
 

 

 

 

 

     
 บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
30 กนัยายน 2553 



 

 
 
 
 
รายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบดุลรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 งบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับงวดสามเดือนและ   
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 2552 งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ         
งบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละงวดของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงิน
เหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการรายงานต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผนและ
ปฏิบติังานสอบทาน เพือ่ใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งพอประมาณวา่งบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง  
อนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดัโดยส่วนใหญ่ใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรของ
กิจการ และการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงิน จึงใหค้วามเช่ือมัน่นอ้ยกว่าการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป เน่ืองจากขา้พเจา้ไม่ไดท้าํการตรวจสอบงบการเงินไดแ้ต่เพียง        
สอบทาน ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ไดเ้สนอรายงานการสอบบญัชี แต่เสนอเพียงรายงานการสอบทานเท่านั้น  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่งบการเงินดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการ 
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไปจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 



 

ขา้พเจา้ไดเ้คยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ                 
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552          
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และเสนอรายงานไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี                 
24 กมุภาพนัธ์ 2553 งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ท่ีแสดงเปรียบเทียบไว ้            
ณ ท่ีน้ี เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินท่ีขา้พเจา้ไดต้รวจสอบและเสนอรายงานไวแ้ลว้ดงักล่าว  

 

 

รัตนา  จาละ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 
 
บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 11 พฤศจิกายน 2553 
 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

ณ วันที่  30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552

 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินสด 11,439,364            3,720,273              40                          40                          

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน

   ในประเทศ

      มีดอกเบ้ีย 70,470,049            53,198,935            1,150,308              6,671,661              

      ไม่มีดอกเบ้ีย 7,308,146              3,765,768              47,989                   68,094                   

   ต่างประเทศ 

      มีดอกเบ้ีย 265,309                 7,571,685              -                            -                            

      ไม่มีดอกเบ้ีย 980,001                 331,089                 -                            -                            

รวมรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ 79,023,505            64,867,477            1,198,297              6,739,755              

เงินลงทุน

   เงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 4 43,249,843            34,927,223            1,410,929              10,765,759            

   เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 4 94,376,099            60,484,334            5,152,113              8,464,437              

   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 5 -                            -                            31,084,054            13,243,049            

   เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ 6 2,482,065              1,701,082              657,994                 657,994                 

รวมเงินลงทุน - สุทธิ 140,108,007          97,112,639            38,305,090            33,131,239            

ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี 924,641                 429,220                 -                            -                            

เงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 7

   เงินใหสิ้นเช่ือ 584,396,328          289,112,832          1,653,406              4,057,200              

   ดอกเบ้ียคา้งรับ 955,910                 310,757                 9,276                     57                          

   รวมเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 585,352,238          289,423,589          1,662,682              4,057,257              

   หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 8 (28,205,129)          (10,435,922)          (521,031)               (588,013)               

   หกั: ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับ

              โครงสร้างหน้ี 9 (500,923)               (98,252)                 (61)                        (151)                      

รวมเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 556,646,186          278,889,415          1,141,590              3,469,093              

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 11 11,981,052            6,524,475              2,028,853              2,161,601              

ภาระของลูกคา้จากการรับรอง 64,212                   -                            -                            -                            

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 9,216,923              2,423,023              126,362                 209,667                 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 4,821,221              477,149                 582                        1,287                     

สิทธิการเช่า - สุทธิ 475,045                 476,491                 77,529                   212,270                 

ค่าความนิยม 1.2.6 16,468,852            44,274                   -                            -                            

สินทรัพยอ์นุพนัธท์างการเงิน 3,505,538              956,688                 -                            -                            

ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 5,539,365              1,031,720              -                            -                            

ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,216,818              541,842                 115,041                 20,588                   

สินทรัพยอ่ื์น - สุทธิ 3,687,093              2,470,574              120,762                 65,264                   

รวมสินทรัพย์ 845,117,822          459,965,260          43,114,146            46,010,804            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล (ต่อ)

