก: ดอกเบี้ยคางรับ 2 11 13 - 34 34 

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (159) (159) - (162) (162) 

รวมในประเทศ 6,982 42,301 49,283 5,893 77,538 83,431 

ตางประเทศ       
เงินดอลลารสหรัฐ  351 12 363 776 169 945 
เงินยูโร 534 - 534 119 - 119 

เงินสกุลอื่น 648 112 760 495 114 609 

รวม 1,533 124 1,657 1,390 283 1,673 

บวก: ดอกเบี้ยคางรับ - 1 1 - 1 1 

รวมตางประเทศ 1,533 125 1,658 1,390 284 1,674 

รวม 8,515 42,426 50,941 7,283 77,822 85,105 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   30 มถิุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 
 เมื่อทวงถาม   มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
ในประเทศ 
ธนาคารพาณิชย 59 - 59 68 - 68 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 1 - 1 1 - 1 
สถาบันการเงินอืน่ - - - - 20 20 
รวม 60 - 60 69 20 89 
บวก: ดอกเบี้ยคางรับ - - - - - - 

รวม 60 - 60 69 20 89 

9. ตราสารอนุพันธ 

9.1 ตราสารอนุพันธเพื่อคา 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 ตราสารอนุพันธเพื่อคาทั้งจํานวนเปนของบริษัทยอย 
ซ่ึงสามารถแยกตามประเภทไดดังนี้ 

  (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 

 มูลคายุติธรรม จํานวนเงิน มูลคายุติธรรม จํานวนเงิน 
ประเภทความเสี่ยง สินทรัพย หนี้สิน ตามสัญญา(1) สินทรัพย หนี้สิน ตามสัญญา(1) 

อัตราแลกเปลี่ยน 532 540 102,054 509 296 53,139 
อัตราดอกเบี้ย 65 60 10,862 72 66 11,315 
อัตราแลกเปลี่ยนและ

อัตราดอกเบี้ย             229 77 3,800 959 235 8,533 
อื่น ๆ  - - 303 - - - 

รวม 826 677 117,019 1,540 597 72,987 

(1)  เปดเผยเฉพาะกรณีที่บริษัทยอยมีภาระตองจายชําระ 

สัดสวนการทําธุรกรรมตราสารอนุพันธเพื่อคาแบงตามประเภทคูสัญญาโดยพิจารณาจากจํานวนเงิน
ตามสัญญา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 เปนดังนี้ 

 งบการเงินรวม 
คูสัญญา 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 

 รอยละ รอยละ 
สถาบันการเงิน 84.92 75.34 
บุคคลภายนอก 15.08 24.66 

รวม 100.00 100.00 
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9.2 ตราสารอนุพนัธเพื่อปองกันความเสี่ยง (บัญชีเพื่อการธนาคาร) 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนา สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยตางสกุลเงิน
ที่มิไดมีไวเพื่อคา ซ่ึงวัดมูลคาดวยวิธีคงคาง โดยผลกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด
และดอกเบี้ยคางรับ (คางจาย) ตามสัญญาจะบันทึกเปนลูกหนี้และเจาหนี้ตามสัญญาในสวนของ
สินทรัพย/หนี้สินอื่น 

 งบการเงินรวม 

 จํานวนเงินตามสัญญา(1) 

ประเภทความเสี่ยง 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 

อัตราแลกเปลี่ยน 8,613 3,488 
อัตราดอกเบี้ย 13,458 14,532 
อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย                     18,004 21,529 

(1) เปดเผยเฉพาะกรณีที่บริษัทยอยมีภาระตองจายชําระ 

10. เงินลงทุน 

10.1    จําแนกตามประเภทเงินลงทุน 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุน มูลคา ราคาทุน มูลคา ราคาทุน มูลคา ราคาทุน มูลคา 

 ตัดจําหนาย ยุติธรรม ตัดจําหนาย ยุติธรรม ตัดจําหนาย ยุติธรรม ตัดจําหนาย ยุติธรรม 

เงินลงทุนเพื่อคา         
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,115 1,116 324 325 - - - - 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 35 35 31 31 - - 10 10 
ตราสารหนี้ตางประเทศ 922 941 3,015 3,023 - - - - 
ตราสารทุนในความตองการของ
ตลาดในประเทศ 78 83 78 87 - - - - 

 2,150 2,175 3,448 3,466 - - 10 10 
บวก:  คาเผื่อการปรับมูลคา 25  18  -  -  
 2,175  3,466  -  10  
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุน มูลคา ราคาทุน มูลคา ราคาทุน มูลคา ราคาทุน มูลคา 

 ตัดจําหนาย ยุติธรรม ตัดจําหนาย ยุติธรรม ตัดจําหนาย ยุติธรรม ตัดจําหนาย ยุติธรรม 

เงินลงทุนเผื่อขาย         
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 31,447 31,038 52,685 52,604 49 49 - - 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 15,463 15,385 9,853 10,017 - - - - 
ตราสารหนี้ตางประเทศ 18,026 18,234 12,704 12,920 - - - - 
ตราสารทุนในความตองการของ
ตลาดในประเทศ 8,324 9,426 8,068 9,137 420 757 317 607 

 73,260 74,083 83,310 84,678 469 806 317 607 
บวก: คาเผื่อการปรับมูลคา 827  1,372  337  290  
หัก: คาเผื่อการดอยคา (4)  (4)  -  -  
 74,083  84,678  806  607  
ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด        
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 47,294 47,364 39,102 39,446 1,449 1,267 2,271 2,089 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 5,765 5,884 5,884 6,080 4,296 4,304 3,646 3,646 
ตราสารหนี้ตางประเทศ 3,646 3,642 5,704 5,719 - - - - 
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอน 1,705 1,389 1,802 1,447 962 850 1,002 861 

 58,410 58,279 52,492 52,692 6,707 6,421 6,919 6,596 
หัก:  คาเผื่อการดอยคา (699)  (738)  (295)  (324)  
 57,711  51,754  6,412  6,595  
เงินลงทุนท่ัวไป         
หนวยลงทุนในกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย 579  845  -  -  
ตราสารทุนที่ไมอยูในความ

ตองการของตลาดในประเทศ 4,192  4,247  208  209  
ตราสารทุนที่ไมอยูในความ

ตองการของตลาดตางประเทศ 85  84  -  -  
 4,856  5,176  208  209  
หัก: คาเผื่อการดอยคา (121)  (81)  (77)  (77)  
 4,735  5,095  131  132  
รวมเงินลงทุน - สุทธิ 138,704  144,993  7,349  7,344  
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10.2 จําแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 

 ครบกําหนด ครบกําหนด 

 เมื่อทวง
ถาม 

ไมเกิน 
1 ป 

 
1 - 5 ป 

 
เกิน 5 ป 

 
รวม 

เมื่อทวง
ถาม 

ไมเกิน 
1 ป 

 
1 - 5 ป 

 
เกิน 5 ป 

 
รวม 

เงินลงทุนเผื่อขาย           
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 12,443 18,881 123 31,447 - 31,163 21,491 31 52,685 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน - 2,929 12,018 516 15,463 - 4,130 5,600 123 9,853 
ตราสารหนี้ตางประเทศ - 11,334 6,692 - 18,026 - 904 11,800 - 12,704 

รวม - 26,706 37,591 639 64,936 - 36,197 38,891 154 75,242 
บวก (หัก): คาเผื่อการปรับมูลคา - (60) (219) - (279) - 13 278 8 299 

รวม - 26,646 37,372 639 64,657 - 36,210 39,169 162 75,541 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด           
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 15,718 10,161 21,415 47,294 - 6,519 11,127 21,456 39,102 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน - 1,237 3,125 1,403 5,765 - 1,356 3,063 1,465 5,884 
ตราสารหนี้ตางประเทศ - 2,723 923 - 3,646 - 4,799 905 - 5,704 
เงินลงทุนในลูกหนี้ท่ีรับโอน (1) 1,687 12 6 - 1,705 1,773 17 12 - 1,802 

รวม 1,687 19,690 14,215 22,818 58,410 1,773 12,691 15,107 22,921 52,492 
หัก: คาเผื่อการดอยคา (316) (383) - - (699) (355) (357) (26) - (738) 

รวม 1,371 19,307 14,215 22,818 57,711 1,418 12,334 15,081 22,921 51,754 

รวมตราสารหนี้ 1,371 45,953 51,587 23,457 122,368 1,418 48,544 54,250 23,083 127,295 

(1)  ยอดคงคางของเงินลงทุนในลูกหนี้ท่ีรับโอนเมื่อทวงถามเปนยอดคงเหลือของลูกหนี้ท่ีซื้อมา ซึ่งสวนใหญผิดนัดชําระเงินตนและดอกเบี้ย 

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 

 ครบกําหนด ครบกําหนด 

 เมื่อทวง 
ถาม 

ไมเกิน 1 
ป 

 
1 - 5 ป 

 
เกิน 5 ป 

 
รวม 

เมื่อทวง
ถาม 

ไมเกิน 1 
ป 

 
1 - 5 ป เกิน 5 ป 

 
รวม 

เงินลงทุนเผื่อขาย           
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 49 - - 49 - - - - - 

รวม - 49 - - 49 - - - - - 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด           
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 1,449 - - 1,449 - 2,271 - - 2,271 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน - 660 - 3,636 4,296 - 10 - 3,636 3,646 
เงินลงทุนในลูกหนี้ท่ีรับโอน (1) 962 - - - 962 1,002 - - - 1,002 

รวม 962 2,109 - 3,636 6,707 1,002 2,281 - 3,636 6,919 
หัก: คาเผื่อการดอยคา (112) (183) - - (295) (141) (183) - - (324) 

รวม 850 1,926 - 3,636 6,412 861 2,098 - 3,636 6,595 

รวมตราสารหนี้ 850 1,975 - 3,636 6,461 861 2,098 - 3,636 6,595 

(1)  ยอดคงคางของเงินลงทุนในลูกหนี้ท่ีรับโอนเมื่อทวงถามเปนยอดคงเหลือของลูกหนี้ท่ีซื้อมา ซึ่งสวนใหญผิดนัดชําระเงินตนและดอกเบี้ย 
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10.3    ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 สวนเกินทุนและสวนต่ํากวาทุนของเงินลงทุนคงเหลือในสวนของเจาของ 
ในงบการเงินรวมจํานวนประมาณ 16 ลานบาท และ 95 ลานบาท ตามลําดับ เกิดจากการโอนเปลี่ยน
ประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ (31 ธันวาคม 2553: คงเหลือสวนเกินทุน 18 ลานบาท และสวนต่ํากวา
ทุน 125 ลานบาท ในงบการเงินรวม)  

10.4 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดรวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญา
ใชเงินที่ออกโดยบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (“บสท.”) ซ่ึงไดรับจากการโอนขายลูกหนี้ดอยคุณภาพ
ใหแก บสท. จํานวน 537 ลานบาท ตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวเปลี่ยนมือไมได มีอายุ 10 ป (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: จํานวน 240  ลานบาท) (31 ธันวาคม 2553: ตั๋วสัญญาใชเงินจากการโอนขายลูกหนี้ 715 
ลานบาท ในงบการเงินรวม และ 320 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) อยางไรก็ตาม ยอดราคา
โอนที่ไดรับชําระเปนตั๋วสัญญาใชเงินแลวยังสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงไดอีกภายหลัง
จาก บสท.ไดสอบทานราคาหรือไดมีการประเมินหลักประกันหรือปรับปรุงราคา  

  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยยังไมสามารถประมาณสวนแบงผลขาดทุนที่
แนนอนได เนื่องจาก บสท. ไดเลิกกิจการและปจจุบันอยูระหวางการชําระบัญชี อยางไรก็ตาม บริษัทฯ
และบริษัทยอยไดประมาณการคาเผื่อผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ
แลวจํานวนรวม 383 ลานบาท โดยแสดงเปนสํารองเผื่อการดอยคาในตั๋วสัญญาใชเงินในสวนของ                
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดตามการจัดประเภทของตั๋วสัญญาใชเงิน (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 183 ลานบาท) (31 ธันวาคม 2553: 383 ลานบาท ใน งบการเงินรวมและ 183 ลานบาท 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ)  

 ในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูรายไดดอกเบี้ยจาก
ตั๋วสัญญาใชเงินของ บสท. เปนจํานวนรวม 3 ลานบาท และไดรับชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยรวม
จํานวน 179 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2 ลานบาท และ 81 ลานบาท ตามลําดับ)  

 นอกจากนี้ บริษัทฯและบริษัทยอยยังคงมีความรับผิดชอบรวมกับ บสท. ในสวนแบงผลกําไรหรือ
ขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 43.2 

10.5 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีเงินลงทุนในหุนกูดอยสิทธิของธนาคาร
ธนชาตที่มีลักษณะคลายทุนที่ไมสะสมดอกเบี้ยจาย และไมชําระดอกเบี้ยในปที่ไมมีผลกําไร (Hybrid 
Tier I) จํานวน 3,636 ลานบาท ซ่ึงหุนกูดังกลาวไมมีประกันและไมสามารถแปลงสภาพได โดยจะ
ครบกําหนดไถถอนเมื่อธนาคารธนชาตเลิกกิจการหรือเมื่อเขาเงื่อนไขตามที่ไดระบุไว และมีอัตรา
ดอกเบี้ยเทากับดอกเบี้ยสูงสุดของเงินฝากประจํา 6 เดือนของธนาคารธนชาตบวกดวยรอยละ 6 ตอป 
กําหนดชําระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน 
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10.6 เงินลงทุนในหลักทรัพยท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 เงินลงทุนในหลักทรัพยที่บริษัทฯและบริษัทยอยถือหุน
ตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของจํานวนหุนที่ออกจําหนายแลว แตไมไดเขาขายเปนเงินลงทุนในบริษัทยอย
หรือบริษัทรวม จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรมไดดังนี้ 

    (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มถิุนายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

30 มถิุนายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

อุตสาหกรรมการผลิตและพาณิชย 855 800 425 400 
การธนาคารและธุรกิจการเงิน 835 1,307 - - 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 21 21 20 20 

ซ่ึงในจํานวนดังกลาวขางตนรวมเงินลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่บริษัทยอยถือหนวย
ลงทุนตั้งแตรอยละ 20 ของจํานวนหนวยที่ออกจําหนายแลวแตไมถือเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือ
บริษัทรวม เนื่องจากบริษัทยอยไมมีอํานาจควบคุมหรืออิทธิพลในการกําหนดนโยบายการเงินและการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมดังกลาว ซ่ึงอยูภายใตการจัดการที่เปนอิสระของผูจัดการกองทุนรวมตาม
รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ดังนั้น บริษัทยอยจึงบันทึกเงินลงทุนในกองทุนรวมตาม
รายละเอียดขางลางนี้เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายหรือเงินลงทุนทั่วไปขึ้นอยูกับวัตถุประสงค
ของการลงทุน 

 งบการเงินรวม 

 30 มถิุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 

 มูลคาสุทธิ สัดสวน มูลคาสุทธิ สัดสวน 
ชื่อหลักทรัพย ตามบัญช ี เงินลงทุน ตามบัญช ี เงินลงทุน 

 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
กองทุนรวมธุรกิจไทย 3 245 60.00 355 60.00 
กองทุนรวมบิสสิเนสสแตรทิจิกฟนด 278 67.33 278 67.33 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี 56 56.00 76 56.00 
กองทุนเปดธนชาตตราสารหนี้ระยะยาว 60 27.79 60 27.79 
กองทุนเปดธนชาตตราสารหนี้ตางประเทศ 51 50 22.63 50 22.63 
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10.7 เงินลงทุนในลกูหนี้ท่ีรับโอน 

 เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนเปนลูกหนี้ที่ประมูลซ้ือจากสถาบันการเงินในประเทศ ซ่ึงยอดคงเหลือ
จากการรับโอนสิทธิลูกหนี้เงินใหกูยืม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 มีดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มถิุนายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

30 มถิุนายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอน 1,705 1,802 962 1,002 
หัก: คาเผื่อการดอยคา (316) (355) (112) (141) 

เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอน - สุทธิ 1,389 1,447 850 861 

 
 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 

  ยอดหนี้  อัตราผล  ยอดหนี้  อัตราผล 
  คงคางตาม ราคาทุน ตอบแทน  คงคางตาม ราคาทุน ตอบแทน 
 จํานวนราย สัญญาเดิม ท่ีรับโอน (Yield) จํานวนราย สัญญาเดิม ท่ีรับโอน (Yield) 

  ลานบาท ลานบาท รอยละ  ลานบาท ลานบาท รอยละ 
งบการเงินรวม         
ยอดรวมเงินลงทุนในลูกหนี้ 
 ท่ีรับโอนสะสม 2,938 33,611 7,845 1.75 - 18.97 2,938 33,611 7,845 1.75 - 18.97 
ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหนี้ 
 ท่ีรับโอน ณ วันสิ้นงวด 1,098 12,684 1,705  1,396 12,876 1,802  
งบการเงินเฉพาะกิจการ         
ยอดรวมเงินลงทุนในลูกหนี้ 
 ท่ีรับโอนสะสม 691 8,190 1,937 11.94 - 18.97 691 8,190 1,937 11.94 - 18.97 
ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหนี้ 
 ท่ีรับโอน ณ วันสิ้นงวด  313 6,109 962  343 6,221 1,002  

 ในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการทํา
สัญญาปรับโครงสรางหนี้ของเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนในรูปแบบตาง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 

  ยอดคงเหลือตาม ยอดคงเหลือตาม  ยอดคงเหลือตาม ยอดคงเหลือตาม 
 จํานวนราย บัญชีกอนการปรับ บัญชีหลังการปรับ จํานวนราย บัญชีกอนการปรับ บัญชีหลังการปรับ 

รูปแบบการปรับโครงสราง ลูกหนี้ โครงสรางหนี้  โครงสรางหนี้  ลูกหนี้ โครงสรางหนี้  โครงสรางหนี้  

  ลานบาท ลานบาท  ลานบาท ลานบาท 
งบการเงินรวม        
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการ
ชําระหนี้ 3 33 33 3 32 32 

รวม 3 33 33 3 32 32 

งบการเงินเฉพาะกิจการ       
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการ
ชําระหนี้ - - - 1 31 31 

รวม - - - 1 31 31 
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 ลูกหนี้ของบริษัทฯและบริษัทยอยที่มีการปรับโครงสรางหนี้ในระหวางงวดมีระยะเวลาของสัญญา
โดยนับจากอายุหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ไดดังนี้ 

 สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2554 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ระยะเวลา 

 
จํานวนราย
ลูกหนี ้

ยอดคงเหลือตาม
บัญชีหลังการปรับ
โครงสรางหนี้ 

 
จํานวนราย
ลูกหนี ้

ยอดคงเหลือตาม
บัญชีหลังการปรับ
โครงสรางหนี้ 

  ลานบาท  ลานบาท 

มีกําหนดชําระในป 2554 3 33 - - 

รวม 3 33 - - 

  
 สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2553 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ระยะเวลา 

 
จํานวนราย
ลูกหนี ้

ยอดคงเหลือตาม
บัญชีหลังการปรับ
โครงสรางหนี้ 

 
จํานวนราย
ลูกหนี ้

ยอดคงเหลือตาม
บัญชีหลังการปรับ
โครงสรางหนี้ 

  ลานบาท  ลานบาท 

มีกําหนดชําระในป 2553 3 32 1 31 

รวม 3 32 1 31 

 เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนที่ไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้แลวไดโอนไปเปนเงินใหสินเชื่อตาม
ประกาศของ ธปท. ในราคาตามบัญชี ซ่ึงถือเปนมูลคายุติธรรม ณ วันโอน ดังนั้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2554 และ 31 ธันวาคม 2553 จึงไมมียอดคงคางของหนี้ที่ปรับโครงสรางหนี้แลวในบัญชีเงินลงทุนใน
ลูกหนี้ที่รับโอน 
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10.8 เงินลงทุนในบริษัทท่ีมีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 เงินลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย
ไดรวมเงินลงทุนในหลักทรัพยซ่ึงออกโดยบริษัทที่มีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงาน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 งบการเงินรวม 

   มูลคายุติธรรม/ 
คาเผื่อขาดทุน/ 
คาเผื่อดอยคา 

 จํานวนราย ราคาทุน หลักประกัน ท่ีบันทึกในบัญชีแลว 

 

30 
มิถุนายน 

2554 

31 
ธันวาคม 

2553 

30 
มิถุนายน 

2554 

31 
ธันวาคม 

2553 

30 
มิถุนายน 

2554 

31 
ธันวาคม 

2553 

30 
มิถุนายน 

2554 

31 
ธันวาคม 

2553 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอน         
1.  สถาบันการเงินที่ถูกสั่งปดกิจการ 7 7 - - - - - - 
2. บริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแตมีผลการ
ดําเนินงานและฐานะการเงิน
เชนเดียวกับบริษัทจดทะเบียนที่เขาขาย
ถูกเพิกถอนของตลาดหลักทรัพย 

1 1 3 3 - - 3 3 

3. บริษัทที่มีปญหาในการชําระหนี้หรือ 246 251 1,246 1,279 1,832 1,828 229 251 
 ผิดนัดชําระหนี้         

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    
มูลคายุติธรรม/ 

คาเผื่อขาดทุน/ 
คาเผื่อดอยคา  

 จํานวนราย ราคาทุน หลักประกัน ท่ีบันทึกในบัญชีแลว 

 30 
มิถุนายน 

2554 

31 
ธันวาคม 

2553 

30 
มิถุนายน 

2554 

31 
ธันวาคม 

2553 

30 
มิถุนายน 

2554 

31 
ธันวาคม 

2553 

30 
มิถุนายน 

2554 

31 
ธันวาคม 

2553 

   ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอน         
1.  บริษัทที่มีปญหาในการชําระหนี้หรือ 105 109 735 752 1,120 1,105 73 85 
     ผิดนัดชําระหนี้         
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11. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

11.1 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงิน
เฉพาะกิจการซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุนประกอบดวยเงินลงทุนในหุนสามัญในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
ดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    สัดสวนการถือหุน มูลคาเงินลงทุน เงินปนผล 

  ทุนชําระแลว (รอยละ) ตามวิธีราคาทุน สําหรับงวดหกเดือน 
  30  31  30  31  30  31  สิ้นสุดวันที่ 

  มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม 30 มิถุนายน 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

บริษัทยอย          
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย  55,137 55,137 50.96 50.96 29,056 29,056 1,124 552 
บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส 
จํากัด 

บริหารสินทรัพยดอย
คุณภาพ 

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

บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด บริหารสินทรัพยดอย
คุณภาพ 

572 572 83.44 83.44 469 469 95 99 

กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอรต้ีฟนด 6 ลงทุนในสิทธิเรียกรอง 
 ในหนี้หรือสินทรัพย
ดอยคุณภาพ 

395 420 99.80 99.80 395 420 20 145 

บริษัท ถิรวานิช จํากัด อยูระหวางชําระบัญชี 6 6 99.90 99.90 34 34 - - 
บริษัท ธนชาตเอสพีวี 01 จํากัด ยังไมเริ่มดําเนิน          

กิจการคา 
2 2 100.00 100.00 2 2 - - 

บริษัทรวม          
บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) ใหเชาอสังหาริมทรัพย 1,886 1,886 10.00 10.00 658 658 47 42 
  โรงแรมและบริการ         