ณ วันที่  30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552

 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินรับฝาก

   เงินรับฝากท่ีเป็นเงินบาท 496,798,183          265,780,766          -                            -                            

   เงินรับฝากท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 566,047                 89,954                   -                            -                            

รวมเงินรับฝาก  497,364,230          265,870,720          -                            -                            

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน

   ในประเทศ

       มีดอกเบ้ีย 38,580,082            15,305,724            1,184                     540                        

      ไม่มีดอกเบ้ีย 1,503,088              430,964                 -                            -                            

   ต่างประเทศ

       มีดอกเบ้ีย 5,912,992              5,193,821              -                            -                            

      ไม่มีดอกเบ้ีย 98,005                   8,822                     -                            -                            

รวมรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 46,094,167            20,939,331            1,184                     540                        

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 3,512,979              2,111,812              -                            -                            

ภาระของธนาคารจากการรับรอง 64,212                   -                            -                            -                            

เงินกูย้มื 12

   เงินกูย้มืระยะสั้น 129,832,742          74,928,699            -                            6,500,000              

   เงินกูย้มืระยะยาว 48,623,621            22,376,700            13,500,000            10,500,000            

รวมเงินกูย้มื 178,456,363          97,305,399            13,500,000            17,000,000            

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 2,140,969              1,109,757              109,303                 117,343                 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 1,267,954              1,348,105              -                            -                            

เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี 615,582                 95,690                   -                            -                            

เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 5,686,710              1,345,843              499,691                 -                            

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,835,463              1,471,550              30,155                   28,268                   

เงินสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ 1,662,543              1,354,934              -                            -                            

เงินสาํรองประกนัชีวติ 25,325,692            15,286,244            -                            -                            

เงินปันผลคา้งจ่าย 797,240                 94,905                   764,600                 94,905                   

หน้ีสินอ่ืน 10,257,103            4,224,354              189,368                 247,397                 

รวมหนี้สิน 775,081,207          412,558,644          15,094,301            17,488,453            

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี   



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล (ต่อ)

ณ วันที่  30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552

 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 13

   ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้

      หุน้บุริมสิทธิ 15,856 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 159                        159                        159                        159                        

      หุน้สามญั 1,333,138,147 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 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            

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ของบริษทัยอ่ย 775,814                 775,814                 -                            -                            

ส่วนของเงินลงทุนท่ีต ํ่ากวา่มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

   ของบริษทัยอ่ย 226,460                 226,460                 -                            -                            

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 14 1,215,314              2,657,960              243,358                 2,126,587              

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 14 (458,360)               (499,109)               -                            (5,768)                   

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 979,539                 979,539                 979,539                 979,539                 

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 16,629,192            13,784,815            11,399,763            10,024,808            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นก่อนหักหุ้นทุนซ้ือคนื

     และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย 35,152,645            33,710,165            28,407,346            28,909,852            

หกั: หุน้ทุนซ้ือคืน 13 (387,501)               (387,501)               (387,501)               (387,501)               

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 34,765,144            33,322,664            28,019,845            28,522,351            

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย 35,271,471            14,083,952            -                            -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 70,036,615            47,406,616            28,019,845            28,522,351            

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 845,117,822          459,965,260          43,114,146            46,010,804            

-                            -                            -                            -                            

รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพันทั้งส้ิน 21.1

การรับอาวลัตัว๋เงินและการคํ้าประกนัการกูย้มืเงิน 1,084,520              306,251                 -                            10,000                   

ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบกาํหนด 1,304,511              87,557                   -                            -                            

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 3,011,292              1,009,878              -                            -                            

ภาระผกูพนัอ่ืน 202,532,309          99,881,320            560                        8,000,560              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 

กรรมการ

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

รายได้ดอกเบีย้และเงินปันผล

เงินใหสิ้นเช่ือ 4,574,571              1,161,407              9,101                     17,932                   

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 245,659                 220,980                 4,678                     20,655                   

การใหเ้ช่าซ้ือและเช่าการเงิน 3,791,224              3,839,245              4,722                     48,964                   

เงินลงทุน 1,371,073              382,732                 185,509                 168,836                 

รวมรายได้ดอกเบีย้และเงินปันผล 9,982,527              5,604,364              204,010                 256,387                 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้

เงินรับฝาก 1,560,116              961,490                 -                            -                            

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 178,613                 37,292                   13                          17                          

เงินกูย้มืระยะสั้น 353,093                 278,487                 -                            48,798                   

เงินกูย้มืระยะยาว 608,089                 220,398                 156,337                 35,141                   

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 2,699,911              1,497,667              156,350                 83,956                   

รายได้ดอกเบีย้และเงินปันผลสุทธิ 7,282,616              4,106,697              47,660                   172,431                 

โอนกลบัหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 

   (หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ) (280,487)               (185,743)               20,778                   52,575                   

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี (81,625)                 (15,057)                 (54)                        (74)                        

รายได้ดอกเบีย้และเงินปันผลสุทธิหลังหักหนี้สูญ

   และหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ 6,920,504              3,905,897              68,384                   224,932                 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้

ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 416,795                 279,211                 -                            -                            

กาํไรจากเงินลงทุน 192,997                 9,233                     3,990                     17,259                   

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สีย 69,201                   61,136                   -                            -                            

ค่าธรรมเนียมและบริการ

   การรับรอง รับอาวลัและคํ้าประกนั 65,717                   10,382                   36                          50                          

   อ่ืน ๆ 973,541                 569,053                 7,996                     29,462                   

กาํไรจากการปริวรรตและสญัญาอนุพนัธท์างการเงิน 85,788                   40,807                   -                            -                            

กาํไร(ขาดทุน)จากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอ่ืน 61,533                   (9,032)                   28,913                   (75,613)                 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 3,078,454              5,819,560              -                            -                            

รายไดอ่ื้น 360,509                 292,398                 78,901                   124,293                 

รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ 5,304,535              7,072,748              119,836                 95,451                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบีย้

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 2,461,257              1,129,445              24,861                   18,366                   

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ 962,928                 456,747                 22,375                   32,921                   

ค่าภาษีอากร 188,125                 43,238                   577                        438                        

ค่าธรรมเนียมและบริการ 60,325                   356,799                 230                        1,034                     

ค่าตอบแทนกรรมการ 9,675                     4,499                     2,305                     1,815                     

เงินนาํส่งเขา้สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 527,666                 281,819                 -                            -                            

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 2,406,583              5,329,223              -                            -                            

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,440,910              917,681                 34,489                   61,273                   

รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบีย้ 8,057,469              8,519,451              84,837                   115,847                 

กําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 4,167,570              2,459,194              103,383                 204,536                 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (1,289,153)            (717,444)               2,915                     (56,685)                 

กําไรสุทธิสําหรับงวด 2,878,417              1,741,750              106,298                 147,851                 

การแบ่งปันกําไรสุทธิ

ส่วนที่เป็นของบริษทัฯ 1,537,990              1,001,547              106,298                 147,851                 

ส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย 1,340,427              740,203                 -                            -                            

2,878,417              1,741,750              106,298                 147,851                 

กําไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 18

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน

   กาํไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษทัฯ 1.20 0.78 0.08 0.12

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 

   กาํไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษทัฯ 1.20 0.78 0.08 0.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

รายได้ดอกเบีย้และเงินปันผล

เงินใหสิ้นเช่ือ 10,068,385            3,083,524              32,732                   56,168                   

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 632,478                 878,529                 34,305                   55,064                   

การใหเ้ช่าซ้ือและเช่าการเงิน 11,409,140            11,470,946            29,315                   227,677                 

เงินลงทุน 3,270,012              1,171,340              1,209,426              1,013,636              

รวมรายได้ดอกเบีย้และเงินปันผล 25,380,015            16,604,339            1,305,778              1,352,545              