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม     31,614 31,639 1,286 838 

หัก: คาเผื่อการดอยคา     (16) (16)   

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม - สุทธิ     31,598 31,623   
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11.2 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 เงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวม ซ่ึงบันทึก
บัญชีตามวิธีสวนไดเสียประกอบดวยเงินลงทุนในหุนสามัญในบริษัทตาง ๆ ที่ประกอบกิจการใน
ประเทศไทย ดังนี้ 

                    (หนวย: ลานบาท) 

  สัดสวนการถือหุน มูลคาเงินลงทุน เงินปนผลรับ       สวนแบงกําไร (ขาดทนุ) 

 ทุนชําระแลว  (รอยละ) วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย สําหรับงวดหก  สําหรับงวดหกเดือน  

 30 31 30 31 30 31 30 31 เดือนส้ินสุดวันที ่   ส้ินสุดวันที่ 

 มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 

ชื่อบริษัท 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

บมจ. เอ็ม บี เค  1,886 1,886 19.90 19.90 948 948 1,637 1,591 94 84 127 240 
บจ. สยามซัมซุงประกนัชีวิต  500 500 25.00 25.00 104 104 54 82 - - (27) (5) 
บจ. สยามซิตี้ประกันภยั  40 40 45.50 45.50 92 92 90 109 10 - (9) 4 
บมจ. ราชธานลีีสซ่ิง  905 823 48.35 48.35 403 403 509 457 12 - 64 10 

รวมเงินลงทุนในบรษิัทรวม     1,547 1,547 2,290 2,239 116 84 155 249 

 บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกเงินลงทุนในบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) เปนเงินลงทุนในบริษัทรวม 
เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยมีอิทธิพลตอบริษัทดังกลาวอยางเปนสาระสําคัญ 

11.3 ในระหวางงวด 2554 กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอรตี้ฟนด 6 ไดลดจํานวนหนวยลงทุนโดยจายคืน
ใหแกบริษัทฯรวมจํานวน 25 ลานบาท ตามมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน ณ วันประกาศจายคืน
หนวยลงทุน โดยบริษัทฯมีกําไรจากการรับคืนทุนจํานวน 6 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 
และไดตัดออกในการจัดทํางบการเงินรวมแลว 

11.4 งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 ไดรวมสินทรัพยจํานวน        
19 ลานบาท และหนี้สิน 0.1 ลานบาท (กอนหักรายการระหวางกัน) ของบริษัท ถิรวานิช จํากัด ซ่ึงจดทะเบียน
เลิกบริษัทแลวและอยูระหวางการชําระบัญชี ซ่ึงงบการเงินของบริษัทยอยดังกลาวที่นํามารวมใน         
งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นโดยฝายบริหารของบริษัทยอยซ่ึงยังไมผานการตรวจสอบของผูสอบบัญชี 
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11.5 ขอมูลกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพยซ่ึงเปนบริษัทยอย 

  ขอมูลกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพยซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯสําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 
30 มิถุนายน 2554 และ 2553 เปนดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
 บริษัทบริหารสินทรัพย บริษัทบริหารสินทรัพย บริษัทบริหารสินทรัพย 
 เอ็น เอฟ เอส จํากดั แมกซ จํากัด ที เอส จํากดั 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนนิงาน        
กําไรกอนภาษีเงินไดนิตบิุคคล 71 206 84 99 41 - 
รายการปรับกระทบกําไรกอนภาษเีงินไดนิต ิ
   บุคคลเปนเงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน 

      

   กําไรจากการตีโอนทรพัยสินชําระหนี ้ (11) (3) (3) (16) - - 
   ขาดทุนจากการดอยคาของทรพัยสินรอการขาย 2 89 1 1 - - 
   โอนกลบัหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุน         

จากการดอยคา  (43) (209) (8) - - - 
   อืน่ ๆ 3 (4) (2) (2) - - 

 22 79 72 82 41 - 
   ดอกเบี้ยจาย 34 20 - - - - 
   รายไดดอกเบี้ย (20) (20) (42) (3) (52) - 
   รายไดเงินปนผล (7) - - - - - 
   เงินสดรับจากดอกเบี้ย 20 19 42 3 52 - 
   เงินสดจายภาษีเงินไดนิตบิุคคล (69) (55) (10) (40) - - 

กําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนนิงานกอนการ       
   เปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนีสิ้นดําเนินงาน (20) 43 62 42 41 - 
สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง       
   เงินลงทุนในหลกัทรัพยชั่วคราว (455) 650 (165) - - - 
   เงินลงทุนในลูกหนี้ - 50 5 20 - - 
   เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี ้ 96 73 21 8 (5,847) - 
   ทรัพยสินรอการขาย 100 102 32 68 (2,383) - 
   สินทรพัยอื่น (17) (2) 3 4 (103) - 
หนี้สินจากการดาํเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)       
   หนี้สินอื่น 206 (31) 8 (19) 7,407 - 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (90) 885 (34) 123 (885) - 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน        
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทนุระยะยาว 98 210 - - - - 
เงินสดรับดอกเบีย้จากเงินลงทุนระยะยาว 1 2 - - - - 
เงินสดรับจากเงินปนผล 7 - - - - - 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน 106 212 - - - - 
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(หนวย: ลานบาท) 
 บริษัทบริหารสินทรัพย บริษัทบริหารสินทรัพย บริษัทบริหารสินทรัพย 
 เอ็น เอฟ เอส จํากดั แมกซ จํากัด ที เอส จํากดั 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน        
เงินสดรับคาหุน - - - - 2,000 - 
เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืม - (1,110) - - - - 
เงินสดจายดอกเบีย้เงินกูยืม (34) (20) - - - - 
เงินสดจายเงินปนผล - - (114) (143) - - 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (34) (1,130) (114) (143) 2,000 - 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)
สุทธิ 

 
(18) 

 
(33) 

 
(148) 

 
(20) 

 
1,115 

 
- 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 85 130 171 215 - - 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 67 97 23 195 1,115 - 

11.6 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวม 

ก) ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 
30 กันยายน 2553 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553 เปนดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

   รายไดรวมสําหรับ  กําไรสุทธิ  
ทุนเรียกชําระ ณ  สินทรัพยรวม ณ  หนี้สินรวม ณ  งวดหกเดือน         สําหรับงวด           
31 30  31 30  31 30  สิ้นสุดวันที่           หกเดือนสิ้นสุด        

มีนาคม กันยายน มีนาคม กันยายน มีนาคม กันยายน 31 มีนาคม วันที่ 31 มีนาคม 
2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
1,886 1,886 29,074 28,752 15,470 14,006 4,451 4,103 707 1,206 

 สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) คํานวณจากงบการเงิน
สําหรับงวดบัญชีที่แตกตางจากของบริษัทฯ เนื่องจากขอจํากัดของขอมูล โดยใชขอมูลงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 30 กันยายน 2553 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553 ซ่ึงจัดทําโดยฝายบริหารของบริษัทฯ
โดยอางอิงจากงบการเงินของบริษัทรวมที่สอบทานโดยผูสอบบัญชี และปรับปรุงดวย
ผลกระทบจากนโยบายการบัญชีที่แตกตางกัน เนื่องจากฝายบริหารของบริษัทฯเห็นวาผลกําไร
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 ไมแตกตางอยางเปนสาระสําคัญจากผลกําไร
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554  
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ข) ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท สยามซัมซุงประกันชีวิต จํากัด บริษัท สยามซิตี้
ประกันภัย จํากัด และบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 
ธันวาคม 2553 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 เปนดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 
    รายไดรวมสําหรับ  กําไร(ขาดทุน)สุทธิ  

 ทุนเรียกชําระ ณ  สินทรัพยรวม ณ  หนี้สินรวม ณ  งวดหกเดือน       สําหรับงวด        

 30 31 30 31 30 31 สิ้นสุดวันที่         หกเดือนสิ้นสุด     

 มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม 30 มิถุนายน วันที่ 30 มิถุนายน 

ช่ือบริษัท 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

บจ. สยามซัมซุงประกัน
ชีวิต (ประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิต) 500 500 2,131 2,073 1,936 1,766 668 306 (103) (21) 

บจ. สยามซิต้ีประกันภัย 
(ประกอบธุรกิจ
ประกันภัย) 40 40 931 932 729 689 384 201 (5) 9 

บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง            
(ประกอบธุรกิจใหเชา
รถยนตแบบเชาซื้อและ
ลิสซิ่ง) 905 823 11,070 9,549 9,683 8,270 525 215 134 35 

 เงินลงทุนในบริษัทรวมทั้ง 3 แหงขางตนเปนการลงทุนผานธนาคารนครหลวงไทย ดังนั้น สวน
แบงผลกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 จึงคํานวณ
จากงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแตวันที่ธนาคารธนชาตไดเขาถือหุนธนาคาร           
นครหลวงไทยและคิดตามสวนไดเสียที่บริษัทยอยมีอยู 

11.7 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทรวม ซ่ึงเปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนดังนี้  

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 

บมจ. เอ็ม บี  เค  3,557 3,791 1,787 1,904 
บมจ. ราชธานีลิสซ่ิง  792 616 - - 
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12. เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรบั 

12.1 จําแนกตามประเภทสินเชื่อ 
  (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มถิุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 30 มถิุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี ้     
เงินเบิกเกินบัญช ี 23,726 24,562 - - 
เงินใหกูยืม 282,106 277,614 203 205 
ตั๋วเงินรับ 60,951 62,156 1,008 1,008 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือ 296,012 272,196 199 345 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 2,155 2,366 - - 
อื่น ๆ 215 429 - - 
หัก: รายไดรอตัดบัญช ี (35,309) (32,360) (11) (13) 

รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้สุทธิ
จากรายไดรอตัดบัญช ี

629,856 606,963 1,399 1,545 

บวก: ดอกเบี้ยคางรับ 968 956 9 9 

รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัด
บัญชีบวกดอกเบีย้คางรับ 

630,824 607,919 1,408 1,554 

หัก:  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ      
- เงินสํารองขั้นต่ําตามเกณฑ ธปท. (26,908) (25,450) (316) (365) 
- เงินสํารองสวนเกิน (508) (707) - (140) 

หัก: คาเผื่อการปรบัมูลคาจากการปรบั     

        โครงสรางหนี้ (403) (464) - - 

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบีย้ 
 คางรับสุทธิ 603,005 581,298 1,092 1,049 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย     
เงินใหกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย 2,958 1,341 - - 

ลูกหนี้อืน่ 309 1,342 - - 

รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 3,267 2,683 - - 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (1,328) (1,338) - - 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยสุทธิ 1,939 1,345 - - 

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบีย้ 
 คางรับสุทธิ 604,944 582,643 1,092 1,049 
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12.2 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นท่ีอยูของลูกหนี้ 

  (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มถิุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 

 ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม 

เงินบาท 612,338 5,173 617,511 593,376 4,794 598,170 
เงินดอลลารสหรัฐฯ 8,708 6,474 15,182 7,468 3,834 11,302 

เงินสกุลอื่น ๆ 412 195 607 372 - 372 

รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี ้ 621,458 11,842 633,300 601,216 8,628 609,844 
หัก: กําไรสวนของเงินตนจาก 
  การโอนขายระหวางกัน (177) - (177) (198) - (198) 

รวม * 621,281 11,842 633,123 601,018 8,628 609,646 

* ยอดรวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี 

  (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มถิุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 

 ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม 

เงินบาท 1,399 - 1,399 1,545 - 1,545 

รวม * 1,399 - 1,399 1,545 - 1,545 

* ยอดรวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี 
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12.3 จําแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น 
                      (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
 30 มถิุนายน 2554 
  กลาวถึง ต่ํากวา  สงสัย  
 ปกต ิ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 

การเกษตรและเหมืองแร 7,614 2,465 122 110 166 10,477 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณชิย 76,957 6,708 1,918 7,546 7,275 100,404 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 44,181 1,618 1,007 802 3,154 50,762 
การสาธารณูปโภคและบรกิาร 55,168 4,861 1,077 2,024 3,803 66,933 
การบริโภคสวนบคุคล       
เพื่อทีอ่ยูอาศัย 73,942 2,121 520 1,138 1,652 79,373 
เพื่อธุรกิจหลักทรัพย 1,938 - 3 1,326 - 3,267 

    เพือ่เชาซ้ือ 240,932 15,258 739 670 3,178 260,777 
    อื่น  ๆ 15,345 678 345 189 1,127 17,684 
อื่น ๆ 40,809 695 371 126 1,622 43,623 
รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี ้ 556,886 34,404 6,102 13,931 21,977 633,300 

หัก: กําไรสวนของเงินตนจาก 
   การโอนขายระหวางกัน 

      
(177) 

รวม *      633,123 

* รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญช ี

          (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2553 
  กลาวถึง ต่ํากวา  สงสัย  
 ปกต ิ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 

การเกษตรและเหมืองแร 8,124 2,432 194 71 164 10,985 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณชิย 73,916 8,668 1,700 8,461 5,073 97,818 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 45,736 1,991 1,552 644 2,831 52,754 
การสาธารณูปโภคและบรกิาร 55,593 4,490 1,452 1,662 3,244 66,441 
การบริโภคสวนบคุคล       
เพื่อทีอ่ยูอาศัย 72,976 1,902 589 826 1,564 77,857 
เพื่อธุรกิจหลักทรัพย 1,344 - 4 1,335 - 2,683 

    เพือ่เชาซ้ือ 219,712 15,828 807 625 2,971 239,943 
    อื่น  ๆ 15,532 842 428 170 1,101 18,073 
อื่น ๆ 40,285 781 203 622 1,399 43,290 
รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี ้ 533,218 36,934 6,929 14,416 18,347 609,844 

หัก: กําไรสวนของเงินตนจาก 
   การโอนขายระหวางกัน 

      
(198) 

รวม *      609,646 

* รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญช ี
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 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มถิุนายน 2554 

  กลาวถึง ต่ํากวา  สงสัย  
 ปกต ิ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 

บริษัทยอย  1,000 - - - - 1,000 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณชิย - - - - 2 2 
การสาธารณูปโภคและบรกิาร - - - - 1 1 
การบริโภคสวนบคุคล       
    เพือ่ทีอ่ยูอาศัย 6 - - 1 15 22 
    เพือ่เชาซ้ือ 1 2 - - 185 188 
    อื่น  ๆ 3 - - 1 182 186 

รวม * 1,010 2 - 2 385 1,399 

* รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญช ี

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2553 

  กลาวถึง ต่ํากวา  สงสัย  
 ปกต ิ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 

บริษัทยอย  1,000 - - - - 1,000 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณชิย - - - - 2 2 
การสาธารณูปโภคและบรกิาร - - - - 1 1 
การบริโภคสวนบคุคล       
    เพือ่ทีอ่ยูอาศัย 2 3 - 9 8 22 
    เพือ่เชาซ้ือ 91 9 1 3 228 332 
    อื่น  ๆ 4 - - 1 183 188 

รวม * 1,097 12 1 13 422 1,545 

* รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญช ี
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12.4  สินเชื่อดอยคุณภาพ 

  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยที่เปนสถาบันการเงิน 
(ธนาคาร บริษัทบริหารสินทรัพย และบริษัทหลักทรัพย) มีเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพตามเกณฑของ 
ธปท. และ กลต. (หมายถึง เงินใหสินเชื่อที่จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ และสูญ) ดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มถิุนายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

30 มถิุนายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ (ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ)   
    บริษัทฯ  388 436 388 436 
    ธุรกิจธนาคาร  26,295 35,520 - - 
    ธุรกิจบริหารสนิทรัพย  13,766 2,164 - - 
    ธุรกิจหลักทรัพย  1,329 1,339 - - 

 เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพดังกลาวขางตนมิไดนับรวมถึงเงินใหสินเชื่อที่คางชําระที่ไดมีการทําสัญญา
ปรับโครงสรางหนี้แลว และเขาเงื่อนไขการจัดชั้นเปนลูกหนี้ช้ันปกติหรือกลาวถึงเปนพิเศษ 

 นอกจากนี้ บริษัทฯและบริษัทยอยที่เปนสถาบันการเงิน (ธนาคารและบริษัทหลักทรัพย) มีเงินให
สินเชื่อที่ระงับการรับรูรายไดตามเกณฑคงคางดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มถิุนายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

30 มถิุนายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

บริษัทฯ  282 330 282 330 
ธุรกิจธนาคาร 33,439 44,046 - - 
ธุรกิจหลักทรัพย 1,329 1,339 - - 

 บริษัทฯจะรับรูรายไดจากลูกหนี้เงินใหสินเชื่อที่โอนมาจากเงินลงทุนในลูกหนี้ตามเกณฑเงินสด และ
บริษัทยอยที่เปนบริษัทบริหารสินทรัพยจะรับรูรายไดจากเงินใหสินเชื่อตามเกณฑเงินสดเชนเดียวกัน 
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12.5 การปรับโครงสรางหนี้ 

 ในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยไดทําสัญญา
ปรับโครงสรางหนี้กับลูกหนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 งบการเงินรวม 

     มูลคา 
  ยอดคงเหลือตาม ยอดคงเหลือตาม  ของสินทรัพย 
 จํานวนราย บัญชีกอนการปรับ บัญชีหลังการปรับ ชนิดของสินทรัพย ท่ีจะรับโอน 

รูปแบบการปรับโครงสราง ลูกหนี้ โครงสรางหนี้ (1) โครงสรางหนี้ (1) ท่ีจะรับโอนตามสัญญา ตามสัญญา 

  ลานบาท ลานบาท  ลานบาท 
2554      
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้ 2,637 2,851 2,851   
การโอนสินทรัพย และ/หรือหุนทุน 3 299 299 ท่ีดินเปลาและหุนสามัญ 43 
   และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข      
   การชําระหนี้      

รวม 2,640 3,150 3,150   

2553      
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้ 2,174 1,892 1,826   
การโอนสินทรัพย และ/หรือหุนทุน 2 7 7 ท่ีดินเปลา 7 
   และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข      
   การชําระหนี้      

รวม 2,176 1,899 1,833   

(1) แสดงดวยยอดคงเหลือตามบัญชี (เงินตนบวกดอกเบี้ยคางรับ)  

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     มูลคา 
  ยอดคงเหลือตาม ยอดคงเหลือตาม  ของสินทรัพย 
 จํานวนราย บัญชีกอนการปรับ บัญชีหลังการปรับ ชนิดของสินทรัพย ท่ีจะรับโอน 

รูปแบบการปรับโครงสราง ลูกหนี้ โครงสรางหนี้ (1) โครงสรางหนี้ (1) ท่ีจะรับโอนตามสัญญา ตามสัญญา 

  ลานบาท ลานบาท  ลานบาท 
2554      
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้ 22 4 4   

รวม 22 4 4   

2553      
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้ 5 - -   

รวม 5 - -   

(1) แสดงดวยยอดคงเหลือตามบัญชี (เงินตนบวกดอกเบี้ยคางรับ)  
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ซ่ึงลูกหนี้ของบริษัทฯและบริษัทยอยที่มีการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ในระหวางงวดมีระยะเวลา
ของสัญญาโดยนับจากอายุหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ไดดังนี้ 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน  

 2554 2553 

ระยะเวลา จํานวนรายลูกหนี ้

ยอดคงเหลือตาม
บัญชีหลังการปรับ 
โครงสรางหนี้ จํานวนรายลูกหนี ้

ยอดคงเหลือตาม
บัญชีหลังการปรับ 
โครงสรางหนี้ 

  ลานบาท  ลานบาท 
ผิดนัดชําระแลวภายหลังทําสัญญา 198 114 550 248 
มีกําหนดชําระในระหวางป  355 56 311 419 
นอยกวา 5 ป 1,300 858 668 413 
5 - 10 ป 730 1,937 586 566 
10 - 15 ป 19 123 28 108 
มากกวา 15 ป 38 62 33 79 

รวม 2,640 3,150 2,176 1,833 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน  

 2554 2553 

ระยะเวลา จํานวนรายลูกหนี ้

ยอดคงเหลือตาม
บัญชีหลังการปรับ 
โครงสรางหนี้ จํานวนรายลูกหนี ้

ยอดคงเหลือตาม
บัญชีหลังการปรับ 
โครงสรางหนี้ 

  ลานบาท  ลานบาท 
มีกําหนดชําระในระหวางป  21 1 5 - 
นอยกวา 5 ป 1 3 - - 

รวม 22 4 5 - 
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 ขอมูลสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 ที่เกี่ยวของกับลูกหนี้ที่มีการปรบั
โครงสรางหนี้ มีดังนี ้

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

ดอกเบี้ยที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 808 494 1 3 
กําไรจากการรับชาํระหนี้/ขายหนี ้                    14 60 - 27 
กําไรจากการตีโอนสินทรัพยชําระหนี ้            3 2 - - 
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ 21 68 - - 
เงินสดที่รับชําระจากลูกหนี ้ 2,509 1,626 3 62 
ทรัพยสินที่รับโอนจากลกูหนี้  39 142 - - 

  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อคงเหลือ (เงินตน
และดอกเบี้ยคางรับ) ที่ไดมีการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้แลวทั้งสิ้น (รวมรายการที่โอนมาจากบัญชี
เงินลงทุนในลูกหนี้) ดังนี้ 

  ลูกหนี้ท่ีมีการปรับโครงสรางหนี้ 

 จํานวนราย   จํานวนหนี้คงคางสุทธิ  

 ของลูกหนี้ท้ังหมด จํานวนราย จํานวนหนี้คงคาง จากหลักประกัน 

 

30 
มิถุนายน 

2554 

31 
ธันวาคม 

2553 

30 
มิถุนายน 

2554 

31 
ธันวาคม 

2553 

30 
มิถุนายน 

2554 

31 
ธันวาคม 

2553 

30 
มิถุนายน 

2554 

31 
ธันวาคม 

2553 

          ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 4,244 7,605 58 57 121 122 26 26 
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 1,019,823 944,311 15,055 13,944 5,590 5,324 2,633 2,414 
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด 
(มหาชน) 347,929 358,647 4,436 6,247 15,382 22,871 6,599 9,560 
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด 
(มหาชน) 437 395 3 3 35 35 35 35 
บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด 2,443 - 1,646 - 8,030 - 3,822 - 
บริษัทยอยอ่ืน 6,016 6,068 272 283 1,369 1,404 406 424 
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12.6 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ/เชาการเงิน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีลูกหนี้ภายใตสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน-
สุทธิจํานวน 257,092 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 3 ลานบาท) ซ่ึงสวนใหญเปนสัญญาเชาซื้อ/
เชาการเงินสําหรับรถยนตและรถจักรยานยนต อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 6 ป 
และสวนใหญคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละคงที่ตามที่ระบุในสัญญา  

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2554 

 จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระจายตามสัญญา 

 ไมเกิน 1 ป* 1 - 5 ป มากกวา 5 ป รวม 
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญา 94,783 194,096 9,288 298,167 
หัก: รายไดทางการเงินรอรับรู (14,864) (20,218) (336) (35,418) 
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ลูกหนี้ตองจายตามสัญญา 79,919 173,878 8,952 262,749 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    (5,657) 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาสุทธิ    257,092 

*  รวมลูกหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได 

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2553 

 จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระจายตามสัญญา 

 ไมเกิน 1 ป* 1 - 5 ป มากกวา 5 ป รวม 
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญา 89,626 177,745 7,191 274,562 
หัก: รายไดทางการเงินรอรับรู (13,978) (18,246) (242) (32,466) 
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ลูกหนี้ตองจายตามสัญญา 75,648 159,499 6,949 242,096 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    (5,370) 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาสุทธิ    236,726 

*  รวมลูกหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได 

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2554 

 จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระจายตามสัญญา 

 ไมเกิน 1 ป* 1 - 5 ป มากกวา 5 ป รวม 
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญา 199 - - 199 
หัก: รายไดทางการเงินรอรับรู (11) - - (11) 
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ลูกหนี้ตองจายตามสัญญา 188 - - 188 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    (185) 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาสุทธิ    3 

*  รวมลูกหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2553 

 จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระจายตามสัญญา 

 ไมเกิน 1 ป* 1 - 5 ป มากกวา 5 ป รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญา 345 - - 345 

หัก: รายไดทางการเงินรอรับรู (13) - - (13) 

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ลูกหนี้ตองจายตามสัญญา 332 - - 332 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    (233) 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาสุทธิ    99 
*  รวมลูกหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได 

12.7 จําแนกตามประเภทการจัดชั้น 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยที่เปนสถาบันการเงิน 
(ธนาคารและบริษัทบริหารสินทรัพย) มีเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้จัดชั้นและเงินสํารองที่เกี่ยวของตาม
เกณฑในประกาศของ ธปท. ดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม(1) 

 
เงินใหสินเชื่อและ
ดอกเบี้ยคางรับ 

ยอดสุทธิท่ีใชในการตั้ง   
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2) 

อัตราที่ใชในการ
ต้ังคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 

30 
มิถุนายน  

2554 

31  
ธันวาคม 

2553 

30 
มิถุนายน  

2554 

31  
ธันวาคม 

2553 

(รอยละ) 30 
มิถุนายน  

2554 

31  
ธันวาคม 

2553 
ลูกหนี้จัดชั้นปกติ 554,745 531,383 213,734 189,336 1 2,355 2,179 
ลูกหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 34,192 36,603 15,011 16,955 2 2,919 2,249 
ลูกหนี้จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน 6,088 6,919 2,448 2,978 100 2,448 3,071 
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย 12,597 13,072 8,213 8,206 100 8,213 8,283 
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ 21,882 18,253 10,700 9,371 100 10,764 9,455 
รวม 629,504 606,230 250,106 226,846  26,699 25,237 
เงินสํารองสวนเกินเผื่อหนี้ท่ีอาจเรียกเก็บ
ไมได - - - -  508 707 

รวม 629,504 606,230 250,106 226,846  27,207 25,944 

(1) เฉพาะบริษัทฯและบริษัทยอยท่ีอยูภายใตการควบคุมของ ธปท. และหลังหักรายการระหวางกัน 
(2) ยอดสุทธิท่ีใชในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้จัดชั้นปกติและกลาวถึงเปนพิเศษ หมายถึง ยอดเงินตนคงคางสุทธิจากรายไดรอตัด

บัญชีท่ีไมรวมดอกเบี้ยคางรับหลังหักหลักประกัน และสําหรับลูกหนี้จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ หมายถึง เงินตนคงคางสุทธิ
จากรายไดรอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยคางรับหลังหักมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้ หรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด 
ท่ีคาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกันแลวแตกรณี  
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 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เงินใหสินเชื่อและ
ดอกเบี้ยคางรับ 

ยอดสุทธิท่ีใชในการตั้ง       
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1) 

อัตราที่ใชในการ
ต้ังคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 

30 
มิถุนายน  

2554 

31  
ธันวาคม 

2553 

30 
มิถุนายน  

2554 

31  
ธันวาคม 

2553 

(รอยละ) 30 
มิถุนายน  

2554 

31  
ธันวาคม 

2553 
ลูกหนี้จัดชั้นปกติ 1,010 1,097 1,002 1,091 1  10 10 
ลูกหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 2 12 2 8 2 - - 
ลูกหนี้จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน - 1 - 1 100 - 1 
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย 2 13 1 4 100 1 4 
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ 394 431 305 350 100 305 350 

รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 1,408 1,554 1,310 1,454  316 365 
เงินสํารองสวนเกินเผื่อหนี้ท่ีอาจเรียกเก็บ
ไมได      - 140 

รวม      316 505 

 (1) ยอดสุทธิท่ีใชในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้จัดชั้นปกติและกลาวถึงเปนพิเศษ หมายถึง ยอดเงินตนคงคางสุทธิจากรายไดรอตัด
บัญชีท่ีไมรวมดอกเบี้ยคางรับหลังหักหลักประกัน และสําหรับลูกหนี้จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ หมายถึง เงินตนคงคางสุทธิ
จากรายไดรอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยคางรับหลังหักมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้ หรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด 
ท่ีคาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกันแลวแตกรณี 

12.8  เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ท่ีมีปญหา 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 สวนหนึ่งของเงินใหสินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทยอย
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดรวมลูกหนี้ที่มีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและ       
ผลการดําเนินงานดังนี้ 

 งบการเงินรวม 

    คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
 จํานวนราย มูลหน้ี หลักประกัน ท่ีบันทึกในบัญชีแลว 

 30 
มิถุนายน 

2554 

31 
ธันวาคม

2553 

30 
มิถุนายน 

2554 

31 
ธันวาคม

2553 

30 
มิถุนายน 

2554 

31 
ธันวาคม

2553 

30 
มิถุนายน 

2554 

31 
ธันวาคม

2553 

   ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
1.   สถาบันการเงินท่ีถูกส่ังปดกิจการ 4 4 - - - - - - 
2.   บริษัทจดทะเบียนท่ีเขาขายถูกเพิกถอน 9 8 457 456 113 113 358 359 
      จากการเปนหลักทรพัยจดทะเบียนของ         
      ตลาดหลักทรัพยฯ         
3.   บริษัทอื่นท่ีมิใชบรษิัทจดทะเบียนแตมี

ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
เชนเดียวกับบริษัทจดทะเบียนท่ีเขาขาย
ถูกเพิกถอนของตลาดหลักทรพัยฯ 

11 11 741 750 753 753 275 275 

4.   บริษัทท่ีมีปญหาในการชาํระหนี้หรือ 1,379 1,342 29,781 31,802 14,745 14,343 15,197 14,247 
  ผิดนัดชําระหนี ้         
5.   บริษัทท่ีรายงานของผูสอบบัญชี 2 2 51 51 - - 51 51 
  ระบุวาบรษิัทมีปญหาเกี่ยวกับ         
  การดาํรงอยูของกิจการ          
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
 จํานวนราย มูลหน้ี หลักประกัน ท่ีบันทึกในบัญชีแลว 

 30 
มิถุนายน 

2554 

31 
ธันวาคม

2553 

30 
มิถุนายน 

2554 

31 
ธันวาคม

2553 

30 
มิถุนายน 

2554 

31 
ธันวาคม

2553 

30 
มิถุนายน 

2554 

31 
ธันวาคม

2553 

   ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
 1.   บริษัทท่ีมีปญหาในการชาํระหนี้หรือ

ผิดนัดชําระหนี ้ 85 109 109 113 107 107 35 39 

12.9 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยจัดชั้นตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพยจําแนก
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) เร่ือง การจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ดอยคุณภาพของบริษัท
หลักทรัพย ซ่ึงสามารถสรุปลูกหนี้จัดชั้นไดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
 ลูกหนี้และ คาเผื่อหนี้สงสัย มูลหนี้สุทธิหลังหัก 
 ดอกเบี้ยคางรับ จะสูญที่ตั้งไว คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 30 มิถุนายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

30 มิถุนายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

30 มิถุนายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

มูลหนี้จัดชั้นปกติ 1,938 1,853 - - 1,938 1,853 
มูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 3 4 2 3 1 1 
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย 1,326 1,335 1,326 1,335 - - 

รวม 3,267 3,192 1,328 1,338 1,939 1,854 

 บริษัทยอยไดพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับมูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐานเกินกวาเกณฑ 
ขั้นต่ําตามที่ กลต. กําหนดโดยพิจารณาจากความไมแนนอนของมูลคาหลักประกันและความเสี่ยงใน
การรับชําระหนี้จากลูกหนี้จัดชั้นดังกลาว 
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12.10 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ/สัญญาเชาการเงินของบริษัทยอยแยกตามอายุคงคาง 

  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 ยอดลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินของ
บริษัทยอย 2 แหง ซ่ึงดําเนินธุรกิจเชาซื้อและใหเชาตามสัญญาเชาระยะยาว แยกตามอายุลูกหนี้ที่คางชําระ
โดยนับจากวันที่ที่ครบกําหนดชําระตามสัญญา (หลังหักรายการระหวางกัน) ไดดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 
 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 
ไมคางชําระหรือเกินกําหนดชําระนอยกวา 90 วัน  1,162 1,568 
เกินกําหนดชําระ 91 - 365 วัน 38 40 
มากกวา 1 ป 40 48 
ลูกหนี้ระหวางการดําเนินคดี 116 107 
รวม 1,356 1,763 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ต้ังไวตามบัญชี 207 212 

12.11 ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีเงินใหสินเชื่อแกบริษทับริหารสินทรัพย 
เอ็น เอฟ เอส จํากัด (บริษัทยอย) ในรูปตั๋วสัญญาใชเงินจาํนวน 1,000 ลานบาท โดยมีกําหนดชําระคืน
เมื่อทวงถามและคิดดอกเบีย้ในอัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกหนี้ช้ันดี (MLR) ของธนาคารธนชาต 

13. คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 

  (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2554  

 บริษัทฯและบรษิทัยอยที่เปนสถาบนัการเงิน   

 (ธนาคารและบรษิัทบริหารสินทรพัย)   
  กลาวถึง ต่ํากวา  สงสัย สํารอง  บริษัท งบการเงิน 

 ปกต ิ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม ยอยอื่น รวม 

ยอดตนงวด 2,179 2,249 3,071 8,283 9,455 707 25,944 1,551 27,495 
จํานวนที่ตั้งเพิ่ม(ลด)               
ในระหวางงวด 176 670 (623) 87 1,566 (199) 1,677 (6) 1,671 

หนี้สูญรับคืน - - - 162 62 - 224 5 229 
หนี้สูญตัดบัญช ี - - - (319) (231) - (550) (13) (563) 

โอนกลับจากการโอนขายหนี ้ - - - - (88) - (88) - (88) 

ยอดปลายงวด 2,355 2,919 2,448 8,213 10,764 508 27,207 1,537 28,744 
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  (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 

 สําหรับปส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 
 บริษัทฯและบรษิทัยอยที่เปนสถาบนัการเงิน   
 (ธนาคารและบรษิัทบริหารสินทรพัย)   
  กลาวถึง ต่ํากวา  สงสัย สํารอง  บริษัท งบการเงิน 
 ปกต ิ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม ยอยอื่น รวม 

ยอดตนป 909 190 1,237 1,345 5,709 387 9,777 659 10,436 
ยอดยกมาของบรษิัทยอยที่
ซ้ือมาในระหวางป 971 2,854 1,346 4,745 6,244 - 16,160 1,074 17,234 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ
บริษัทยอยที่จําหนาย           
ในระหวางป - - - - - - - (64) (64) 

จํานวนที่ตั้งเพิ่ม(ลด)               
ในระหวางป 299 (795) 488 2,437 (1,034) 320 1,715 (28) 1,687 

หนี้สูญรับคืน - - - 222 77 - 299 16 315 
หนี้สูญตัดบัญช ี - - - (466) (600) - (1,066) (106) (1,172) 
โอนกลับจากการโอนขายหนี ้ - - - - (941) - (941) - (941) 

ยอดปลายป 2,179 2,249 3,071 8,283 9,455 707 25,944 1,551 27,495 

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2554  
  กลาวถึง ต่ํากวา  สงสัย   
 ปกต ิ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม 

ยอดตนงวด 10 - 1 4 350 140 505 
จํานวนที่ตั้งในระหวางงวด - - (1) (3) (10) (140) (154) 
หนี้สูญรับคืน - - - - 3 - 3 
หนี้สูญตัดบัญช ี - - - - (1) - (1) 
โอนกลับจากการโอนขายหนี ้ - - - - (37) - (37) 

ยอดปลายงวด 10 - - 1 305 - 316 

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 
  กลาวถึง ต่ํากวา  สงสัย   
 ปกต ิ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม 

ยอดตนป 29 2 17 22 378 140 588 
จํานวนที่ลดลงในระหวางป (19) (2) (16) (18) (43) - (98) 
หนี้สูญรับคืน - - - - 21 - 21 
หนี้สูญตัดบัญช ี - - - - (6) - (6) 

ยอดปลายป 10 - 1 4 350 140 505 
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14. คาเผื่อการปรบัมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี ้

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สําหรับงวดหก
เดือนส้ินสุดวนัที่    
30 มถิุนายน 2554 

สําหรับป          
ส้ินสุดวันที่         

31 ธันวาคม 2553 

สําหรับงวดหก
เดือนส้ินสุดวนัที่    
30 มถิุนายน 2554 

สําหรับป          
ส้ินสุดวันที่         

31 ธันวาคม 2553 

ยอดตนงวด 464 98 - - 
ยอดยกมาของบรษิัทยอยที่ซ้ือมาใน
ระหวางงวด - 472 - - 

จํานวนที่ตั้งลดในระหวางงวด (56) (40) - - 
จํานวนที่ตัดจาํหนายในระหวางงวด (5) (39) - - 

โอนกลับจากการลดหนี้ใหลูกหนี ้ - (27) - - 

ยอดปลายงวด 403 464 - - 

15. คุณภาพสินทรพัย 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 คุณภาพของสินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอยที่
เปนสถาบันการเงินจัดประเภทตามประกาศของ ธปท. เปนดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
เงินใหสินเชื่อ  
แกลูกหนี้ รายการระหวาง  ทรัพยสิน   

 และดอกเบี้ยคางรับ ธนาคารและตลาดเงิน เงินลงทุน รอการขาย สินทรัพยอ่ืน รวม 

 30 
มิถุนายน 

2554 

31 
ธันวาคม 

2553 

30 
มิถุนายน 

2554 

31 
ธันวาคม 

2553 

30
มิถุนายน 

2554 

31 
ธันวาคม 

2553 

30 
มิถุนายน 

2554 

31 
ธันวาคม 

2553 

30 
มิถุนายน 

2554 

31 
ธันวาคม 

2553 

30 
มิถุนายน 

2554 

31 
ธันวาคม 

2553 

จัดชั้นปกติ 554,745 531,383 38,531 51,797 - - - - 174 193 593,450 583,373 
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 34,192 36,603 - - - - - - 82 86 34,274 36,689 
จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน 6,088 6,919 - - - - - - 7 8 6,095 6,927 
จัดชั้นสงสัย 12,597 13,072 - - - - - - 8 14 12,605 13,086 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 21,882 18,253 - - 787 724 883 824 549 608 24,101 20,409 

รวม 629,504 606,230 38,531 51,797 787 724 883 824 820 909 670,525 660,484 
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(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินใหสินเชื่อ  
แกลูกหนี้ รายการระหวาง  ทรัพยสิน   

 และดอกเบี้ยคางรับ ธนาคารและตลาดเงิน เงินลงทุน รอการขาย สินทรัพยอ่ืน รวม 
 30 

มิถุนายน 
2554 

31 
ธันวาคม 

2553 

30 
มิถุนายน 

2554 

31 
ธันวาคม 

2553 

30 
มิถุนายน 

2554 

31 
ธันวาคม 

2553 

30 
มิถุนายน 

2554 

31 
ธันวาคม 

2553 

30 
มิถุนายน 

2554 

31 
ธันวาคม 

2553 

30 
มิถุนายน 

2554 

31 
ธันวาคม 

2553 

จัดชั้นปกติ 1,010 1,097 - 20 - - - - - - 1,010 1,117 
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 2 12 - - - - - - - 3 2 15 
จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน - 1 - - - - - - - - - 1 
จัดชั้นสงสัย 2 13 - - - - - - - - 2 13 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 394 431 - - 388 417 445 484 84 83 1,311 1,415 

รวม 1,408 1,554 - 20 388 417 445 484 84 86 2,325 2,561 

16. ทรัพยสินรอการขาย 
      (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 

 ยอดตนงวด เพิ่มข้ึน จําหนาย 
เปลี่ยนผู
ประเมิน ยอดปลายงวด 

ทรัพยสินท่ีไดจากการรับชาํระหนี ้      
อสังหารมิทรัพย      

ประเมินราคาโดยผูประเมินภายใน 1,532 8 (80) 108 1,568 
ประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอก 9,058 7 (299) (108) 8,658 

สังหาริมทรัพย 292 1,480 (1,518) - 254 
ทรัพยสินท่ีไดจากการประมูลซ้ือ                               
จากการขายทอดตลาด      
อสังหารมิทรัพย      

ประเมินราคาโดยผูประเมินภายใน 1,138 33 (92) 52 1,131 
ประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอก 1,313 71 (32) (52) 1,300 

สาขาที่ไมไดใชงานประเมินราคาโดย                         
ผูประเมินภายนอก 348 - - - 348 

รวมทรัพยสินรอการขาย 13,681 1,599 (2,021) - 13,259 

หัก: คาเผื่อการดอยคา (825) (81) 22 - (884) 

ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ 12,856 1,518 (1,999) - 12,375 
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 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 

 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 

 ยอดตนป 

เพิ่มข้ึนจาก
การซ้ือ  

บริษัทยอย 

ลดลงจาก      
การขาย 
บริษัทยอย เพิ่มข้ึน จําหนาย 

เปลี่ยนผู
ประเมิน ยอดปลายป 

ทรัพยสินท่ีไดจากการรับชาํระหนี ้        
อสังหารมิทรัพย        

ประเมินราคาโดยผูประเมินภายใน 1,489 16 - 52 (103) 78 1,532 
ประเมินราคาโดยผูประเมิน

ภายนอก 3,580 6,476 - 259 (1,179) (78) 9,058 
สังหาริมทรัพย 434 4 (4) 3,742 (3,884) - 292 
ทรัพยสินท่ีไดจากการประมูลซ้ือ           
จากการขายทอดตลาด        
อสังหารมิทรัพย        

ประเมินราคาโดยผูประเมินภายใน 1,346 7 - 193 (302) (106) 1,138 
ประเมินราคาโดยผูประเมิน

ภายนอก 506 577 - 155 (31) 106 1,313 
สาขาที่ไมไดใชงานประเมินราคาโดย    
ผูประเมินภายนอก - 348 - - - - 348 

รวมทรัพยสินรอการขาย 7,355 7,428 (4) 4,401 (5,499) - 13,681 

หัก: คาเผื่อการดอยคา (831) - - (314) 320 - (825) 

ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ 6,524 7,428 (4) 4,087 (5,179) - 12,856 

  (หนวย: ลานบาท) 
                                                งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 

 ยอดตนงวด เพิ่มข้ึน จําหนาย 
เปลี่ยนผู
ประเมิน ยอดปลายงวด 

ทรัพยสินท่ีไดจากการรับชาํระหนี ้      
อสังหารมิทรัพย                                              

ประเมินราคาโดยผูประเมินภายใน 236 - (26)               84         294       

ประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอก    1,672 7 (75) (84) 1,520 

สังหาริมทรัพย 3 1 (2) - 2 
ทรัพยสินท่ีไดจากการประมูลซ้ือจากการขายทอดตลาด      

อสังหารมิทรัพย 
ประเมินราคาโดยผูประเมินภายใน 

     
363 22 (27) - 358 

ประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอก 136 - - - 136 

อื่น ๆ      

อสังหารมิทรัพย      

ประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอก 130 32 (3) - 159 

รวมทรัพยสินรอการขาย           2,540 62 (133) - 2,469 

หัก: คาเผื่อการดอยคา     (484)      (10) 49 -  (445) 

ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ 2,056 52        (84) - 2,024 
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(หนวย: ลานบาท) 

                                                งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 

 ยอดตนป เพิ่มข้ึน จําหนาย 
เปลี่ยนผู
ประเมิน ยอดปลายป 

ทรัพยสินท่ีไดจากการรับชาํระหนี ้      
อสังหารมิทรัพย      

ประเมินราคาโดยผูประเมินภายใน 249 - (13) - 236 

ประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอก 1,960 13 (301) - 1,672 

สังหาริมทรัพย 6 9 (12) - 3 
ทรัพยสินท่ีไดจากการประมูลซ้ือจากการขายทอดตลาด      

อสังหารมิทรัพย      
ประเมินราคาโดยผูประเมินภายใน 402 23 (44) (18) 363 

ประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอก 76 42 - 18 136 

อื่น ๆ      

อสังหารมิทรัพย      

ประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอก - 130 - - 130 

รวมทรัพยสินรอการขาย 2,693 217 (370) - 2,540 

หัก: คาเผื่อการดอยคา (531) (24) 71 - (484) 

ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ 2,162 193 (299) - 2,056 
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17. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2554 

  อาคารและ เครื่องตกแตง    
  สวนปรับปรุง ติดตั้ง  งานระหวาง  

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน       
31 ธันวาคม 2553 4,665 5,406 7,883 494 135 18,583 
ลดลงจากการขายบริษัทยอย - - (29) (2) - (31) 
ซ้ือเพิ่ม - 6 106 10 73 195 
โอน - 81 44 - (125) - 

จําหนาย - (2) (288) (12) - (302) 

30 มถิุนายน 2554  4,665 5,491 7,716 490 83 18,445 

คาเสื่อมราคาสะสม       
31 ธันวาคม 2553 - 2,874 6,214 380 - 9,468 
ลดลงจากการขายบริษัทยอย - - (17) (2) - (19) 
จําหนาย - (2) (285) (11) - (298) 

คาเสื่อมราคาสําหรับงวด - 119 392 26 - 537 

30 มถิุนายน 2554 - 2,991 6,304 393 - 9,688 

คาเผื่อการดอยคา       
31 ธันวาคม 2553 1 - 3 - - 4 

จําหนาย - - (1) - - (1) 

30 มถิุนายน 2554 1 - 2 - - 3 

มูลคาสุทธิตามบญัช ี       

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

30 มถิุนายน 2554 4,664 2,500 1,410 97 83 8,754 

คาเสื่อมราคาสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

2553      451 

2554      537 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

  อาคารและ เคร่ืองตกแตง    
  สวนปรับปรุง ติดตั้ง  งานระหวาง  

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน       
31 ธันวาคม 2552 489 540 3,399 216 18 4,662 
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทยอย 4,174 4,770 4,404 363 134 13,845 
ลดลงจากการขายบริษัทยอย - - (6) (1) - (7) 
ซื้อเพิ่ม 101 69 395 23 91 679 
โอน - 69 37 2 (108) - 

จําหนาย (99) (42) (346) (109) - (596) 

31 ธันวาคม 2553  4,665 5,406 7,883 494 135 18,583 

คาเสื่อมราคาสะสม       
31 ธันวาคม 2552 - 92 2,025 121 - 2,238 
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทยอย - 2,628 3,698 301 - 6,627 
ลดลงจากการขายบริษัทยอย - - (2) (1) - (3) 
จําหนาย - (15) (309) (107) - (431) 

คาเสื่อมราคาสําหรับป - 169 802 66 - 1,037 

31 ธันวาคม 2553  - 2,874 6,214 380 - 9,468 

คาเผื่อการดอยคา       
31 ธันวาคม 2552 1 - - - - 1 
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทยอย 1 - 2 - - 3 