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้

เงินรับฝาก 4,166,681              3,920,745              -                            -                            

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 378,012                 82,528                   13                          15,455                   

เงินกูย้มืระยะสั้น 895,757                 881,523                 87,011                   144,852                 

เงินกูย้มืระยะยาว 1,508,609              554,478                 458,131                 135,171                 

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 6,949,059              5,439,274              545,155                 295,478                 

รายได้ดอกเบีย้และเงินปันผลสุทธิ 18,430,956            11,165,065            760,623                 1,057,067              

โอนกลบัหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 

   (หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ) 15 (1,141,753)            (2,788,615)            83,631                   133,995                 

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 16 (123,360)               (32,683)                 (79)                        (271)                      

รายได้ดอกเบีย้และเงินปันผลสุทธิหลังหักหนี้สูญ

   และหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ 17,165,843            8,343,767              844,175                 1,190,791              

รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้

ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 947,113                 634,523                 -                            -                            

กาํไรจากเงินลงทุน 762,295                 2,732,080              2,309,568              3,053,666              

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 6 317,871                 206,880                 -                            -                            

ค่าธรรมเนียมและบริการ

   การรับรอง รับอาวลัและคํ้าประกนั 150,997                 29,323                   136                        149                        

   อ่ืน ๆ 2,346,284              1,641,295              45,376                   112,351                 

กาํไรจากการปริวรรตและสญัญาอนุพนัธท์างการเงิน 242,884                 101,603                 -                            -                            

กาํไร(ขาดทุน)จากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอ่ืน 473,513                 199,579                 325,907                 (36,432)                 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 7,952,908              10,875,663            -                            -                            

รายไดอ่ื้น 1,131,436              977,498                 323,626                 388,052                 

รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ 14,325,301            17,398,444            3,004,613              3,517,786              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบีย้

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 6,030,278              3,247,581              74,933                   55,471                   

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ 2,367,380              1,314,923              84,813                   101,198                 

ค่าภาษีอากร 434,365                 175,964                 4,359                     9,807                     

ค่าธรรมเนียมและบริการ 201,725                 529,141                 1,440                     4,133                     

ค่าตอบแทนกรรมการ 56,703                   36,031                   18,659                   17,157                   

เงินนาํส่งเขา้สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 1,376,098              790,560                 -                            -                            

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 6,195,762              9,480,072              -                            -                            

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 3,302,013              2,580,289              127,747                 206,365                 

รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบีย้ 19,964,324            18,154,561            311,951                 394,131                 

กําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 11,526,820            7,587,650              3,536,837              4,314,446              

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 17 (3,642,158)            (2,358,785)            (756,357)               (1,040,393)            

กําไรสุทธิสําหรับงวด 7,884,662              5,228,865              2,780,480              3,274,053              

การแบ่งปันกําไรสุทธิ

ส่วนที่เป็นของบริษทัฯ 4,249,902              3,935,784              2,780,480              3,274,053              

ส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย 3,634,760              1,293,081              -                            -                            

7,884,662              5,228,865              2,780,480              3,274,053              

กําไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 18

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 

   กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 3.33 3.07 2.18 2.56

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 

   กาํไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษทัฯ 3.33 3.07 2.18 2.56

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสุทธิก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 11,526,820            7,587,650              3,536,837              4,314,446              

รายการปรับกระทบกาํไรสุทธิก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคล

   เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

   ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย (317,871)               (206,880)               -                            -                            

   ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 942,110                 524,205                 59,730                   42,450                   

   หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการ

      ปรับโครงสร้างหน้ี(โอนกลบั) 1,265,113              2,821,298              (83,552)                 (133,724)               

   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเพิม่ขึ้น(ลดลง) (848)                      (14,776)                 (57,992)                 76,930                   

   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพยอ่ื์นเพิม่ขึ้น(ลดลง) 159,670                 38,942                   (2,089)                   (3,738)                   