เพิ่ม (ลด) ในระหวางป (1) - 1 - - - 

31 ธันวาคม 2553  1 - 3 - - 4 

มูลคาสุทธิตามบัญช ี       

31 ธันวาคม 2552 488 448 1,374 95 18 2,423 

31 ธันวาคม 2553  4,664 2,532 1,666 114 135 9,111 
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 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2554 

  อาคารและ เครื่องตกแตง    
  สวนปรับปรุง ติดตั้ง  งานระหวาง  

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน       
31 ธันวาคม 2553 15 128 80 29 1 253 
ซ้ือเพิ่ม - - 1 - - 1 

โอน - - 1 - (1) - 

30 มถิุนายน 2554  15 128 82 29 - 254 

คาเสื่อมราคาสะสม       
31 ธันวาคม 2553 - 47 71 11 - 129 

คาเสื่อมราคาสําหรับงวด - 3 3 2 - 8 

30 มถิุนายน 2554  - 50 74 13 - 137 

มูลคาสุทธิตามบญัช ี       

31 ธันวาคม 2553 15 81 9 18 1 124 

30 มถิุนายน 2554  15 78 8 16 - 117 

คาเสื่อมราคาสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

2553      11 

2554      8 
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(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 

  อาคารและ เครื่องตกแตง    
  สวนปรับปรุง ติดตั้ง  งานระหวาง  

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน       
31 ธันวาคม 2552 63 147 103 35 - 348 
ซ้ือเพิ่ม - - 1 3 1 5 

จําหนาย (48) (19) (24) (9) - (100) 

31 ธันวาคม 2553  15 128 80 29 1 253 

คาเสื่อมราคาสะสม       
31 ธันวาคม 2552 - 46 77 15 - 138 
จําหนาย - (6) (14) (9) - (29) 

คาเสื่อมราคาสําหรับป - 7 8 5 - 20 

31 ธันวาคม 2553  - 47 71 11 - 129 

มูลคาสุทธิตามบญัช ี       

31 ธันวาคม 2552 63 101 26 20 - 210 

31 ธันวาคม 2553  15 81 9 18 1 124 

          ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมียานพาหนะซึ่งไดมาภายใตสัญญาเชาการเงิน โดย
มีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนประมาณ 65 ลานบาท และมีอุปกรณสํานักงานและยานพาหนะ
จํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู โดยมีมูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคา
สะสมเปนจํานวนเงินประมาณ 4,217 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 16 ลานบาท และ 63 ลานบาท 
ตามลําดับ)  
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18. สินทรัพยไมมีตัวตน  

   (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 สินทรัพย  คาสมาชิก    
 ไมมีตัวตน  ตลาดตราสาร คอมพิวเตอร   

 ที่ไดมาจาก คอมพิวเตอร อนุพันธ ซอฟทแวร  คอมพิวเตอร 

 การรวมธุรกิจ ซอฟทแวร และอื่น ๆ  ระหวางพัฒนา รวม ซอฟทแวร 

ราคาทุน       
31 ธันวาคม 2553 4,100 1,613 7 163 5,883 8 
ลดลงจากการขายบริษัทยอย - (29) - - (29) - 
ซื้อเพิ่ม - 41 - 220 261 - 
โอน - 55 - (55) - - 

จําหนาย - (7) - - (7) - 

30 มิถุนายน 2554  4,100 1,673 7 328 6,108 8 

คาตัดจําหนายสะสม       
31 ธันวาคม 2553 137 905 6 - 1,048 8 
ลดลงจากการขายบริษัทยอย - (11) - - (11) - 
โอน - - 1 - 1 - 
จําหนาย - (7) - - (7) - 

คาตัดจําหนายสําหรับงวด 235 51 - - 286 - 

30 มิถุนายน 2554 372 938 7 - 1,317 8 

คาเผื่อการดอยคา       
31 ธันวาคม 2553 - 30 - - 30 - 
ลดลงจากการขายบริษัทยอย - (2) - - (2) - 

เพิ่มขึ้นระหวางงวด - 2 - - 2 - 

30 มิถุนายน 2554 - 30 - - 30 - 

มูลคาสุทธิตามบัญช ี       

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

30 มิถุนายน 2554 3,728 705 - 328 4,761 - 

อายุตัดจําหนายคงเหลือ 9 ป 0 - 10 ป 1 - 4 ป -  0 - 2 ป 

คาตัดจําหนายสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน   

2553     79 - 

2554     286 - 
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(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 สินทรัพย  คาสมาชิก    
 ไมมีตัวตน  ตลาดตราสาร คอมพิวเตอร   

 ที่ไดมาจาก คอมพิวเตอร อนุพันธ ซอฟทแวร  คอมพิวเตอร 

 การรวมธุรกิจ ซอฟทแวร และอื่น ๆ  ระหวางพัฒนา รวม ซอฟทแวร 

ราคาทุน       
31 ธันวาคม 2552 - 534 7 116 657 8 
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทยอย      - 930 4 40 974 - 
ซื้อเพิ่ม/เพิ่มจากการรวมธุรกิจ 4,100 67 - 109 4,276 - 
โอน - 101 - (101) - - 

จําหนาย - (19) (4) (1) (24) - 

31 ธันวาคม 2553  4,100 1,613 7 163 5,883 8 

คาตัดจําหนายสะสม       
31 ธันวาคม 2552 - 175 5 - 180 7 
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทยอย      - 647 3 - 650 - 
จําหนาย - (16) (3) - (19) - 

คาตัดจําหนายสําหรับป 137 99 1 - 237 1 

31 ธันวาคม 2553  137 905 6 - 1,048 8 

คาเผื่อการดอยคา       
31 ธันวาคม 2552 - - - - - - 

เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทยอย      - 30 - - 30 - 

31 ธันวาคม 2553  - 30 - - 30 - 

มูลคาสุทธิตามบัญช ี       

31 ธันวาคม 2552 - 359 2 116 477 1 

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

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคอมพิวเตอรซอฟทแวรจํานวนหนึ่งซึ่งตัดจําหนาย
หมดแลวแตยังใชงานอยู โดยมีมูลคาตามบัญชีกอนหักคาตัดจําหนายสะสมเปนจํานวนเงินประมาณ 603 
ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 6  ลานบาท)  
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19. สินทรัพยอ่ืน 

  (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มถิุนายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

30 มถิุนายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

สินทรัพยอนุพันธเพื่อการธนาคาร 984 1,577 - - 
ลูกหนี้อืน่ 1,080 1,095 99 100 
ลูกหนี้สํานักหักบญัชี 609 391 - - 
ภาษีมูลคาเพิ่มรอขอคืน 378 676 - - 
บัญชีพักภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจากการรวมธุรกิจ 572 629 - - 
รายไดคาเบี้ยประกันภัยคางรับ 314 444 - - 
เงินมัดจํา 325 311 4 4 
บัญชีพักรายการสํานักงานใหญและสาขา 582 326 - - 

อื่น ๆ 1,361 1,307 47 23 

รวม 6,205 6,756 150 127 

หัก: คาเผื่อการดอยคา (625) (673) (84) (84) 

สินทรัพยอืน่สุทธิ 5,580 6,083 66 43 

20. เงินรับฝาก 

20.1 จําแนกตามประเภทเงินรับฝาก 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มถิุนายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

30 มถิุนายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

จายคืนเมื่อทวงถาม  7,124 7,205 - - 
ออมทรัพย 168,642 181,106 - - 
ตั๋วสัญญาใชเงิน 61 61 - - 
บัตรเงินฝาก 3,504 5,297 - - 
จายคืนเมื่อส้ินระยะเวลา     

-  ไมถึง 6 เดือน 92,091 154,231 - - 
-  6 เดือนไมถึง 1 ป 55,611 39,381 - - 

-  1 ปข้ึนไป 117,874 145,101 - - 

รวมเงินรับฝาก 444,907 532,382 - - 
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20.2 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นท่ีอยูของผูฝาก 

  (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 มถิุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 

 ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม 
เงินบาท 444,628 1 444,629 531,979 1 531,980 
เงินดอลลารสหรัฐฯ 108 22 130 160 25 185 
เงินสกุลอื่น ๆ 23 125 148 90 127 217 
รวมเงินรับฝาก 444,759 148 444,907 532,229 153 532,382 

21.   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

   30 มถิุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 

 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ 
ธนาคารแหงประเทศไทยและ
กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ 1,013 5,500 6,513 1,427 2,601 4,028 

ธนาคารพาณิชย 951 6,137 7,088 174 4,823 4,997 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 2,650 5,986 8,636 24 3,206 3,230 

สถาบันการเงินอืน่ 11,673 4,651 16,324 14,361 6,635 20,996 

รวมในประเทศ 16,287 22,274 38,561 15,986 17,265 33,251 

ตางประเทศ       
เงินสกุลบาท 123 393 516 95 262 357 
เงินดอลลารสหรัฐ 9 9,409 9,418 81 6,832 6,913 

เงินสกุลยูโร - - - - 24 24 

รวมตางประเทศ 132 9,802 9,934 176 7,118 7,294 

รวม 16,419 32,076 48,495 16,162 24,383 40,545 
  

 

 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   30 มถิุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 

 เมื่อทวงถาม   มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ 

ธนาคารพาณิชย  1 - 1 - - - 

รวม 1 - 1 - - - 
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22. ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูยืม 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 ยอดคงเหลือของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมใน
ประเทศทั้งจํานวนเปนเงินบาท มีดังนี้  

 (หนวย: ลานบาท) 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภทของการกูยืม 
 อัตราดอกเบี้ยตอป           

(ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2554) 
ปที ่

ครบกําหนด 

30  
มิถุนายน 

2554 

31 
ธันวาคม 

2553 

30  
มิถุนายน 

2554 

31 
ธันวาคม 

2553 

ตั๋วแลกเงิน รอยละ 1.00 - 7.20 ป 2554 - 2556 194,354 139,523 - - 
ตั๋วแลกเงิน รอยละ 0.00 - 2.97 เมื่อทวงถาม 188 11 - - 
หุนกูดอยสิทธิที่มลีักษณะ
คลายทุนเพือ่นบัเปน
เงินกองทุนชัน้ที่ 1 (ก) 

รอยละ 8.00 เลิกกิจการ 3,494 3,494 - - 

หุนกูดอยสิทธิที่มลีักษณะ
คลายทุนเพือ่นบัเปน
เงินกองทุนชัน้ที่ 2 (ข) 

รอยละ 5.25 ป 2562 และ 2567 5,000 5,000 - - 

หุนกูดอยสิทธิเพือ่นับเปน
เงินกองทุนชัน้ที่ 2         
(ค - ฉ) 

รอยละ 5.00 - 6.00 ป 2558 - 2563 13,000 23,000 - - 

หุนกูดอยสิทธิ (ฉ) รอยละ 5.50 ป 2562 10,000 - - - 
หุนกูไมดอยสิทธิและ        
ไมมีประกัน (ช) 

รอยละ 5.25 ป 2554 1,455 1,455 1,500 1,500 

หุนกูไมดอยสิทธิและ        
ไมมีประกัน (ซ - ฌ) 

รอยละ 3.35 และ 4.90 ป 2556 และ 2557 11,999 12,000 12,000 12,000 

เงินกูยืมจากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน 

รอยละ 0.00 - 0.50 ป 2554 - 2563 216 234 - - 

รวมตราสารหนี้ทีอ่อก       

 และเงินกูยืม   239,706 184,717 13,500 13,500 
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(ก)  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 ธนาคารธนชาตออกจําหนายหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน ชนิดระบุช่ือ                   
ที่ไมสะสมดอกเบี้ยจาย และไมชําระดอกเบี้ยในปที่ไมมีผลกําไร (Hybrid Tier 1) แบบเฉพาะเจาะจงจํานวน 
7,130,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท โดยเสนอขายใหแกบริษัทฯและ BNS เทานั้น 
หุนกูดังกลาวจะครบกําหนดไถถอนเมื่อธนาคารธนชาตเลิกกิจการ หุนกูดังกลาวไมมีประกันและไม
สามารถแปลงสภาพได และมีอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงินฝากประจํา 6 เดือนบวก
ดวยรอยละ 6.00 ตอป กําหนดชําระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน โดยธนาคารธนชาตสามารถไถถอนหุนกู
ดังกลาวกอนครบกําหนดไดที่ราคาตามมูลคาถาเขาเงื่อนไขตามที่ระบุไว ซ่ึงบริษัทฯไดลงทุนในหุนกู
ดอยสิทธิดังกลาวเปนจํานวน 3,636 ลานบาท 

(ข) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ธนาคารธนชาตออกจําหนายหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนที่สะสม
ดอกเบี้ยจาย ชนิดระบุช่ือ ไมมีประกัน ไมแปลงสภาพ และมีผูแทนผูถือหุนกู จํานวน 5,000,000 หนวย 
มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท โดยหุนกูจํานวน 3.5 ลานหนวย จะครบกําหนดไถถอนในป 2562 
และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่สําหรับปที่ 1 ถึงปที่ 5 รอยละ 5.25 ตอป และอัตราดอกเบี้ยคงที่สําหรับปที่ 6 
ถึงปที่ 10 รอยละ 5.50 ตอป และหุนกูที่เหลือจํานวน 1.5 ลานหนวย จะครบกําหนดไถถอนในป 2567 
และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่สําหรับปที่ 1 ถึงปที่ 5 รอยละ 5.25 ตอป อัตราดอกเบี้ยคงที่สําหรับปที่ 6 ถึง           
ปที่ 10 รอยละ 6.00 ตอปและอัตราดอกเบี้ยคงที่สําหรับปที่  11 ถึงปที่ 15 รอยละ 6.50 ตอป โดย
กําหนดชําระดอกเบี้ยเปนรายไตรมาส โดยธนาคารธนชาตสามารถไถถอนหุนกูดังกลาวกอนครบ
กําหนดไดที่ราคาตามมูลคา และสามารถเลื่อนกําหนดเวลาชําระเงินตนและ/หรือดอกเบี้ยไดถาเขา
เงื่อนไขตามที่ระบุไว 

 (ค) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2551 ธนาคารธนชาตออกจําหนายหุนกูดอยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไมมีประกัน         
ไมแปลงสภาพ และไมมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 5,000,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท 
โดยหุนกูดังกลาวจะครบกําหนดไถถอนในป 2558 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่สําหรับปที่ 1 ถึงปที่ 3  
รอยละ 5.10 ตอป อัตราดอกเบี้ยคงที่สําหรับปที่ 4 ถึงปที่ 7 รอยละ 6.00 ตอป โดยกําหนดชําระดอกเบี้ย
เปนรายไตรมาส 

(ง) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 ธนาคารธนชาตออกจําหนายหุนกูดอยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไมมีประกัน            
ไมแปลงสภาพ และมีผูแทนผูถือหุนกู จํานวน 2,000,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท 
โดยหุนกูดังกลาวจะครบกําหนดไถถอนในป 2562 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่สําหรับปที่ 1 ถึงปที่ 3 รอยละ 
5.25 ตอป อัตราดอกเบี้ยคงที่สําหรับปที่ 4 ถึงปที่ 7 รอยละ 5.75 ตอปและอัตราดอกเบี้ยคงที่สําหรับปที่  
8 ถึงปที่ 10 รอยละ 6.50 ตอป โดยกําหนดชําระดอกเบี้ยเปนรายไตรมาส โดยธนาคารธนชาตสามารถ
ไถถอนหุนกูดังกลาวกอนครบกําหนดไดที่ราคาตามมูลคาถาเขาเงื่อนไขตามที่ระบุไว 
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(จ) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 ธนาคารธนชาตออกจําหนายหุนกูดอยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไมมีประกัน                
ไมแปลงสภาพ และมีผูแทนผูถือหุนกู จํานวน 6,000,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท 
โดยหุนดังกลาวจะครบกําหนดไถถอนในป 2563 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่สําหรับปที่ 1 ถึงปที่ 5 รอยละ 
5.00 ตอป และอัตราดอกเบี้ยคงที่สําหรับปที่ 6 ถึงปที่ 10 รอยละ 5.50 ตอป โดยกําหนดชําระดอกเบี้ย
เปนรายไตรมาส โดยธนาคารธนชาตสามารถไถถอนหุนกูดังกลาวกอนครบกําหนดไดที่ราคาตาม
มูลคาถาเขาเงื่อนไขตามที่ระบุไว  

(ฉ) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552 ธนาคารนครหลวงไทยไดออกหุนกูดอยสิทธิชนิดไมมีประกัน จํานวน 
10,000,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท โดยหุนกูดังกลาวจะครบกําหนดไถถอนป 2562 
และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ปที่ 1 ถึงปที่ 3 รอยละ 5.50 ตอป อัตราดอกเบี้ยคงที่สําหรับปที่ 4 ถึงปที่ 7 รอยละ 
6.00 ตอป และอัตราดอกเบี้ยคงที่สําหรับปที่ 8 ถึงปที่ 10 รอยละ 6.50 ตอป โดยกําหนดชําระดอกเบี้ย
เปนรายไตรมาส หุนกูดังกลาวสามารถไถถอนกอนครบกําหนดไดที่ราคาตามมูลคาถาเขาเงื่อนไข
ตามที่ระบุไว อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ธนาคารนครหลวงไทยไดขอซื้อคืนหุนกู
ดังกลาวกอนครบกําหนดทั้งจํานวนในราคาตามมูลคาที่ตราไวของหุนกูโดยไมมีผลกําไรขาดทุนจาก
การซื้อคืนหุนกูดังกลาว และธนาคารธนชาตไดออกหุนกูดอยสิทธิเพื่อทดแทนหุนกูดังกลาว โดยมี
ดอกเบี้ย ระยะเวลาและเงื่อนไขตาง ๆ เหมือนหุนกูดอยสิทธิเดิม และ ธปท. ไดอนุญาตในหลักการให
นับหุนกูดอยสิทธินี้เปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคารธนชาตนับจากวันที่ธนาคารธนชาตรวมกิจการ
กับธนาคารนครหลวงไทยเสร็จสิ้น ทั้งนี้ เปนไปตามขอกําหนดของ ธปท. ตามโครงการโอนและ                 
รับโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย  

(ช) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 บริษัทฯออกจําหนายหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันจํานวน 
1,500,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท จะครบกําหนดไถถอนในป 2554 และมีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.25 ตอป โดยกําหนดชําระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน  

(ซ) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 บริษัทฯออกจําหนายหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันจํานวน 
9,000,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท โดยหุนกูดังกลาวจะครบกําหนดไถถอนในป 2557 
และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.90 ตอป โดยกําหนดจายดอกเบี้ยเปนรายไตรมาส 

(ฌ) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2553 บริษัทฯออกจําหนายหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันจํานวน 3,000,000 
หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท โดยหุนกูดังกลาวจะครบกําหนดไถถอนในป 2556 และมี
อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.35 ตอป โดยครบกําหนดชําระดอกเบี้ยเปนรายไตรมาส 
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23. ประมาณการหนี้สิน 
(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2554 

 

ผลประโยชน
พนักงาน       

ภาระผูกพัน
นอกงบแสดง
ฐานะการเงิน 

ผลเสียหาย
จาก           

คดีฟองรอง อื่น ๆ  รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 45 285 99 393 822 
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
บัญชีเกี่ยวกับผลประโยชนพนกังาน 2,288 - - - 2,288 

ลดลงจากการขายบริษัทยอย (3) - - - (3) 
เพิ่มขึ้นในระหวางงวด 370 - 1 18 389 
ลดลงจากรายจายที่เกิดขึ้นจริง (51) (7) (1) (58) (117) 

โอนกลับประมาณการหนี้สิน - (18) (2) - (20) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2554 2,649 260 97 353 3,359 

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2554 

 

ผลประโยชน
พนักงาน 

ผลเสียหายจาก       
คดีฟองรอง รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 2 9 11 
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกบั 
 ผลประโยชนพนกังาน 13 - 13 

เพิ่มขึ้นในระหวางงวด 3 - 3 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2554 18 9 27 

 จํานวนผลประโยชนของพนักงานที่รับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 สรุปไดดังนี้ 

  (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2554 

ตนทุนบริการปจจุบัน 60 3 
ตนทุนดอกเบี้ย 42 - 
ผลขาดทุนจากการลดขนาดโครงการลง (50) - 
ผลประโยชนพนักงานหลังเลิกจาง 318 - 

รวมผลประโยชนของพนักงาน 370 3 
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 สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้ 

 (อัตรารอยละตอป) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2554 

อัตราคิดลด 4.10 - 4.70 4.21 - 4.22 
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 6.00 - 6.50 6.00 
อัตราการลาออกถัวเฉลี่ย 0.00 - 25.00 1.89 - 23.60 
 ขึ้นอยูกับอายุพนักงาน ขึ้นอยูกับอายุพนักงาน 

 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 ธนาคารนครหลวงไทยจัดตั้งโครงการปรับโครงสรางบุคลากร โดยฝาย
บริหารของธนาคารนครหลวงไทยไดตั้งประมาณการหนี้สินโครงการปรับโครงสรางบุคลากรไวจํานวน
ประมาณ 318 ลานบาท นอกจากนี้ ในเดือนมิถุนายน 2554 ธนาคารธนชาตไดรับโอนพนักงานจาก
ธนาคารนครหลวงไทยจํานวน 236 คน และอีก 6,065 คน ในเดือนกรกฎาคม 2554 ซ่ึงเปนไปตามมติ
ของที่ประชุมคณะกรรมการของธนาคารธนชาต และตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก ธปท. โดย
ธนาคารนครหลวงไทยจะไดมีการโอนภาระหนี้สินตามโครงการผลประโยชนของพนักงานดังกลาว
มายังธนาคารธนชาตดวย 

24. หนี้สินอื่น 

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

30 มิถุนายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 1,382 2,404 - 1 
คาใชจายคางจาย 2,614 3,029 38 26 
เงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได 2,106 1,881 - - 
เงินวางประกันตราสารอนพุันธ 462 1,762 - - 
คาสินไหมทดแทนจากการรบัประกันภัย/
ประกันชีวิตคางจาย 1,175 990 - - 

บัญชีพักเงินรับจากลูกหนี้รอตัดบัญชี 1,118 799 22 24 
ประมาณการภาษีเงินได 552 568 - - 
เจาหนี้อื่น 471 633 21 57 
เบี้ยประกันภัยรับลวงหนา 565 445 - - 
หนี้สินอนพุันธเพือ่การธนาคาร 542 345 - - 

อื่น ๆ 3,141 2,802 63 45 

รวม 14,128 15,658 144 153 
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25. ทุนเรือนหุน/หุนทุนซื้อคืน/เงินปนผล 

 ในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ไมมีผูถือหุนบุริมสิทธิที่แจงใชสิทธิในการแปลง
สภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญของบริษัทฯ ดังนั้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯคงเหลือหุน
บุริมสิทธิที่ยังไมไดแปลงสภาพเปนหุนสามัญจํานวน 15,856 หุน ซ่ึงหุนบุริมสิทธิ 1 หุน สามารถแปลง
เปนหุนสามัญได 1 หุน และสามารถใชสิทธิไดโดยไมมีกําหนดและไมมีเงื่อนไข 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีหุนทุนซื้อคืนรวม 55,324,300 หุน คิดเปนเงิน 
387.5 ลานบาท (แสดงตามวิธีราคาทุน) และยังไมไดมีการจําหนายออกไปในระหวางงวด หุนทุนซื้อ
คืนดังกลาวมีเงื่อนไขใหตองจําหนายออกไปภายใน 3 ปนับจากวันซื้อหุนคืนเสร็จสิ้น (ภายในเดือน
มิถุนายน 2555) 

 นอกจากนี้ ในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 บริษัทฯมีการจายเงินปนผล
ดังนี้ 

เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย 
เงินปนผลจาย      

ตอหุน วันที่จายเงินปนผล 

  ลานบาท บาท  
เงินปนผลประกาศจายจาก
กําไรสําหรับงวดหกเดือน
หลังของป 2553 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อ
วันที่ 8 เมษายน 2554 

894 0.70 3 พฤษภาคม 2554 

เงินปนผลประกาศจายจาก
กําไรสําหรับงวดหกเดือน
หลังของป 2552 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อ
วันที่ 7 เมษายน 2553 

  767 
 
 

0.60 
 
 

6  พฤษภาคม  2553 
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26. องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ 

 องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 มีดังนี้ 

    (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

30 มิถุนายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

สวนเกินทนุ (ต่ํากวาทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลคา
เงินลงทุน 

    

สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมลูคาเงินลงทุน     
เงินลงทุนเผื่อขาย     
   ตราสารหนี ้ 93 139 - - 
   ตราสารทนุ 750 740 337 290 

ตราสารหนี้ที่จะถอืจนครบกาํหนด 16 18 - - 

รวม 859 897 337 290 

สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน     
เงินลงทุนเผื่อขาย     
   ตราสารหนี ้ (188) (59) - - 
   ตราสารทนุ (1) - - - 
ตราสารหนี้ที่จะถอืจนครบกาํหนด (95) (125) - - 

รวม (284) (184) - - 

รวมสวนเกินทนุจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 575 713 337 290 
สวนแบงกําไรเบ็ดเสร็จอื่นในบรษิัทรวม (ขาดทนุ) (10) (19) - - 

รวม 565 694 337 290 

27. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหัก
ดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได 
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28. เงินกองทุนท่ีตองดํารงไวตามกฎหมาย 

 วัตถุประสงคหลักของบริษัทฯและบริษัทยอยในการบริหารจัดการทุน คือ การจัดใหมีโครงสรางทาง
การเงินที่เหมาะสมและการดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ 
บริษัทฯและบริษัทยอยยังตองดํารงเงินกองทุนตามกฎหมาย เงินสดสภาพคลอง และอื่น ๆ ตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายของแตละธุรกิจที่เกี่ยวของประกาศกําหนด 

ตามประกาศของ ธปท. เร่ือง หลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม กําหนดใหบริษัทฯเปดเผยขอมูล                 
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนของบริษัทฯและบริษัทยอยในกลุมธุรกิจทาง
การเงิน (Full Consolidation) อยางไรกต็าม ตามที่ธนาคารธนชาตและบริษัทฯไดรับอนุญาตจาก ธปท. 
ที่ขอผอนผันใหธนาคารธนชาตถือหุนในธนาคารนครหลวงไทยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดเพื่อการ
รับโอนกิจการ ซ่ึง ธปท. ไดผอนผันการคํานวณเงินกองทุนและอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยและ
ภาระผูกพันตามจดหมายลงวันที่ 1 เมษายน 2553 โดยในการคํานวณเงินกองทุนของบริษัทฯและ
ธนาคารธนชาตไมตองนําเงินลงทุนในธนาคารนครหลวงไทยมาหักออกจากเงินกองทุน แตในการ
คํานวณอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยและภาระผูกพันใหนําสินทรัพยและภาระผูกพันของธนาคาร
นครหลวงไทยมารวมคํานวณดวยจนถึงวันที่ควบรวมกิจการเสร็จสิ้น ซ่ึงบริษัทฯจะเปดเผยขอมูล
เงินกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ไวใน website ของบริษัทฯที่ www.thanachart.co.th ภายในเดือน
ตุลาคม 2554 นอกจากนี้ เงินกองทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ไดเปดเผย
ไวใน website ของบริษัทฯตั้งแตเดือนเมษายน 2554 

29. รายไดดอกเบี้ย 

 รายไดดอกเบี้ยสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 ประกอบดวย 

(หนวย: ลานบาท) 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 422 302 1 3 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา 32 35 - - 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ 987 1,045 86 62 
เงินใหสินเชื่อ 5,133 4,512 19 12 

การใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน 4,188 3,787 - 8 

รวมรายไดดอกเบี้ย 10,762 9,681 106 85 
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(หนวย: ลานบาท) 
 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 796 387 1 5 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา 52 39 - - 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ 1,924 1,718 160 190 
เงินใหสินเชื่อ 9,970 5,580 36 24 

การใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน 8,188 7,618 2 25 

รวมรายไดดอกเบี้ย 20,930 15,342 199 244 

30. คาใชจายดอกเบี้ย  

 คาใชจายดอกเบี้ยสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 ประกอบดวย 

(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

เงินรับฝาก 1,919 1,682 - - 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 222 148 - - 
เงินนําสงสถาบันคุมครองเงินฝาก 474 579 - - 
ตราสารหนี้ที่ออก     

- หุนกูดอยสิทธิ 456 430 - - 
- หุนกูไมดอยสิทธิ 154 180 154 181 
- อื่น ๆ 1,218 241 - - 

เงินกูยืม - 1 - - 

คาธรรมเนียมในการกูยืมเงิน 1 7 1 1 

รวมคาใชจายดอกเบี้ย 4,444 3,268 155 182 
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(หนวย: ลานบาท) 
 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

เงินรับฝาก 3,831 2,607 - - 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 409 198 - - 
เงินนําสงสถาบันคุมครองเงินฝาก 1,004 848 - - 
ตราสารหนี้ที่ออก     

- หุนกูดอยสิทธิ 900 596 - - 
- หุนกูไมดอยสิทธิ          306          386          308 389 
- อื่น ๆ 1,886 461 - - 

เงินกูยืม              -              1 - - 

คาธรรมเนียมในการกูยืมเงิน             2              8 1 1 

รวมคาใชจายดอกเบี้ย 8,338 5,105 309 390 

31. รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 

 รายไดคาธรรมเนียมและบริการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 
2553 ประกอบดวย 

(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ     
- การรับรอง รับอาวัล และการค้ําประกัน 59 74 - - 
- คาธรรมเนียมรับเกี่ยวกับธุรกิจเชาซื้อ 231 221 4 16 
- บริการบัตรเอทีเอ็มและบริการอิเล็กทรอนิกส  172 187 - - 

- อื่น ๆ 508 408 - - 

รวมรายไดคาธรรมเนียมและบริการ 970 890 4 16 

คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ (128) (40) (1) - 

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธ ิ 842 850 3 16 
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(หนวย: ลานบาท) 
 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ     
- การรับรอง รับอาวัล และการค้ําประกัน 125 85 - - 
- คาธรรมเนียมรับเกี่ยวกับธุรกิจเชาซื้อ 464 452 7 36 
- บริการบัตรเอทีเอ็มและบริการอิเล็กทรอนิกส  387 208 - - 

- อื่น ๆ 1,021 650 1 1 

รวมรายไดคาธรรมเนียมและบริการ 1,997 1,395 8 37 

คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ (270) (231) (1) (1) 

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธ ิ 1,727 1,164 7 36 

32. กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ 

 กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 ประกอบดวย 

(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

เงินตราตางประเทศและตราสารอนุพันธ                     
ดานอัตราแลกเปลี่ยน 196 130 - - 

เงินตราตางประเทศและตราสารอนุพันธ 
 ดานอัตราดอกเบี้ย 1 - - - 
ตราสารหนี้ 13 (14) - 1 
ตราสารทุน 2 48 - - 

อื่น ๆ (2) 2 - - 

รวม 210 166 - 1 
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(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

เงินตราตางประเทศและตราสารอนุพันธ                     
ดานอัตราแลกเปลี่ยน 423 167 - - 

เงินตราตางประเทศและตราสารอนุพันธ 
 ดานอัตราดอกเบี้ย 1 - - - 
ตราสารหนี้ 31 1 - 1 
ตราสารทุน (5) 47 - - 

อื่น ๆ - 3 - - 

รวม 450 218 - 1 

33. กําไรสุทธิจากเงินลงทุน 

 กําไรสุทธิจากเงินลงทุนสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 
ประกอบดวย 

(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

กําไร (ขาดทุน) จากการขาย     
เงินลงทุนเผื่อขาย 8 128 1 132 
เงินลงทุนทั่วไป 2 - - - 
เงินลงทุนในบริษัทยอย 212 27 7 2,136 

กําไรจากการรับชําระหนี้/ขายหนี้/ตีโอนสินทรัพย
ชําระหนี้จากเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอน 16 2 9 - 

โอนกลับสํารองเผื่อการดอยคา (คาเผื่อการดอยคา) (34) 87 - - 
ขาดทุนจากการปรับราคาขายลูกหนี้เงินใหสินเชื่อ 
 แก บสท. (1) - - - 

รวม 203 244 17 2,268 
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(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

กําไร (ขาดทุน) จากการขาย     
เงินลงทุนเผื่อขาย 34 156 1 120 
เงินลงทุนทั่วไป (1) - - - 
เงินลงทุนในบริษัทยอย 212 27 7 2,136 

กําไรจากการรับชําระหนี้/ขายหนี้/ตีโอนสินทรัพย
ชําระหนี้จากเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอน 35 98 19 71 

โอนกลับสํารองเผื่อการดอยคา (คาเผื่อการดอยคา) (40) 87 - - 
ขาดทุนจากการปรับราคาขายลูกหนี้เงินใหสินเชื่อ 
 แก บสท. (1) - - - 

รวม 239 368 27 2,327 

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 2.2 ในเดือนมิถุนายน 2553 บริษัทฯไดจําหนายเงินลงทุนในหุนสามัญของ
ธนาคารนครหลวงไทยจํานวน 104,964,000 หุน ใหแกธนาคารธนชาต ทําใหบริษัทฯมีกําไรจากการ
ขายจํานวน 2,136 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ  

34. คาตอบแทนกรรมการ 

 คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทฯและบริษัทยอย (บริษัท
มหาชน) ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่
เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการ ซ่ึงดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอย แตไดรวมถึง
เงินบําเหน็จแกคณะกรรมการของบริษัทฯและบริษัทยอยจํานวน 34 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 15 
ลานบาท) ที่อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554  
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35. หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา 

 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคาสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2554 และ 2553 ประกอบดวย 

(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ      
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (โอนกลับ) 9 9 - - 
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ (โอนกลับ) 933 607 (145) (18) 

ตัดจําหนายคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับ
โครงสรางหนี้ในระหวางงวด (1) 6 - - 

ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (โอนกลับ) (54) 6 - - 
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอน     
     (โอนกลับ) (18) 8 (10) 9 
ขาดทุนจากการดอยคาตราสารหนี้ที่จะถือ                   
จนครบกําหนด (โอนกลับ) - (5) - - 

รวม 869 631 (155) (9) 

(หนวย: ลานบาท) 
 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ      
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (โอนกลับ) (4) 9 - - 
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ (โอนกลับ) 1,671 849 (154) (63) 

ตัดจําหนายคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับ
โครงสรางหนี้ในระหวางงวด (3) 3 - - 

ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (โอนกลับ) (54) 42 - - 
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอน     
     (โอนกลับ) (21) 20 (11) 22 
ขาดทุนจากการดอยคาตราสารหนี้ที่จะถือ                   
จนครบกําหนด (โอนกลับ) - (173) - - 

รวม 1,589 750 (165) (41) 
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36. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 ภาษีเงินไดนิติบุคคลคํานวณขึ้นจากกําไรสุทธิสําหรับงวดหลังจากบวกกลับและหักออกดวยคาใชจาย
และสํารองตาง ๆ ที่ไมอนุญาตใหถือเปนคาใชจายในการคํานวณภาษี และรายไดตาง ๆ ที่ไดรับยกเวน
ไมตองนํามารวมคํานวณเปนรายไดในทางภาษี 

37.  องคประกอบอื่นของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 องคประกอบอื่นของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2554 และ 2553 ประกอบดวย 

  (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
เงินลงทุนเผื่อขาย     
กําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงระหวางงวด (231) (31) 32 (216) 
โอนเปลี่ยนประเภทเปนเงินลงทุนในบริษัทยอย - (2,040) - (2,040) 
หัก: กําไรที่เกิดขึ้นจริงที่รวมอยูใน                     

กําไรหรือขาดทุน 60 255 1 108 

 (171) (1,816) 33 (2,148) 
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม 3 (117) - - 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด  (168) (1,933) 33 (2,148) 
 

  (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
เงินลงทุนเผื่อขาย     
กําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงระหวางงวด (376) 324 46 7 
โอนเปลี่ยนประเภทเปนเงินลงทุนในบริษัทยอย - (2,040) - (2,040) 
หัก: กําไรที่เกิดขึ้นจริงที่รวมอยูใน                     

กําไรหรือขาดทุน 34 227 1 120 

 (342) (1,489) 47 (1,913) 
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม 12 (17) - - 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด  (330) (1,506) 47 (1,913) 
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38. การกระทบยอดกําไรตอหุนปรับลด 

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับงวดสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ                  
(ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกในระหวางงวด
โดยสุทธิจากหุนสามัญซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทฯ 

 กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับงวดสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกอยูในระหวาง
งวดสุทธิจากหุนสามัญซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทฯกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่บริษัทฯ
อาจตองออกเพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญ โดยสมมติวาไดมีการแปลง
เปนหุนสามัญ ณ วันตนงวดหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา 

 งบการเงินรวม 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 
  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสําหรับงวด ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 

กําไรตอหุนขั้นพืน้ฐาน 
กําไรสวนที่เปนของบริษทัฯ 1,582,823 1,368,529 1,277,814 1,277,814 1.24 1.07 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
หุนบุริมสิทธิที่มีสิทธิแปลงสภาพเปน       
 หุนสามัญ - - 16 16   
กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ       
 สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ 1,582,823 1,368,529 1,277,830 1,277,830 1.24 1.07 

 

 งบการเงินรวม 
 สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 
  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสําหรับงวด ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 

กําไรตอหุนขั้นพืน้ฐาน 
กําไรสวนที่เปนของบริษทัฯ 2,727,091 2,711,912 1,277,814 1,277,814 2.13 2.12 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
หุนบุริมสิทธิที่มีสิทธิแปลงสภาพเปน       
 หุนสามัญ - - 16 16   

กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ       
 สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ 2,727,091 2,711,912 1,277,830 1,277,830 2.13 2.12 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 

  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสําหรับงวด ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 
กําไรตอหุนขั้นพืน้ฐาน 
กําไรสวนที่เปนของบริษทัฯ 1,251,052 2,227,272 1,277,814 1,277,814 0.98 1.74 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
หุนบุริมสิทธิที่มีสิทธิแปลงสภาพเปน       
 หุนสามัญ - - 16 16   

กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ       
 สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ 1,251,052 2,227,272 1,277,830 1,277,830 0.98 1.74 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 

  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสําหรับงวด ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 
กําไรตอหุนขั้นพืน้ฐาน 
กําไรสวนที่เปนของบริษทัฯ 1,379,893 2,674,181 1,277,814 1,277,814 1.08 2.09 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
หุนบุริมสิทธิที่มีสิทธิแปลงสภาพเปน       
 หุนสามัญ - - 16 16   

กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ       
 สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ 1,379,893 2,674,181 1,277,830 1,277,830 1.08 2.09 

39. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 บริษัทฯ บริษัทยอยบางแหงและพนักงานไดรวมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมเปนรายเดือน
ในอัตรารอยละ 3 - 10 ของเงินเดือนพนักงาน และเงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบใหในอัตรา
ที่กําหนด และจะจายใหแกพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนดังกลาว ในระหวาง
งวด 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินสมทบเขากองทุนเปนจํานวนประมาณ 231 ลานบาท (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 2  ลานบาท) 
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40.     รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน 

 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯ 
และบริษัทเหลานั้น และเปนไปตามปกติธุรกิจ ซ่ึงรายการที่มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ     นโยบายกําหนดราคา 

 2554 2553 2554 2553 (สําหรับงวด 2554) 
บริษัทยอย      
มูลคาซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ - - 6,434 11,273 ราคาตลาด 
ลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอย - - - 18,245  
มูลคาขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ - - 99 803 ราคาตลาด 
มูลคาขายเงินลงทุนในบริษัทยอย  - - - 3,402  
รับคืนทุนจากบริษัทยอย 
 (2554: กําไร 6 ลานบาท) 

- - 31 - มูลคาสินทรัพยสุทธิ 

รายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อ - - 17 9 คิดอัตราดอกเบี้ยเงนิกูลูกหนี้ชั้นดี
(MLR) ของธนาคารธนชาต 

รายไดดอกเบี้ยจากเงินฝาก
ธนาคาร 

- - 1 3 คิดดอกเบี้ยรอยละ 0.625 - 1.50 ตอป 

รายไดดอกเบี้ยจากเงินลงทุนใน 
 ตราสารหนี้ 

- - 76 57 คิดดอกเบี้ยรอยละ 2.45 - 2.90 และ 
8.00 ตอป 

เงินปนผลรับ - - 1,124 551 ตามที่ประกาศจาย 
รายไดคาเชาและบริการอื่น - - 40 61 อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 
คาใชจายดอกเบี้ย - - 1 1 คิดดอกเบี้ยรอยละ 3.35, 4.90 และ 5.25 

ตอป 
คาเชาจายและบริการอื่น - - 6 14 อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 
คาเบี้ยประกันจาย - - 1 1 ตามกรมธรรม 
บริษัทรวม      
มูลคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย - 161 - -  
มูลคาซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ - 350 - -  
มูลคาขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ - 4,804 - -  
มูลคาขายเงินลงทุนในบริษัทยอย  - 213 - -  
รายไดดอกเบี้ย 107 57 - - คิดดอกเบี้ยรอยละ 0.75 - 7.25 ตอป 
เงินปนผลรับ - - - 42  
รายไดอื่น 2 13 - -  
คาใชจายดอกเบี้ย 24 17 - - คิดดอกเบี้ยรอยละ 0.25 - 2.75 และ 

5.25 ตอป 
เงินปนผลจาย - - 91 78 ตามที่ประกาศจาย 
คาใชจายอื่น 13 13 7 8  
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(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ     นโยบายกําหนดราคา 

 2554 2553 2554 2553 (สําหรับงวด 2554) 
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน      
มูลคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย - 6,228 - -  
มูลคาซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ - 748 - - ราคาตลาด 
มูลคาขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ 4 417 - - ราคาตลาดและราคาที่ตราไว 
มูลคาขายที่ดินและสิทธิการเชา 
 (2553: กําไร 78 ลานบาท 
 ในงบการเงินรวมและกําไร  
 85 ลานบาท ในงบการเงิน           
เฉพาะกิจการ) 

- 266 - 208  

มูลคาขายทรัพยสินรอการขาย 
(2553: กําไร 29 ลานบาท) 

- 373 - -  

มูลคาซื้อ/ขายสัญญาอัตรา
แลกเปลี่ยน 

 (2554: กําไร 32 ลานบาท 
    2553: ขาดทุน 21 ลานบาท) 

66,515 29,354 - - ราคาตลาด 

รายไดดอกเบี้ย  162 43 - - คิดดอกเบี้ยรอยละ 1.00 - 7.50 ตอป 
เงินปนผล 12 28 - - ตามที่ประกาศจาย 
รายไดอื่น 8 35 - 1  
เงินปนผลจาย 1,081 558 - - ตามที่ประกาศจาย 
คาใชจายดอกเบี้ย 123 92 1 2 คิดดอกเบี้ยรอยละ 0.25 - 5.50 และ 

8.00 ตอป 
คาบริหารโครงการจาย 16 17 6 7 อัตราที่ตกลงกันตามสัญญาซึ่งคํานวณ 

โดยอางอิงจากประมาณการเวลาที่ใช 
คาใชจายในการรับประกันภัย/
ประกันชีวิต 

2 - - - ตามกรมธรรม 

คาใชจายอื่น 34 53 1 7  
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(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ     นโยบายกําหนดราคา 

 2554 2553 2554 2553 (สําหรับงวด 2554) 
บริษัทยอย      
มูลคาซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ - - 10,745 30,469 ราคาตลาด 
ลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอย - - - 18,245  
มูลคาขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ - - 109 18,334 ราคาตลาด 
มูลคาขายเงินลงทุนในบริษัทยอย - - - 3,402  
มูลคาขายสินทรัพยดําเนินงาน 
 (2554 : กําไร 4 ลานบาท) 

- - 5 - ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา 

รับคืนทุนจากบริษัทยอย 
 (2554 : กําไร 6 ลานบาท) 

- - 31 - มูลคาสินทรัพยสุทธิ 

รายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อ - - 34 20 คิดอัตราดอกเบี้ยเงนิกูลูกหนี้ชั้นดี
(MLR) ของธนาคารธนชาต 

รายไดดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร - - 1 5 คิดดอกเบี้ยรอยละ 0.625 - 1.50 ตอป 
รายไดดอกเบี้ยจากเงินลงทุนใน 
 ตราสารหนี้ 

- - 142 120 คิดดอกเบี้ยรอยละ 2.45 - 2.90 และ         
5.00 - 8.00 ตอป 

เงินปนผลรับ - - 1,239 795 ตามที่ประกาศจาย 
รายไดคาเชาและบริการอื่น - - 88 113 อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 
คาใชจายดอกเบี้ย - - 2 3 คิดดอกเบี้ยรอยละ 3.35, 4.90 และ 5.25 

ตอป 
คาเชาจายและบริการอื่น - - 13 28 อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 
คาเบี้ยประกันจาย - - 1 1 ตามกรมธรรม 
บริษัทรวม      
มูลคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย - 161 - -  
มูลคาซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ 80 350 - - ราคาตลาด 
มูลคาขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ 324 4,804 - - ราคาตลาด 
มูลคาขายเงินลงทุนในบริษัทยอย  - 213 - -  
รายไดดอกเบี้ย 168 57 - - คิดดอกเบี้ยรอยละ 0.75 - 7.25 ตอป 
เงินปนผลรับ - - 47 42 ตามที่ประกาศจาย 
รายไดอื่น 6 14 - -  
คาใชจายดอกเบี้ย 42 33 - - คิดดอกเบี้ยรอยละ 0.25 - 2.75 และ 

5.25 ตอป 
เงินปนผลจาย 19 24 91 78 ตามที่ประกาศจาย 
คาใชจายอื่น 28 26 14 15  
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(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ     นโยบายกําหนดราคา 

 2554 2553 2554 2553 (สําหรับงวด 2554) 
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน      
มูลคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย - 6,228 - -  
มูลคาซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ 903 1,769 - - ราคาตลาด 
มูลคาขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ 449 835 - - ราคาตลาดและราคาที่ตราไว 
มูลคาขายที่ดินและสิทธิการเชา 

(2553: กําไร 78 ลานบาท 
ในงบการเงินรวม และกําไร 
85 ลานบาทในงบการเงิน 
เฉพาะกิจการ) 

- 266 - 208  

มูลคาขายทรัพยสินรอการขาย 
(2553: กําไร 29 ลานบาท) 

- 373 - -  

มูลคาซื้อ/ขายสัญญาอัตรา
แลกเปลี่ยน 
(2554: ขาดทุน 25 ลานบาท 
 2553: กําไร 2  ลานบาท) 

245,527 94,193 - - ราคาตลาด 

รายไดดอกเบี้ย  333 72 - - คิดดอกเบี้ยรอยละ 0.05 - 7.50 ตอป 
เงินปนผล 12 28 - - ตามที่ประกาศจาย 
รายไดอื่น 16 41 - 1  
เงินปนผลจาย 1,113 558 - - ตามที่ประกาศจาย 
คาใชจายดอกเบี้ย 210 118 2 4 คิดดอกเบี้ยรอยละ 0.25 - 5.50, 7.40 

และ 8.00 ตอป 
คาบริหารโครงการจาย 31 34 13 14 อัตราที่ตกลงกันตามสัญญาซึ่งคํานวณ 

 โดยอางอิงจากประมาณการเวลาที่ใช 
คาใชจายในการรับประกันภัย/
ประกันชีวิต 

10 32 - - ตามกรมธรรม 

คาธรรมเนียมและบริการจาย 1 77 - - อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 
คาใชจายอื่น 66 86 2 8  

นอกเหนือจากรายการตามที่กลาวไวขางตน ในระหวางงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ธนาคาร    
นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ไดโอนขายลูกหนี้ดอยคุณภาพจํานวน 5,984 ลานบาท และทรัพยสิน 
รอการขายจํานวน 2,383 ลานบาท ใหแกบริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยในกลุม
ตามราคาที่ตกลงกันโดยอางอิงราคาที่ที่ปรึกษาทางการเงินไดเสนอความเห็นวาถือเปนราคายุติธรรม 
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 ยอดคงคางของรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2554 และ 2553 สามารถแสดงดวยยอดถัวเฉลี่ยจากยอดคงคาง ณ วันสิ้นเดือน ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554 2553 2554 2553 

บริษัทยอย     
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย) - - 174 567 
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ - - 1,000 1,524 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) - - 1 1 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม - - 47 134 
บริษัทรวม     
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ 7,118 4,885 - - 
เงินรับฝาก 380 280 - - 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 2,750 1,203 - - 
บริษัทที่เกี่ยวของกนั     
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย) 1,677 557 15 21 
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ 19,364 9,230 - - 
เงินรับฝาก 1,328 3,246 - - 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) 7,742 5,822 - - 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 7,763 2,659 86 150 
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 ยอดคงคางของรายการระหวางกันกับบริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของกันที่มีสาระสําคัญ 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 มีรายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2554 

 สินทรัพย หนี้สิน  

 

รายการ
ระหวาง
ธนาคารฯ  

เงินลงทุน - 
ตราสาร
หนี้ 

เงินให
สินเชื่อแก
ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ย 
คางรับ 

สินทรัพย
อ่ืน 

เงิน       
รับฝาก 

รายการ
ระหวาง
ธนาคารฯ  

ตราสาร
หนี้ท่ีออก
และ       

เงินกูยืม หนี้สินอื่น 
ภาระ
ผูกพัน 

บริษัทรวม          
บมจ. ราชธานีลีสซิ่ง - - 7,791 - 47 - - - - 
บมจ. เอ็ม บี เค - - - 11 130 - 1,200 21 - 
บจ. สยามซัมซุงประกันชีวิต - - - - 86 - - - - 
บจ. สยามซิต้ีประกันภัย - - - - 111 - - - - 
บริษัทที่เก่ียวของกัน          
บมจ. บัตรกรุงไทย - 632 9,302 5 7 - - - - 
ธนาคารแหงโนวาสโกเทีย 255 - - 9 - 7,711 3,494 82 1,730 
บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส - - - - - - 6,950 17 3,075 
บจ. น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล - - 2,815 - 62 - - - 3 
บมจ. ไทยฮั้วยางพารา - - 2,425 - 194 - 150 1 761 
บจ. น้ําตาลวังขนาย - - 1,654 - 78 - - - 47 
บมจ. ซีคอน ดีเวลลอปเมนท - - 670 1 - - - - - 
บจ. สินแพทย - - 673 - 1 - - - - 
บมจ. ศรีไทยซุปเปอรแวร - - 686 - 21 - - - 6 

อ่ืน ๆ 320 - 1,226 28 520 39 931 29 264 

รวม 575 632 27,242 54 1,257 7,750 12,725 150 5,886 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2553 

 สินทรัพย หนี้สิน  

 

รายการ
ระหวาง
ธนาคารฯ  

เงินลงทุน - 
ตราสาร
หนี้ 

เงินให
สินเชื่อแก
ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ย 
คางรับ 

สินทรัพย
อ่ืน 

เงิน       
รับฝาก 

รายการ
ระหวาง
ธนาคารฯ  

ตราสาร
หนี้ท่ีออก
และ       

เงินกูยืม หนี้สินอื่น 
ภาระ
ผูกพัน 

บริษัทรวม          
บมจ. ราชธานีลีสซิ่ง - - 6,503 - 37 - - - - 
บมจ. เอ็ม บี เค - - - 11 144 - 1,800 18 30 
บจ. สยามซัมซุงประกันชีวิต - - - - 98 - - - - 
บจ. สยามซิต้ีประกันภัย - - - - 98 - - - - 
บริษัทที่เก่ียวของกัน          
ธนาคารแหงโนวาสโกเทีย 436 - - 2 - 6,853 3,494 76 1,458 
บจ. น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล - - 2,840 - 95 - - - 3 
บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส - 244 24 6 2,041 - 200 39 19 
ธนาคารออมสิน 4,057 - - - - 30 650 225 - 
บจ. น้ําตาลวังขนาย - - 1,658 - 15 - - - 48 
บมจ. ซีคอน ดีเวลลอปเมนท - - 736 1 1 - - - 58 
บจ. สนิแพทย - - 654 - 9 - - - 28 
บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลีซซิ่ง - - 593 - - - - - - 
บมจ. ไทยฮั้วยางพารา - - 1,777 - 191 - 150 1 6 
บมจ. ศรีไทยซุปเปอรแวร - - 446 - 50 - - - 6 
บมจ. บัตรกรุงไทย - 964 9,344 6 4 - - - - 

อ่ืน ๆ 341 175 1,277 41 820 37 730 20 221 

รวม 4,834 1,383 25,852 67 3,603 6,920 7,024 379 1,877 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2554 

 สินทรัพย หนี้สิน  

 

รายการ
ระหวาง
ธนาคารฯ  

เงินลงทุน - 
ตราสารหนี้ 

เงินให
สินเชื่อแก
ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ย
คางรับ 

สินทรัพย
อ่ืน 

รายการ
ระหวาง
ธนาคารฯ  

ตราสารหนี้
ท่ีออกและ   
เงินกูยืม หนี้สินอื่น 

ภาระ 
ผูกพัน 

บริษัทยอย         
บมจ. ธนาคารธนชาต 48 4,296 - 92 1 1 32 - 
บจ. เนชั่นแนล ลีซซิ่ง - - - - - - 19 - 
บบส. เอ็น เอฟ เอส  - - 1,000 3 - - - - 
บจ. ธนชาตประกันชีวิต - - - - - 45 - - 
อ่ืน ๆ 1 - - 5 - - 5 - 
บริษัทรวม         

บมจ. เอ็ม บี เค  - - - 1 - - 11 - 

รวม 49 4,296 1,000 101 1 46 67 - 

 
 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2553 

 สินทรัพย หนี้สิน  

 

รายการ
ระหวาง
ธนาคารฯ  

เงินลงทุน - 
ตราสารหนี้ 

เงินให
สินเชื่อและ
ดอกเบี้ย
คางรับ 

สินทรัพย
อ่ืน 

รายการ
ระหวาง
ธนาคารฯ  เงินกูยืม หนี้สินอื่น 

ภาระ 
ผูกพัน 

บริษัทยอย         
บมจ. ธนาคารธนชาต 56 3,636 - 72 - - 622 - 
บจ. เนชั่นแนล ลีซซิ่ง - - - - - - 22 - 
บบส. เอ็น เอฟ เอส  - - 1,000 - - - - - 
บจ. ธนชาตประกันชีวิต - - - - - 45 - - 
อ่ืน ๆ 1 - - 4 - - 5 - 
บริษัทรวม         
บมจ. เอ็ม บี เค  - - - 1 - - 8 - 
บริษัทที่เก่ียวของกัน         

อ่ืน ๆ 20 - - 1 - 151 3 - 

รวม 77 3,636 1,000 78 - 196 660 - 
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินลงทุนในหุนสามัญของกิจการที่เกี่ยวของกัน
โดยการมีผูบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเปนผูถือหุนและ/หรือเปนกรรมการรวมกันรวมจํานวน
ประมาณ 1,165 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 476 ลานบาท) (31 ธันวาคม 2553: 1,052 ลานบาท 
ในงบการเงินรวมและ 451 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการที่เกี่ยวของกันกับพนักงานระดับบริหารของบริษัทฯและบรษิทัในกลุม
ธนชาต โดยรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว ซ่ึงยอดคงคาง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 
31 ธันวาคม 2553 เปนดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มถิุนายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

30 มถิุนายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี ้ 45 59 - - 
เงินรับฝาก 408 487 - - 

 คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 

 ในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึก
ผลประโยชนใหแกผูบริหารสําคัญรวมถึงกรรมการของบริษัทฯและบริษัทยอย ดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

ผลประโยชนระยะสั้นของพนกังาน 311 227 49 42 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 26 - 1 - 

 337 227 50 42 
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41. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

41.1 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที่สําคัญจําแนกตามประเภทธุรกรรม  

 ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 และผลการดําเนินงานสําหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 จําแนกตามประเภทธุรกรรมในประเทศและ
ตางประเทศ เปนดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2554 

 

ธุรกรรม 
ในประเทศ 

ธุรกรรม
ตางประเทศ 

รายการ        
ตัดบัญชี รวม 

สินทรัพยรวม 983,400 7,359 (130,211) 860,548 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย) 81,984 48 (31,091) 50,941 
เงินลงทุน 133,258 7,267 (1,821) 138,704 
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 109,442 - (107,152) 2,290 
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ 607,031 - (2,087) 604,944 
เงินรับฝาก 446,479 - (1,572) 444,907 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)  70,615 7,142 (29,262) 48,495 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 246,976 - (7,270) 239,706 

 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2553 

 

ธุรกรรม       
ในประเทศ 

ธุรกรรม
ตางประเทศ 

รายการ        
ตัดบัญชี รวม 

สินทรัพยรวม 976,309 10,758 (105,151) 881,916 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย) 98,374 196 (13,465) 85,105 
เงินลงทุน 134,894 10,505 (406) 144,993 
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 108,843 - (106,604) 2,239 
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ 584,888 - (2,245) 582,643 
เงินรับฝาก 532,973 - (591) 532,382 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)  43,894 10,291 (13,640) 40,545 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 189,615 - (4,898) 184,717 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 

 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  

 ในประเทศ ตางประเทศ ตัดบัญชี รวม ในประเทศ ตางประเทศ ตัดบัญชี รวม 

รายไดดอกเบี้ย 11,048 58 (344) 10,762 9,841 110 (270) 9,681 

คาใชจายดอกเบี้ย (4,729) (9) 294 (4,444) (3,393) (17) 143 (3,267) 

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ 6,319 49 (50) 6,318 6,448 93 (127) 6,414 
รายไดคาธรรมเนียมและ
บริการสุทธิ 1,204 (1) (361) 842 1,156 (1) (305) 850 

รายไดจากการรับประกันสุทธิ 387 - 299 686 239 - 224 463 
รายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ 6,499 10 (5,199) 1,310 5,352 (18) (3,705) 1,629 
คาใชจายจากการดําเนินงาน
อ่ืนๆ (5,301) - 162 (5,139) (4,739) - 198 (4,541) 

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและ
ขาดทุนจากการดอยคา (825) - (44) (869) (629) - (2) (631) 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (357) - (58) (415) (2,040) - 629 (1,411)  

กําไรกอนสวนไดเสียท่ีไมมี
อํานาจควบคุม 7,926 58 (5,251) 2,733 5,787 74 (3,088)  2,773 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 

 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  

 ในประเทศ ตางประเทศ ตัดบัญชี รวม ในประเทศ ตางประเทศ ตัดบัญชี รวม 

รายไดดอกเบี้ย 21,422 125 (617) 20,930 15,622 110 (390) 15,342 

คาใชจายดอกเบี้ย (8,800) (19) 481 (8,338) (5,332) (17) 245 (5,104) 

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ 12,622 106 (136) 12,592 10,290 93 (145) 10,238 
รายไดคาธรรมเนียมและ
บริการสุทธิ 2,409 (2) (680) 1,727 1,720 (1) (555) 1,164 

รายไดจากการรับประกันสุทธิ 797 - 563 1,360 697 - 388 1,085 
รายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ 8,234 46 (5,642) 2,638 6,679 (18) (4,008) 2,653 
คาใชจายจากการดําเนินงาน
อ่ืนๆ (10,544) - 270 (10,274) (7,434) - 403 (7,031) 

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและ
ขาดทุนจากการดอยคา (1,643) - 54 (1,589) (758) - 8 (750) 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (1,428) - (58) (1,486) (2,982) - 629 (2,353) 

กําไรกอนสวนไดเสียท่ีไมมี
อํานาจควบคุม 10,447 150 (5,629) 4,968 8,212 74 (3,280) 5,006 

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 และผลการดําเนินงานสําหรับงวด
สามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 ในงบการเงินเฉพาะกิจการเปนธุรกรรม
ในประเทศเทานั้น 
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41.2 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานจําแนกตามประเภทธุรกิจ 

 ขอมูลทางการเงินในงบการเงินรวมจําแนกตามสวนงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 
2553 และสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 เปนดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 

 บริษัทฯ 
ธุรกิจ
ธนาคาร 

ธุรกิจบริหาร
สินทรัพย 

ธุรกิจ
หลักทรัพย 

ธุรกิจ      
ประกันชีวิต 

ธุรกิจ 
ประกันภัย ธุรกิจอื่น 

รายการ    
ตัดบัญชี 

งบการเงิน
รวม 

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ (48) 5,964 80 47 276 28 30 (59) 6,318 
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ

สุทธิ  3 996 2 141 (4) (1) 66 (361) 842 
รายไดจากการรับประกันสุทธิ - - - - 100 287 - 299 686 
รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ 1,237 4,705 56 400 25 5 81 (5,199) 1,310 
คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ (95) (4,483) (37) (333) (107) (152) (94) 162 (5,139) 
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและ

ขาดทุนจากการดอยคา 155 (1,026) 45 - - - 1 (44) (869) 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (1) (104) (32) (45) (86) (71) (19) (57) (415) 

กําไรกอนสวนไดเสีย                      
ท่ีไมมีอํานาจควบคุม 1,251 6,052 114 210 204 96 65 (5,259) 2,733 

 
(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 

 บริษัทฯ 
ธุรกิจ
ธนาคาร 

ธุรกิจบริหาร
สินทรัพย 

ธุรกิจ
หลักทรัพย 

ธุรกิจ      
ประกันชีวิต 

ธุรกิจ 
ประกันภัย ธุรกิจอื่น 

รายการ    
ตัดบัญชี 

งบการเงิน
รวม 

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ (97) 6,320 1 34 216 14 70 (144) 6,414 
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ

สุทธิ  15 832 - 146 87 (1) 76 (305) 850 
รายไดจากการรับประกันสุทธิ - - - - 23 216 - 224 463 
รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ 3,103 1,589 54 410 74 19 85 (3,705) 1,629 
คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ (117) (3,913) (25) (370) (89) (114) (111) 198 (4,541) 
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและ

ขาดทุนจากการดอยคา 9 (637) 9 - - - (10) (2) (631) 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (686) (1,099) (19) (67) (85) (56) (28) 629 (1,411) 

กําไรกอนสวนไดเสีย                      
ท่ีไมมีอํานาจควบคุม 2,227 3,092 20 153 226 78 82 (3,105) 2,773 
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(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 

 บริษัทฯ 
ธุรกิจ
ธนาคาร 

ธุรกิจบริหาร
สินทรัพย 

ธุรกิจ
หลักทรัพย 

ธุรกิจ      
ประกันชีวิต 

ธุรกิจ 
ประกันภัย ธุรกิจอื่น 

รายการ    
ตัดบัญชี 

งบการเงิน
รวม 

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ (109) 12,058 74 83 528 49 64 (155) 12,592 
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ

สุทธิ                     7 1,994 3 273 (9) (2) 141 (680) 1,727 
รายไดจากการรับประกันสุทธิ - - - - 249 548 - 563 1,360 
รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ 1,487 5,731 114 720 59 20 149 (5,642) 2,638 
คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ (169) (8,930) (60) (690) (212) (293) (190) 270 (10,274) 
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและ

ขาดทุนจากการดอยคา     165 (1,867) 51 - - - 8 54 (1,589) 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (1) (904) (50) (88) (201) (143) (41) (58) (1,486) 

กําไรกอนสวนไดเสีย                      
ท่ีไมมีอํานาจควบคุม 1,380 8,082 132 298 414 179 131 (5,648) 4,968 

(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 

 บริษัทฯ 
ธุรกิจ
ธนาคาร 

ธุรกิจบริหาร
สินทรัพย 

ธุรกิจ
หลักทรัพย 

ธุรกิจ      
ประกันชีวิต 

ธุรกิจ 
ประกันภัย ธุรกิจอื่น 

รายการ    
ตัดบัญชี 

งบการเงิน
รวม 

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ (147) 9,914 3 55 355 30 189 (161) 10,238 
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ

สุทธิ                     36 1,311 1 270 (81) (2) 184 (555) 1,164 
รายไดจากการรับประกันสุทธิ - - - - 298 399 - 388 1,085 
รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ 3,727 1,924 145 625 97 31 112 (4,008) 2,653 
คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ (224) (5,948) (54) (620) (162) (214) (212) 403 (7,031) 
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและ

ขาดทุนจากการดอยคา     41 (1,003) 210 - - - (6) 8 (750) 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (759) (1,709) (77) (100) (144) (126) (67) 629 (2,353) 

กําไรกอนสวนไดเสีย                      
ท่ีไมมีอํานาจควบคุม 2,674 4,489 228 230 363 118 200 (3,296) 5,006 

 (หนวย: ลานบาท) 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 

 บริษัทฯ 
ธุรกิจ
ธนาคาร 

ธุรกิจบริหาร
สินทรัพย 

ธุรกิจ
หลักทรัพย 

ธุรกิจ      
ประกันชีวิต 

ธุรกิจ
ประกันภัย ธุรกิจอื่น 

รายการ    
ตัดบัญชี 

งบการเงิน
รวม 

รายการระหวางธนาคาร 
 และตลาดเงินสุทธิ 60 71,063 1,205 415 1,192 641 272 (23,907) 50,941 
เงินลงทุนสุทธิ 7,349 97,297 1,450 435 29,769 3,829 396 (1,821) 138,704 
เงินลงทุนในบริษัทยอยและ 
 บริษัทรวม 31,598 76,012 - 717 728 325 62 (107,152) 2,290 
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และ           
ดอกเบี้ยคางรับสุทธิ  1,092 595,637 7,001 1,939 76 - 1,286 (2,087) 604,944 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณสุทธ ิ 117 8,390 1 65 122 33 26 - 8,754 

สินทรัพยอ่ืน 2,219 32,271 5,382 1,747 647 595 113 11,941 54,915 

สินทรัพยรวม 42,435 880,670 15,039 5,318 32,534 5,423 2,155 (123,026) 860,548 
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(หนวย: ลานบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

 บริษัทฯ 
ธุรกิจ
ธนาคาร 

ธุรกิจบริหาร
สินทรัพย 

ธุรกิจ
หลักทรัพย 

ธุรกิจ      
ประกันชีวิต 

ธุรกิจ
ประกันภัย ธุรกิจอื่น 

รายการ    
ตัดบัญชี 

งบการเงิน
รวม 

รายการระหวางธนาคาร 
 และตลาดเงินสุทธิ 89 84,277 256 1,684 1,263 296 221 (2,981) 85,105 
เงินลงทุนสุทธิ 7,344 103,137 949 767 28,794 3,801 607 (406) 144,993 
เงินลงทุนในบริษัทยอยและ 
 บริษัทรวม 31,623 75,272 - 763 776 347 62 (106,604) 2,239 
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และ           
ดอกเบี้ยคางรับสุทธิ  1,049 579,541 1,202 1,345 58 - 1,693 (2,245) 582,643 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณสุทธ ิ 124 8,731 1 79 128 19 29 - 9,111 

สินทรัพยอ่ืน 2,233 31,498 2,999 2,034 703 668 122 17,568 57,825 

สินทรัพยรวม 42,462 882,456 5,407 6,672 31,722 5,131 2,734 (94,668) 881,916 

42. ทรัพยสินท่ีมีภาระผูกพัน 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีทรัพยสินที่มีภาระผูกพัน ซ่ึง
มีมูลคาสุทธิตามบัญชี ดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

30 มิถุนายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

เงินลงทุนในหลักทรัพย     
วางประกนักับนายทะเบียน 7,300 6,214 - - 
วางประกนัศาล 289 283 - - 
วางประกนัสัญญาอนพุันธทางการเงิน 172 190 - - 
วางประกนัการใชไฟฟา 13 13 - - 

ทรัพยสินรอการขาย     
อสังหาริมทรัพยสวนที่ใหสิทธิแกลกูหนี้
ในการซื้อคืนหรือซ้ือกอน 708 525 - - 

อสังหาริมทรัพยสวนทีท่ําสัญญาจะซื้อ
จะขายกับลกูคาแตอยูระหวางการผอน
ชําระหรือการโอนกรรมสิทธ์ิ 1,785 1,707 73 85 

 10,267 8,932 73 85 
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43. ภาระผูกพนัและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหนาและภาระผูกพันที่มี
สาระสําคัญมีดังนี้ 

43.1   ภาระผูกพัน 

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 

2554 
31 ธันวาคม  

2553 
30 มิถุนายน 

2554 
31 ธันวาคม  

2553 
การรับอาวัลตั๋วเงิน 392 654 - - 
การค้ําประกนัการกูยืมเงิน 4,140 422 - - 
ภาระตามตัว๋แลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไม
ครบกําหนด 1,218 

 
571 - - 

เล็ตเตอรออฟเครดิต 2,071 2,456 - - 
ภาระผูกพันอื่น ๆ     
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคายังไมไดเบิกใช 44,518 45,740 - - 
อื่น ๆ 21,503 24,235 1 1 

รวม 73,842 74,078 1 1 

นอกจากนี้ บริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาแลกเปลี่ยน สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยตางสกุลเงิน 
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและสัญญาซื้อขายทองคําลวงหนาตามที่กลาวไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 9 

43.2 ในป 2544 ถึง 2546 บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาขายเงินใหสินเชื่อใหแกบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย (บสท.) จํานวน 3,409 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 584 ลานบาท) บริษัทฯและ
บริษัทยอยมีภาระที่จะตองรวมรับรูสวนแบงผลกําไรหรือขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของ 
บสท. ณ ส้ินปที่หาและสิ้นปที่สิบนับแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2544 โดยในกรณีที่มีผลขาดทุน ผลขาดทุน
สวนแรกจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาโอน บริษัทฯและบริษัทยอยจะเปนผูรับผิดชอบ ผลขาดทุน
สวนที่สองจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาโอน บสท. และบริษัทฯและบริษัทยอยจะรวมกัน
รับผิดชอบคนละครึ่ง ผลขาดทุนสวนที่เหลือ บสท. จะรับไปทั้งหมด โดยผลกําไรหรือขาดทุนจะ
คํานวณจากมูลคาสินทรัพยที่เรียกเก็บไดสะสม ณ วันที่คํานวณหักดวยตนทุนในการรับโอนและ
คาใชจายทั้งปวงในการดําเนินงานของ บสท. รวมทั้งดอกเบี้ยจากตราสารหนี้ที่ออกเพื่อซ้ือลูกหนี้ ซ่ึง
บริษัทฯและบริษัทยอยยังไมสามารถประมาณสวนแบงผลกําไรหรือขาดทุนที่แนนอนได อยางไรก็ตาม 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยไดประมาณการคาเผื่อผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจาก
การบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพไวแลวเปนจํานวนรวมประมาณ 383 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: 183 ลานบาท) โดยไดรับรูและแสดงไวเปนสวนหนึ่งของคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนใน
ตราสารหนี้-ตั๋วสัญญาใชเงิน (31 ธันวาคม 2553: จํานวนเงิน 383 ลานบาท และ 183 ลานบาท ตามลําดับ)   



105 

43.3 บริษัทฯและบริษัทยอยแหงหนึ่งไดมีการทําสัญญาขายสินเชื่อ/โอนสิทธิเรียกรองสินเชื่อที่อยูอาศัยกับ
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัยและมีภาระที่จะตองจายคาชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นจากจํานวน
สินเชื่ออันเกิดจากการไมไดรับชําระหนี้ในจํานวนเงินสูงสุดไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาสินเชื่อที่ขาย  
ซ่ึง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554  ภาระสูงสุดไมเกิน 4 ลานบาทในงบการเงินรวม และ 2 ลานบาทใน          
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

43.4 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554  บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระที่ตองจายคาบริการที่เกี่ยวของกับทรัพยสิน
รอการขาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคาบริการอื่น ๆ พรอมทั้งคาเชาและคาบริการอาคาร
สํานักงานตามสัญญาเชาและบริการระยะยาวดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ป กิจการอืน่ กิจการอืน่ บริษัทยอย 

2554 1,193 16 3 
2555 1,206 2 5 

2556 เปนตนไป 1,834 2 13 

  นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีภาระที่ตองจายคาบริการงานธุรการตาง ๆ ใหกับบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งตาม
อัตราตนทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกสวนเพิ่มตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา 

43.5 ภาระผูกพันของธนาคารนครหลวงไทยจากการรับโอนกิจการของธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน) 
และการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพใหกับบริษัทบริหารสินทรัพย สุขุมวิท จํากัด 

จากการที่ธนาคารนครหลวงไทยไดทําสัญญารับโอนกิจการกับธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน) 
(“ธนาคารศรีนคร”) ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2545 เปนตนไป และจากการที่ธนาคาร     
นครหลวงไทยไดมีการโอนสินทรัพยของธนาคารนครหลวงไทยเองโดยตรงและของธนาคารศรีนคร
ใหแกบริษัทบริหารสินทรัพยเพชรบุรี จํากัด และไดมีการโอนตอใหบริษัทบริหารสินทรัพย สุขุมวิท 
จํากัด (“บบส. สุขุมวิท”) ทําให ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ธนาคารนครหลวงไทยมีภาระคงคาง
ดังตอไปนี้  

ก) สวนตางจากการโอนสินทรัพยใหบบส. สุขุมวิท จํานวนเงิน 94  ลานบาท ซ่ึงคงเหลือเปนลูกหนี้
รอเรียกเก็บโดยแสดงเปนรายการ “สวนตางจากการโอนสินทรัพยให บบส. สุขุมวิท” ใน               
งบแสดงฐานะการเงิน รายการคงคางดังกลาวสวนใหญเกิดจากการโอนสิทธิไลเบี้ยสินเชื่อ            
ค้ําประกัน ซ่ึงมีประเด็นที่ตองหาขอยุติในเรื่องการพิสูจนสิทธิเรียกรองหรือคุณสมบัติของ
สินทรัพยวาเปนไปตามเงื่อนไขของสัญญาโอนสินทรัพยหรือไม ซ่ึง บบส. สุขุมวิท ยังไมตกลง
รับโอนและปจจุบันอยูระหวางการตรวจสอบและ/หรือเจรจาระหวางธนาคารนครหลวงไทย 
บบส. สุขุมวิท และกองทุนฟนฟูฯเพื่อหาขอยุติตอไป 
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 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554  สวนตางจากการโอนดังกลาวประกอบดวย (i) รายการของธนาคาร
นครหลวงไทยโดยตรงจํานวน 11 ลานบาท ซ่ึงธนาคารนครหลวงไทยไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เต็มจํานวนแลว และ (ii) รายการที่เกี่ยวกับกิจการธนาคารศรีนครเดิมจํานวน 83 ลานบาท ซ่ึง
ธนาคารนครหลวงไทยเชื่อวาหากมีความเสียหายและเรียกเก็บจาก บบส. สุขุมวิทไมได กองทุน
ฟนฟูฯจะรับพิจารณาชดเชยความเสียหายทั้งจํานวน ซ่ึงฝายบริหารของธนาคารนครหลวงไทย
เชื่อมั่นวาจะไมเกิดผลเสียหายที่เปนสาระสําคัญในอนาคต เนื่องจากการโอนสินทรัพยดังกลาว
สอดคลองกับหลักการของสัญญาระหวางธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารศรีนคร และบบส. 
สุขุมวิท และขอตกลงที่ใหไวโดยกองทุนฟนฟูฯ  

ข)   รายการโอนสินทรัพยบางรายการ (ทั้งในสวนของธนาคารนครหลวงไทยและของธนาคาร         
ศรีนครเดิม) ที่ บบส. สุขุมวิทอยูระหวางการตรวจสอบเพื่อพิจารณาโอนกลับหรือขอปรับปรุง
ราคาและขอรับชําระเงินคืนจากธนาคารนครหลวงไทยพรอมดอกเบี้ย ซ่ึงสวนใหญมีประเด็นที่
ตองหาขอยุติในเรื่องการพิสูจนสิทธิเรียกรอง  

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554  รายการที่บบส. สุขุมวิท อยูระหวางการตรวจสอบมีจํานวนประมาณ 
451 ลานบาท ซ่ึงประกอบดวย (i) สวนของธนาคารนครหลวงไทยโดยตรงจํานวน  38  ลานบาท 
ซ่ึงธนาคารนครหลวงไทยไดตั้งสํารองเผื่อความเสียหายไวภายใตหัวขอ “ประมาณการหนี้สิน” 
ในงบแสดงฐานะการเงินเต็มจํานวนแลว และ (ii) รายการที่เกี่ยวกับธนาคารศรีนครเดิมจํานวน  
413 ลานบาท ซ่ึงฝายบริหารของธนาคารนครหลวงไทยเชื่อวาจะไดรับชดเชยจากกองทุนฟนฟูฯ 
และรายการปรับปรุง (ถามี) จะอยูภายใตวงเงินซึ่งกองทุนฟนฟูฯไดตั้งวงเงินชดเชยความ
เสียหายสวนนี้ไวประมาณ 480  ลานบาท นอกจากนี้ บบส.สุขุมวิท อยูระหวางเจรจาใหธนาคาร
นครหลวงไทยชําระดอกเบี้ยจากการโอนกลับหรือขอปรับปรุงราคาสินทรัพย ซ่ึงธนาคารนคร
หลวงไทยยังไมสามารถสรุปผลกระทบของดอกเบี้ยที่จะจายคืนบบส.สุขุมวิทได แตเชื่อมั่นวา
จะไมเกิดผลเสียหายที่เปนสาระสําคัญขึ้นในอนาคต 

ค)   คดีความฟองรองที่เกี่ยวเนื่องมาถึงธนาคารนครหลวงไทยจากการรับโอนกิจการธนาคารศรีนคร
จํานวนประมาณ 11,331 ลานบาท ตามที่ไดเปดเผยเปนสวนหนึ่งของหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นใน
ภายหนาในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 44 

ง) ภาระตามหนังสือค้ําประกันที่ยังคงคาง 
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กองทุนฟนฟูฯไดนําเงินเทากับวงเงินชดเชยความเสียหายฝากไวกับธนาคารนครหลวงไทยในบัญชี 
เงินฝากในนามกองทุนฟนฟูฯเพื่อเปนแหลงเงินที่จะชดเชยความเสียหายตามขอตกลงการชดเชยความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากการรับโอนกิจการธนาคารศรีนคร หากมีความเสียหายจริงตามเงื่อนไขที่ตกลง
สําหรับประเด็นคงคางตามที่กลาวในขอ ก) ข) ค) และ ง) ขางตน ซ่ึง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554  
ธนาคารนครหลวงไทยมีบัญชีเงินฝากในนามกองทุนฟนฟูฯเพื่อเปนแหลงเงินที่จะชดเชยความเสียหาย
จํานวนเงินคงเหลือประมาณ 1,013 ลานบาท นอกจากนี้ ไดมีบันทึกตกลงเงื่อนไขการชดเชยความ
เสียหายเพิ่มเติม หากธนาคารนครหลวงไทยมีความเสียหายจากคดีฟองรองตามที่กลาวใน ค) อีก 2 คดี 
ซ่ึงมีทุนทรัพยจํานวน 9,965 ลานบาท 

อยางไรก็ดี ธนาคารนครหลวงไทยและบบส.สุขุมวิท ไดรวมประชุมหารือและหาขอยุติรวมกันใน
หลักการสําหรับประเด็นคงคางดังกลาวขางตน ทั้งนี้ ดวยขอยุติในหลักการดังกลาว ธนาคารนครหลวงไทย
จึงคาดวาจะไมมีผลเสียหายที่มีจํานวนที่มีสาระสําคัญที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือไปจากที่ไดมีการกัน
สํารองไวในบัญชีแลว 

อยางไรก็ตาม จากการที่ธนาคารธนชาตไดเขาซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญของธนาคารนครหลวงไทย 
จากกองทุนฟนฟูฯ ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นดังกลาวของกองทุนฟนฟูฯที่มีตอธนาคาร           
นครหลวงไทยถือวาจะยังคงมีอยูตอเนื่องตอไปหลังจากการซื้อเงินลงทุนดังกลาว และจะถูกโอนและ/
หรือเขาสวมสิทธิโดยธนาคารธนชาต โดยมีผล ณ วันที่การรวมกิจการระหวางธนาคารธนชาตและ
ธนาคารนครหลวงไทยเสร็จสมบูรณ ฝายบริหารของบริษัทฯและธนาคารธนชาตจึงถือวาจะไมไดรับ
ความเสียหายจากกรณีดังกลาว 

44. คดีฟองรอง 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554  บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียก
คาเสียหายเปนจํานวนรวมประมาณ 24,756 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 624 ลานบาท) ซ่ึงผล
ของคดียังไมเปนที่ส้ินสุด อยางไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทยอยไดพิจารณาตั้งสํารองหนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้นไวแลวบางสวน และสวนที่เหลือฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเชื่อมั่นวาจะไมมีความ
เสียหายเกิดขึ้นจึงไมไดบันทึกเปนหนี้สิน ณ ปจจุบัน  
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หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายขางตนสวนหนึ่งจํานวน 23,480 ลานบาท 
เปนคดีที่ธนาคารนครหลวงไทยถูกบุคคลภายนอกฟองเปนจําเลยหรือเปนจําเลยรวมกับบุคคลอื่นทั้ง
คดีของธนาคารนครหลวงไทยโดยตรง หรือคดีที่ผูกพันจากการรับโอนกิจการจากธนาคารศรีนครเดิม 
โดยแบงเปน (i) สวนของธนาคารนครหลวงไทยจํานวน 12,149 ลานบาท (สวนหนึ่งของคดีดังกลาว
เปนคดีละเมิดรายหนึ่งทุนทรัพย 8,594 ลานบาท แตมูลความเสียหายเพียง 202 ลานบาท ปจจุบัน           
ศาลชั้นตนไดพิพากษายกฟองแลว คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา ดังนั้น คงเหลือเปนคดีที่
เกี่ยวของกับธุรกิจธนาคารนครหลวงไทยโดยตรงหลังหักคดีละเมิดดังกลาวเพียง 3,555 ลานบาท) และ 
(ii) สวนที่เหลือจํานวน 11,331  ลานบาท เปนคดีที่เกี่ยวพันมาถึงธนาคารนครหลวงไทยจากการ            
รับโอนกิจการธนาคารศรีนคร ซ่ึงธนาคารนครหลวงไทยมีสิทธิไดรับชดเชยความเสียหายตามที่เกิดขึ้น
จริงหากเปนไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกับกองทุนฟนฟูฯ (สวนหนึ่งของคดีดังกลาวเปนคดีที่มีทุนทรัพย
จํานวนประมาณ 9,586  ลานบาท เปนคดีของลูกหนี้ที่ธนาคารศรีนครไดโอนลูกหนี้รายดังกลาวไปให 
บบส. สุขุมวิทแลวตั้งแตกอนโอนกิจการใหธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารนครหลวงไทยจึงเห็นวา
เปนการฟองผิดตัวและไมใชความรับผิดชอบของธนาคารนครหลวงไทย ดังนั้น ธนาคารนครหลวงไทย
จึงเชื่อวาจะไมตองมีความรับผิดชอบใด ๆ กับคดีลูกหนี้รายดังกลาว) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554  
ธนาคารนครหลวงไทยไดตั้งสํารองหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในสวนของรายการคดีตาม (i) ขางตน ตามสวน
ที่ธนาคารนครหลวงไทยตองรับผิดชอบและมีคําพิพากษาของศาลชั้นตนแลวจํานวน 67 ลานบาท 
สวนที่เหลือธนาคารนครหลวงไทยไมคาดวาจะมีผลเสียหายที่เปนสาระสําคัญในอนาคต 

นอกจากนี้ มีกรณีที่ธนาคารนครหลวงไทยถูกเรียกใหใชเงินจากการที่มีผูกระทําผิดในการปลอมและ
ใชเอกสารปลอมในนามธนาคารนครหลวงไทย โดยธนาคารนครหลวงไทยมีการดําเนินการแจงความ
รองทุกขเพื่อดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดในการปลอมและใชเอกสารปลอมในนามธนาคาร         
นครหลวงไทย และเห็นวาธนาคารนครหลวงไทยจะไมเกิดภาระหนี้สินใด ๆ จากรายการปลอม
ดังกลาว 

45. หนังสือค้ําประกันธนาคาร 

  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554  บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารในนาม
บริษัทฯและบริษัทยอยจํานวนเงินประมาณ 3 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1 ลานบาท) เพื่อค้ําประกัน
การใชไฟฟาและการเชาที่ดิน 

46. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 เครื่องมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ ที่ทําใหสินทรัพยทางการเงินของกิจการหนึ่งและหนี้สิน
ทางการเงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้น 
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46.1 ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ 

 ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯและบริษัทยอยอาจไดรับความเสียหายอันสืบ
เนื่องมาจากการที่คูสัญญาของบริษัทฯและบริษัทยอยจะไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวใน
เครื่องมือทางการเงินได ซ่ึงมูลคาสูงสุดของความเสี่ยงคือมูลคาตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินหัก
ดวยสํารองเผื่อขาดทุนตามที่แสดงไวในงบแสดงฐานะการเงิน และภาระผูกพันจากการอาวัล              
ค้ําประกันการกูยืม ค้ําประกันอื่น ๆ และสัญญาตราสารอนุพันธ 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนของการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ การ
วิเคราะหความเสี่ยง ความสามารถในการชําระหนี้ และการสอบทานสินเชื่อ เพื่อตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพสินเชื่อเพื่อเปนการปองกันและแกไขสินเชื่อที่จะเปนปญหาในอนาคต 

46.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด 

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัทฯและบริษัทยอยอาจไดรับ
ความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และราคาของ
หลักทรัพย ซ่ึงสงผลกระทบตอฐานะเงินตราตางประเทศและฐานะการลงทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย 
ดังนั้น ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดจึงประกอบไปดวยความเสี่ยงหลัก คือ ความเสี่ยง
ดานอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของ
ตราสารทุน 

ก)  ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลคาของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด   

บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยโดยการปรับ
โครงสรางและสัดสวนการถือครองสินทรัพยและหนี้สินที่มีระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ยที่
แตกตางกันใหเหมาะสมและเปนไปตามทิศทางของดอกเบี้ยในตลาด เพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่
เหมาะสมภายใตความเสี่ยงที่ยอมรับได โดยอยูภายใตการควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหาร
สภาพคลองและอัตราดอกเบี้ย 
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สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ                     
31 ธันวาคม 2553 มีดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน 

 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 

 
มีอัตรา

ดอกเบี้ยปรับ มีอัตรา   
มีอัตรา

ดอกเบี้ยปรับ มีอัตรา   
 ขึ้นลงตาม ดอกเบี้ย ไมมี  ขึ้นลงตาม ดอกเบี้ย ไมมี  

 อัตราตลาด คงที่ ดอกเบี้ย รวม อัตราตลาด คงที่ ดอกเบี้ย รวม 

สินทรัพยทางการเงนิ         
เงินสด - - 12,475 12,475 - - 15,298 15,298 
รายการระหวางธนาคาร                   
และตลาดเงิน 12,184 32,100 6,802 51,086 1,176 77,560 6,496 85,232 

สินทรัพยตราสารอนุพันธ - - 826 826 - - 1,540 1,540 
เงินลงทุน (1) 5,505 120,466 12,705 138,676 7,613 124,310 12,503 144,426 
เงินลงทุนในบริษัทรวม - - 2,290 2,290 - - 2,239 2,239 
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ (กอนหักกําไร
จากการโอนขายระหวางกัน) (2) 249,132 383,799 369 633,300 255,679 353,820 345 609,844 

ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพยและ
ตราสารอนุพันธ - - 3,575 3,575 - - 2,007 2,007 

สินทรัพยอื่น - ลูกหนี้สํานักหักบัญชี - - 609 609 - - 391 391 
หนี้สินทางการเงิน         
เงินรับฝาก 172,062 266,825 6,020 444,907 185,103 341,358 5,921 532,382 
รายการระหวางธนาคาร 
 และตลาดเงิน 6,126 40,698 1,671 48,495 7,149 31,424 1,972 40,545 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม - - 3,034 3,034 - - 3,127 3,127 
หนี้สินตราสารอนุพันธ - - 677 677 - - 597 597 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 2,998 236,672 36 239,706 3,996 180,699 22 184,717 
เจาหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพยและ
ตราสารอนุพันธ - - 4,422 4,422 - - 4,054 4,054 

หนี้สินอื่น - เจาหนี้สํานักหักบัญชี - - 157 157 - - 98 98 

(1) ยอดคงเหลือของเงินลงทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดรวมเงินลงทุนในลูกหนี้ท่ีผิดนัดชําระหนี้และรับรูรายไดตามเกณฑเงินสด 
(2) ยอดคงเหลือของเงินใหสินเชื่อท่ีมีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ไดรวมเงินใหสินเชื่อท่ีหยุดรับรูรายไดตามเกณฑคงคาง 
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  (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน 

 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 

 
มีอัตรา

ดอกเบี้ยปรับ มีอัตรา   
มีอัตรา

ดอกเบี้ยปรับ มีอัตรา   
 ขึ้นลงตาม ดอกเบี้ย ไมมี  ขึ้นลงตาม ดอกเบี้ย ไมมี  

 อัตราตลาด คงที่ ดอกเบี้ย รวม อัตราตลาด คงที่ ดอกเบี้ย รวม 
สินทรัพยทางการเงนิ         
รายการระหวางธนาคาร 
 และตลาดเงิน 40 - 20 60 46 - 43 89 
เงินลงทุน (1) 962 5,794 628 7,384 1,002 5,927 526 7,455 
เงินลงทุนในบริษัทยอยและ
บริษัทรวม - - 31,614 31,614 - - 31,639 31,639 

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ (2) 1,112 272 15 1,399 1,113 395 37 1,545 
หนี้สินทางการเงิน         
รายการระหวางธนาคาร 
     และตลาดเงิน 1 - - 1 - - - - 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม - 13,500 - 13,500 - 13,500 - 13,500 
เจาหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย
และตราสารอนุพันธ - - 49 49 - - 604 604 

(1) ยอดคงเหลือของเงินลงทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดรวมเงินลงทุนในลูกหนี้ท่ีผิดนัดชําระหนี้และรับรูรายไดตามเกณฑเงินสด 
(2) ยอดคงเหลือของเงินใหสินเชื่อท่ีมีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ไดรวมเงินใหสินเชื่อท่ีหยุดรับรูรายไดตาม

เกณฑคงคาง 
 

เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่มีวันที่มีการกําหนดอัตราใหมหรือวันครบกําหนด (แลวแต
วันใดจะถึงกอน) นับจากวันที่ในงบการเงินดังนี้ 
 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2554 
 ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบีย้ใหม        อัตรา 
 หรือวันครบกาํหนด  ดอกเบี้ย 

รายการ 
เมื่อ 

ทวงถาม 
0 - 3       
เดือน 

3 - 12 
เดือน 1 - 5 ป เกิน 5 ป รวม 

ถัวเฉลี่ย       
ถวงน้ําหนัก 

       รอยละ 
สินทรัพยทางการเงิน        
รายการระหวางธนาคาร 
 และตลาดเงิน 1,515 29,704 881 - - 32,100 2.93 - 3.48 
เงินลงทุน - 11,131 38,661 46,927 23,747 120,466 3.03 - 4.82 
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี ้(กอนหัก        
   กําไรจากการโอนขายระหวางกัน) 8,342 37,032 26,962 217,075 94,388 383,799 5.55 - 7.55 
หนี้สินทางการเงนิ        
เงินรับฝาก 75 115,768 139,314 11,668 - 266,825 2.16 - 2.47 
รายการระหวางธนาคาร 
 และตลาดเงิน 

 
8,623 29,797 2,183 95 - 40,698 1.93 - 2.31 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 160 142,487 65,228 28,772 25 236,672 2.85 - 4.59 
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 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2553 
 ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบีย้ใหม        อัตรา 
 หรือวันครบกาํหนด  ดอกเบี้ย 

รายการ 
เมื่อทวง
ถาม 

0 - 3       
เดือน 

3 - 12 
เดือน 1 - 5 ป เกิน 5 ป รวม 

ถัวเฉลี่ย       
ถวงน้ําหนัก 

       รอยละ 
สินทรัพยทางการเงิน        
รายการระหวางธนาคาร 
 และตลาดเงิน 147 76,912 501 - - 77,560 1.75 - 2.21 
เงินลงทุน - 26,746 27,245 47,320 22,999 124,310 1.74 - 4.56 
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี ้(กอนหัก        
   กําไรจากการโอนขายระหวางกัน) 7,257 48,148 40,785 198,504 59,126 353,820 5.48 - 7.60 
หนี้สินทางการเงนิ        
เงินรับฝาก 53 193,903 125,714 21,688 - 341,358 1.65 - 1.98 
รายการระหวางธนาคาร 
 และตลาดเงิน 

 
7,232 19,710 3,076 1,406 - 31,424 1.52 - 1.55 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 1 109,246 36,234 35,185 33 180,699 2.66 - 4.59 
 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2554 

 ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบีย้ใหม        อัตรา 

 หรือวันครบกาํหนด  ดอกเบี้ย 

รายการ 
เมื่อทวง
ถาม 

0 - 3       
เดือน 

3 - 12 
เดือน 1 - 5 ป เกิน 5 ป รวม 

ถัวเฉลี่ย       
ถวงน้ําหนัก 

       รอยละ 
สินทรัพยทางการเงิน        
เงินลงทุน - 4,557 1,237 - - 5,794 6.01 
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี ้ 263 8 1 - - 272 8.47 
หนี้สินทางการเงนิ        
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม - - 1,500 12,000 - 13,500 4.59 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2553 

 ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบีย้ใหม        อัตรา 

 หรือวันครบกาํหนด  ดอกเบี้ย 

รายการ 
เมื่อทวง
ถาม 

0 - 3       
เดือน 

3 - 12 
เดือน 1 - 5 ป เกิน 5 ป รวม 

ถัวเฉลี่ย       
ถวงน้ําหนัก 

       รอยละ 
สินทรัพยทางการเงิน        
เงินลงทุน - 1,973 3,944 10 - 5,927 5.21 
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี ้ 285 15 95 - - 395 8.18 
หนี้สินทางการเงนิ        
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม - - 1,500 12,000 - 13,500 4.59 

 

นอกจากนี้ บริษัทฯและบริษัทยอยมีสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่กอใหเกิดรายไดและคาใชจาย 
ยอดคงเหลือถัวเฉล่ียที่คํานวณโดยถัวเฉลี่ยจากยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือนของสินทรัพยและหนี้สิน
ทางการเงิน และอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 
เปนดังนี้ 

  (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่  สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่  

 30 มิถุนายน 2554 30 มิถุนายน 2553 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ   

 ถัวเฉลี่ย ดอกเบี้ย อัตราเฉลี่ย ถัวเฉลี่ย ดอกเบี้ย อัตราเฉลี่ย 

สินทรัพยทางการเงินที่กอใหเกิดรายได       
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 64,279 796 2.48 80,977 387 1.48 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา 4,513 52 2.33 6,955 39 1.99 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ 123,075 1,924 3.13 154,696 1,718 2.83 
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี/้การใหเชาซ้ือ
และสัญญาเชาการเงิน 590,596 18,158 6.15 533,508 13,198 6.22 

หนี้สินทางการเงนิที่กอใหเกิดคาใชจาย      
เงินรับฝาก  489,000 4,835 1.98 550,206 3,455 1.66 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 42,188 410 1.94 129,936 199 0.46 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 205,083 3,093 3.02 115,362 1,451 2.83 
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  (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่  สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่  

 30 มิถุนายน 2554 30 มิถุนายน 2553 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ   
 ถัวเฉลี่ย ดอกเบี้ย อัตราเฉลี่ย ถัวเฉลี่ย ดอกเบี้ย อัตราเฉลี่ย 

สินทรัพยทางการเงินที่กอใหเกิดรายได       
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 90 1 1.72 552 5 1.73 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ 6,374 160 5.03 16,773 190 5.89 
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี/้การใหเชาซ้ือ
และสัญญาเชาการเงิน 1,066 38 7.19 

 
2,193 

 
49 

 
4.40 

หนี้สินทางการเงนิที่กอใหเกิดคาใชจาย      
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1 - - 2 - - 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 13,500 309 4.57 17,854 390 4.37 

ข) ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอันอาจ
มีผลใหมูลคาของตราสารทางการเงินเปลี่ยนแปลงไป หรือทําใหเกิดความผันผวนตอรายไดหรือมูลคา
ของสินทรัพยหรือหนี้สินทางการเงิน  

เนื่องจากบริษัทยอยมีธุรกรรมที่เกี่ยวกับการปริวรรตเงินตราตางประเทศทําใหบริษัทยอยอาจมีความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได อยางไรก็ตาม บริษัทยอยมีนโยบายในการปองกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการบริหารจัดการสถานะเงินตราตางประเทศสุทธิ โดยดําเนินการ
ภายใตนโยบายบริหารความเสี่ยง ซ่ึงอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัทยอยและอยูภายใตเกณฑที่
กําหนดโดย ธปท. อยางเครงครัด 
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ฐานะเงินตราตางประเทศของบริษัทยอยในงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 
ธันวาคม 2553 มีดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 

 
ดอลลาร   
สหรัฐฯ ยูโร เยน วอน อื่น ๆ 

ดอลลาร    
สหรัฐฯ ยูโร เยน วอน อื่น ๆ 

ฐานะเงินตราตางประเทศในงบแสดงฐานะการเงิน        
เงินสด 320 182 36 - 205 234 213 119 1 191 
รายการระหวางธนาคาร 
      และตลาดเงิน 1,348 534 220 - 540 3,312 119 151 33 427 
เงินลงทุน 11,280 643 1,421 2,723 6,612 14,724 571 1,376 4,799 37 
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ 15,239 272 244 - 92 11,350 289 30 - 54 
สินทรัพยอื่น 194 3 - 18 8 306 8 9 22 9 

รวมสินทรัพย 28,381 1,634 1,921 2,741 7,457 29,926 1,200 1,685 4,855 718 
เงินรับฝาก 130 20 1 - 127 185 72 2 - 143 
รายการระหวางธนาคาร 
 และตลาดเงิน 9,418 - - - - 8,119 24 - - - 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 1 2 - - - - - 1 - - 
หนี้สินอื่น 501 - 8 - - 1,763 - 9 - - 

รวมหนี้สิน 10,050 22 9 - 127 10,067 96 12 - 143 
ฐานะเงินตราตางประเทศ           
ในงบแสดงฐานะ 

 การเงินสุทธิ 18,331 1,612 1,912 2,741 7,330 19,859 1,104 1,673 4,855 575 

ฐานะเงินตราตางประเทศของภาระผูกพัน         
การค้ําประกันการกูยืมเงิน 3,120 23 291 - - 36 22 - - - 
ภาระตามตั๋วแลกเงิน 
 คาสินคาเขาที่ยังไมครบ
กําหนด 512 12 139 - 5 305 29 56 - 32 

เล็ตเตอรออฟเครดิต 1,770 143 66 - 24 2,134 112 103 - 28 
ภาระผูกพันอื่น ๆ  2,438 29 - - 24 4,506 25 - - 19 
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นอกจากนี้ บริษัทยอยยังมีภาระผูกพันตามสัญญาแลกเปลี่ยน สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยตางสกุลเงิน 
และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ที่ตองจายหรือรับชําระเปนเงินตราตางประเทศที่บริษัทยอยไดทําเพื่อ
การคา และเพื่อปองกันความเสี่ยง (บัญชีเพื่อการธนาคาร) ดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 

 
ดอลลาร   
สหรัฐฯ ยูโร เยน วอน อื่น ๆ 

ดอลลาร    
สหรัฐฯ ยูโร เยน วอน อื่น ๆ 

สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน           
- สัญญาซื้อ 47,916 2,600 325 - 5,198 23,624 145 194 - 404 
- สัญญาขาย 55,393 3,677 1,048 - 11,102 30,779 754 721 - 1,090 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ตางสกุลเงิน  

          

- สัญญาซื้อ 3,779 - - - - 6,874 - - - - 
- สัญญาขาย 14,337 668 1,187 2,722 1,524 21,091 599 1,187 4,786 - 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย            
- สัญญาซื้อ 806 - - - - 916 - - - - 
- สัญญาขาย 806 - - - - 916 - - - - 

ค) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของราคาของตราสารทุนหรือหุนทุน ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดความผันผวนตอรายไดหรือมูลคาของ
สินทรัพยทางการเงิน 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดานตลาด โดยมีการกําหนดระดับเพดาน
ความเสี่ยง (Limit) ในการทําธุรกรรมเพื่อควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่บริษัทฯและบริษัทยอย 
รับได เชน Position Limit และ Loss Limit เปนตน โดยมีหนวยงานควบคุมความเสี่ยง (Risk Control 
Unit) ซ่ึงแยกออกจากหนวยงานที่ทําธุรกรรม (Front Office) และหนวยงานที่บันทึกรายการ (Back 
Office) ทําหนาที่ควบคุมความเสี่ยงและรายงานสถานะ Limit ตาง ๆ ตอคณะกรรมการ หนวยงานหรือ
ผูบริหารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อบริหารความเสี่ยงไดทันทวงที โดยอยูภายใตการควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

46.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯและบริษัทยอยจะไมสามารถปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันไดเมื่อครบกําหนด เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดได หรือไมสามารถจัดหา
เงินไดเพียงพอตามความตองการในเวลาที่เหมาะสม ซ่ึงอาจทําใหเกิดความเสียหายได 
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 บริษัทฯและบริษัทยอยมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง โดยจัดใหมีโครงสราง
แหลงเงินทุนระยะสั้นและระยะยาวที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชยมีนโยบายในการดํารงสภาพคลองเพื่อใหมั่นใจวามีฐานะสภาพคลองที่เพียงพอตอความ
ตองการในปจจุบันและอนาคต โดยอยูภายใตการควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารสภาพคลอง
และอัตราดอกเบี้ย 

 วันที่ที่ครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 
ธันวาคม 2553 มีดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 
 เมื่อ นอยกวา มากกวา ไมม ี  เมื่อ นอยกวา มากกวา ไมม ี  

รายการ ทวงถาม 1 ป 1 ป กําหนด รวม ทวงถาม 1 ป 1 ป กําหนด รวม 

สินทรัพยทางการเงิน            
เงินสด 12,475 - - - 12,475 15,298 - - - 15,298 
รายการระหวางธนาคาร 
 และตลาดเงิน(1) 8,513 42,573 - - 51,086 7,429 77,682 121 - 85,232 
สินทรัพยตราสารอนุพันธ - 681 145 - 826 - 1,540 - - 1,540 
เงินลงทุน (2) 1,687 47,955 82,008 7,026 138,676 1,773 51,949 83,986 6,718 144,426 
เงินลงทุนในบริษัทรวม - - - 2,290 2,290 - - - 2,239 2,239 
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ (3) 66,575 187,178 379,547 - 633,300 65,207 183,423 361,214 - 609,844 
ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย
และตราสารอนุพันธ - 3,575 - - 3,575 - 2,007 - - 2,007 

สินทรัพยอ่ืน - ลูกหนี้สํานัก 
 หักบัญชี - 609 - - 609 - 391 - - 391 
หนี้สินทางการเงิน            
เงินรับฝาก 176,027 253,655 15,225 - 444,907 188,545 318,006 25,831 - 532,382 
รายการระหวางธนาคาร 
 และตลาดเงิน 16,420 31,930 145 - 48,495 16,162 22,917 1,466 - 40,545 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 3,034 - - - 3,034 3,127 - - - 3,127 
หนี้สินตราสารอนุพันธ - 615 62 - 677 - 597 - - 597 
ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูยืม 188 192,221 43,803 3,494 239,706 11 136,308 44,904 3,494 184,717 
เจาหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย
และตราสารอนุพันธ - 4,422 - - 4,422 - 4,054 - - 4,054 

หนี้สินอื่น - เจาหนี้สํานัก 
 หักบัญชี - 157 - - 157 - 98 - - 98 
ภาระผูกพัน           
การรับอาวัลต๋ัวเงิน 11 329 52 - 392 13 585 56 - 654 
การค้ําประกันการกูยืมเงิน 568 3,546 26 - 4,140 354 57 11 - 422 
ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขา
ท่ียังไมครบกําหนด 550 668 - - 1,218 156 415 - - 571 

เล็ตเตอรออฟเครดิต 85 1,966 20 - 2,071 156 2,280 20 - 2,456 
ภาระผูกพันอื่น ๆ  53,767 7,428 2,575 2,251 66,021 56,107 9,407 2,513 1,948 69,975 
(1) ยอดคงเหลือของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินเมื่อทวงถาม รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินที่ผิดนัดชําระหนี้ 
(2) ยอดคงเหลือของเงินลงทุนเมื่อทวงถามรวมเงินลงทุนในลูกหนี้ท่ีผิดนัดชําระหนี้ 
(3) ยอดคงเหลือของเงินใหสินเชื่อแสดงกอนหักกําไรจากการโอนขายระหวางกัน และเงินใหสินเชื่อเมื่อทวงถามรวมเงินใหสินเชื่อท่ีหยุดรับรูรายไดตาม

เกณฑคงคาง 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 

 เมื่อ นอยกวา มากกวา ไมมี  เมื่อ นอยกวา มากกวา ไมมี  
รายการ ทวงถาม 1 ป 1 ป กําหนด รวม ทวงถาม 1 ป 1 ป กําหนด รวม 

สินทรัพยทางการเงิน            
รายการระหวางธนาคาร 
 และตลาดเงิน 60 - - - 60 69 20 - - 89 
เงินลงทุน (1) 962 2,158 - 4,264 7,384 1,002 2,291 - 4,162 7,455 
เงินลงทุนในบริษัทยอยและ  
บริษัทรวม                      - - - 31,614 31,614 - - - 31,639 31,639 

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ (2) 1,387 3 9 - 1,399 1,437 102 6 - 1,545 
หนี้สินทางการเงิน            
รายการระหวางธนาคาร 
     และตลาดเงิน 1 - - - 1 - - - - - 
ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูยืม - 1,500 12,000 - 13,500 - 1,500 12,000 - 13,500 
เจาหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย   

และตราสารอนุพันธ - 49 - - 49 - 604 - - 604 
ภาระผูกพัน           
ภาระผูกพันอื่น ๆ  1 - - - 1 1 - - - 1 

(1) ยอดคงเหลือของเงินลงทุนเมื่อทวงถามรวมเงินลงทุนในลูกหนี้ท่ีผิดนัดชําระหนี้ 
(2)  เงินใหสินเชื่อเมื่อทวงถามรวมเงินใหสินเชื่อท่ีหยุดรับรูรายไดตามเกณฑคงคาง 

46.4  มูลคายุติธรรม 

 มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสอง
ฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระ บริษัทฯ
และบริษัทยอยไดมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑดังนี้ 

ก) สินทรัพยทางการเงิน 

ในการกําหนดราคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของตราสารทางการเงิน ราคายุติธรรมของสินทรัพย 
ทางการเงินสวนใหญถือตามจํานวนเงินที่แสดงในงบดุล ซ่ึงรวมถึงเงินสด รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน สินทรัพยตราสารอนุพันธ เงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพยและตราสาร
อนุพันธ ลูกหนี้สํานักหักบัญชี ซ่ึงจะมีราคาใกลเคียงกับราคาตามบัญชีเนื่องจากมูลคาตราสารทาง
การเงินสวนใหญจะขึ้นอยูกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด สวนตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขและ
ระยะเวลาที่เปนมาตรฐานซึ่งซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองจะใชราคาตลาดเปนราคายุติธรรม เชน 
เงินลงทุน เปนตน 
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ข) หนี้สินทางการเงิน 

หนี้สินทางการเงินรวมถึงเงินรับฝาก รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 
หนี้สินตราสารอนุพันธ ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม เจาหนี้สํานักหักบัญชี และเจาหนี้จากการซื้อ
ขายหลักทรัพยและตราสารอนุพันธ ซ่ึงมีราคายุติธรรมใกลเคียงกับราคาตามบัญชี เนื่องจากเหตุผล
เดียวกับที่ระบุไวสําหรับสินทรัพยทางการเงินขางตน 

  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินของบริษัทฯ
และบริษัทยอย มีดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 

 

มูลคาสุทธิ
ตามบัญชี 

มูลคา
ยุติธรรม 

มูลคาสุทธิ
ตามบัญชี 

มูลคา
ยุติธรรม 

มูลคาสุทธิ
ตามบัญชี 

มูลคา
ยุติธรรม 

มูลคาสุทธิ
ตามบัญชี 

มูลคา
ยุติธรรม 

สินทรัพยทางการเงิน   
เงินสด 12,475 12,475 15,298 15,298 - - - - 
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน 50,941 50,941 85,105 85,105 60 60 89 89 

สินทรัพยตราสารอนุพันธ 826 826 1,540 1,540 - - - - 
เงินลงทุน 138,704 139,272 144,993 145,932 7,349 7,349 7,344 7,344 
เงินลงทุนในบริษทัยอย
และบริษัทรวม 2,290 2,290 2,239 2,239 31,598 31,598 31,623 31,623 

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ 604,944 604,944 582,643 582,643 1,092 1,092 1,049 1,049 
ลูกหนี้จากการซื้อขาย
หลักทรัพยและตราสาร
อนุพันธ 3,575 3,575 2,007 2,007 - - - - 

สินทรัพยอื่น - ลูกหนี้สํานัก
หักบัญชี 609 609 391 391 - - - - 

หนี้สินทางการเงิน         
เงินรับฝาก 444,907 444,907 532,382 532,382 - - - - 
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน 48,495 48,495 40,545 40,545 1 1 - - 

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 3,034 3,034 3,127 3,127 - - - - 
หนี้สินตราสารอนุพันธ 677 677 597 597 - - - - 
ตราสารหนี้ที่ออกและ 
 เงินกูยืม 239,706 239,706 184,717 184,717 13,500 13,500 13,500 13,500 
เจาหนี้จากการซื้อขาย
หลักทรัพยและตราสาร
อนุพันธ 4,422 4,422 4,054 4,054 49 49 604 604 

หนี้สินอื่น - เจาหนี้สํานัก 
 หักบัญชี 157 157 98 98 - - - - 
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46.5 ตราสารอนุพันธ 

  บริษัทฯและบริษัทยอยมีนโยบายการทําธุรกรรมตราสารอนุพันธเพื่อปองกันความเสี่ยงของบริษัทฯ
และบริษัทยอย และเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา ซ่ึงตราสารอนุพันธเหลานี้ ไดแก สัญญา
อัตราแลกเปลี่ยน สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยตางสกุลเงิน สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและ
สัญญาซื้อขายทองคําลวงหนา เปนตน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยมีนโยบายในการปองกันความเสี่ยงดานตราสารอนุพันธโดยกําหนดนโยบาย
และวงเงินที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงใหมีขั้นตอนการรายงานความเสี่ยงตาง ๆ เพื่อควบคุมธุรกรรมดาน
อนุพันธทางการเงิน บริษัทฯและบริษัทยอยควบคุมความเสี่ยงดานการผิดนัดชําระที่เกี่ยวของกับ
อนุพันธทางการเงิน โดยพิจารณาวงเงินสินเชื่อที่ใหกับลูกคาโดยรวม ซ่ึงการพิจารณาดังกลาวเปนไป
เชนเดียวกับกระบวนการพิจารณาสินเชื่ออันทําใหบริษัทฯและบริษัทยอยควบคุมระดับความเสี่ยงที่
สามารถรับได 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาตราสารอนุพันธที่
ทําขึ้นเพื่อการคาและเพื่อปองกันความเสี่ยง (บัญชีเพื่อการธนาคาร) จําแนกตามระยะเวลาครบกําหนด
ของสัญญาไดดังนี้ 

  (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 มถิุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 
 

ไมเกิน 1 ป 
มากกวา      

1 ป รวม ไมเกิน 1 ป 
มากกวา      

1 ป รวม 
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน       

- สัญญาซื้อ 56,039 - 56,039 24,367 - 24,367 
- สัญญาขาย 71,220 - 71,220 33,344 - 33,344 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ตางสกุลเงิน 

      

- สัญญาซื้อ 3,553 226 3,779 6,393 481 6,874 
- สัญญาขาย 12,307 8,131 20,438 14,574 13,089 27,663 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย       
- จายอัตราดอกเบีย้คงที่ 2,880 12,993 15,873 500 15,480 15,980 
- จายอัตราดอกเบีย้ลอยตัว 72 2,943 3,015 - 3,359 3,359 
- รับอัตราดอกเบีย้คงที่ 72 2,943 3,015 - 3,359 3,359 
- รับอัตราดอกเบีย้ลอยตัว 2,880 12,993 15,873 500 15,480 15,980 

สัญญาซื้อขายทองคําลวงหนา       
- สัญญาขาย 303 - 303 - - - 
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47. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
และสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภท
รายการบัญชีในงวดปจจุบัน ซ่ึงเปนไปตามประกาศ ธปท. ที่ออกใหม โดยไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิ
หรือสวนของเจาของ ดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามที่จัด
ประเภทใหม 

ตามที่เคย
รายงานไว 

ตามที่จัด
ประเภทใหม 

ตามที่เคย
รายงานไว 

31 ธันวาคม 2553     
สินทรัพยตราสารอนุพันธ 1,540 - - - 
เงินลงทุนสุทธิ 144,993 142,929 7,344 7,344 
ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 12,856 11,970 2,056 2,056 
คาความนิยม 13,671 16,620 - - 
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี - 391 - - 
สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน - 3,117 - - 
สินทรัพยอื่นสุทธิ 6,083 4,115 43 43 
หนี้สินตราสารอนุพันธ 597 - - - 
ประมาณการหนี้สิน 822 781 11 11 
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน - 941 - - 
เจาหนี้สํานักหักบัญชี - 98 - - 
คาใชจายคางจาย - 3,070 - 26 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย - 2,404 - 1 
เงินสํารองประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได - 1,881 - - 
หนี้สินอื่น 15,658 7,901 153 126 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามที่จัด
ประเภทใหม 

ตามที่เคย
รายงานไว 

ตามที่จัด
ประเภทใหม 

ตามที่เคย
รายงานไว 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553     
รายไดดอกเบี้ย 9,681 - 85 - 
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล - 9,686 - 693 
คาใชจายดอกเบี้ย 3,268 2,682 182 180 
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 890 953 16 16 
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ 40 (50) 1 1 
กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตรา
ตางประเทศ 166 - - - 

กําไรสุทธิจากเงินลงทุน 244 274 2,268 2,259 
คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย - 335 - - 
กําไรจากการปริวรรตและสัญญาอนุพันธทางการเงิน - 120 - - 
รายไดเงินปนผล 91 - 608 - 
รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ 748 448 135 135 
เงินนําสงเขาสถาบันคุมครองเงินฝาก - 578 - - 
คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ 907 955 32 33 
คาใชจายอื่น 1,017 1,066 42 43 
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา 

(โอนกลับ) 631 - (9) - 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) - 622 - (18) 
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ - 6 - - 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามที่จัด
ประเภทใหม 

ตามที่เคย
รายงานไว 

ตามที่จัด
ประเภทใหม 

ตามที่เคย
รายงานไว 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553     
รายไดดอกเบี้ย 15,342 - 244 - 
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล - 15,397 - 1,102 
คาใชจายดอกเบี้ย 5,105 4,249 390 389 
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 1,395 1,457 37 37 
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ 231 141 1 1 
กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตรา
ตางประเทศ 218 - 1 - 

กําไรสุทธิจากเงินลงทุน 368 569 2,327 2,305 
คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย - 530 - - 
กําไรจากการปริวรรตและสัญญาอนุพันธทางการเงิน - 157 - - 
รายไดเงินปนผล 141 - 858 - 
รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ 1,265 771 245 245 
เงินนําสงเขาสถาบันคุมครองเงินฝาก - 848 - - 
คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ 1,344 1,405 62 62 
คาใชจายอื่น 1,825 1,861 92 93 
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา 

(โอนกลับ) 
 

750 - (41) - 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) - 861 - (63) 
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ - 42 - - 

48. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 
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