   ค่าเผือ่การดอ้ยค่า/ปรับมูลค่าเงินลงทุนเพิม่ขึ้น(ลดลง) (252,208)               (189,403)               20,581                   31,311                   

   ตดัจาํหน่ายกาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย - รอตดับญัชี (6,787)                   (4,997)                   -                            -                            

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและอนุพนัธท์างการเงิน

      ที่ยงัไม่เกิดขึ้น 703,935                 266,951                 -                            -                            

   เงินสาํรองการประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได/้เงินสาํรอง

      ประกนัชีวติเพิม่ขึ้น 3,388,749              5,947,560              -                            -                            

   กาํไรจากการขายเงินลงทุน/รับคืนทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (27,351)                 (2,833,251)            (2,135,730)            (3,038,370)            

   กาํไรจากการตีโอนทรัพยช์าํระหน้ี (2,303)                   (13,763)                 -                            (2,477)                   

   ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 27,417                   1,618                     (115,490)               (3,611)                   

   รายไดร้อตดับญัชีตดัจ่าย (6,641)                   (5,734)                   -                            -                            

   รายไดค้า้งรับอ่ืนลดลง(เพิม่ขึ้น) (59,039)                 141,471                 5,635                     (9,768)                   

17,340,766            14,060,891            1,227,930              1,273,449              

   รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลสุทธิ (18,430,956)          (11,165,065)          (760,623)               (1,057,067)            

   เงินสดรับดอกเบ้ียจากการดาํเนินงาน 22,218,441            15,455,060            99,745                   315,896                 

   เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจากการดาํเนินงาน (4,698,443)            (4,201,066)            (13)                        (15,455)                 

   เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (5,243,782)            (1,824,276)            (759,819)               (1,055,756)            

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน

   สินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน 11,186,026            12,325,544            (192,780)               (538,933)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553 2552 2553 2552

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิม่ขึ้น)ลดลง

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 48,729,708            1,740,650              5,532,932              (4,556,464)            

   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือ่คา้ 1,356,777              (1,370,514)            (80,166)                 -                            

   ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี (359,789)               50,181                   -                            -                            

   เงินใหสิ้นเช่ือ (21,693,364)          (9,480,627)            2,433,338              3,036,819              

   ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ (4,241,301)            (1,089,364)            -                            -                            

   ทรัพยสิ์นรอการขาย 4,818,261              5,944,960              199,079                 86,674                   

   สินทรัพยอ่ื์น 3,315,106              20,071                   (16,053)                 (896)                      

หน้ีสินดาํเนินงานเพิม่ขึ้น(ลดลง)

   เงินรับฝาก (76,810,267)          (19,327,077)          -                            -                            

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (16,404,806)          11,097,220            643                        (4,499,776)            

   เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี 3,931,033              727,152                 -                            -                            

   เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 436,818                 834,513                 -                            -                            

   หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 506,160                 (35,751)                 -                            -                            

   หน้ีสินอ่ืน 1,188,170              994,776                 (50,805)                 (3,722)                   

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (44,041,468)          2,431,734              7,826,188              (6,476,298)            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนในหลกัทรัพยร์ะยะยาวลดลง(เพิม่ขึ้น) 33,192,020            (5,044,301)            10,098,901            3,017,691              

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 212,766                 7,740,066              3,402,205              7,655,761              

เงินสดรับคืนทุนจากบริษทัยอ่ย -                            -                            404,486                 61,760                   

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (55,396,316)          -                            (18,245,491)          (1,018,903)            

เงินสดรับดอกเบ้ียและเงินปันผล 5,122,030              1,119,005              1,009,098              914,609                 

เงินสดจ่ายซ้ือที่ดินและอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (626,383)               (580,468)               (3,876)                   (19,066)                 

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 271,797                 10,180                   297,500                 3,237                     

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (17,224,086)          3,244,482              (3,037,177)            10,615,089            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มื 366,791,920          7,980,797              5,989,260              980,797                 

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มื (310,442,823)        (12,772,581)          (9,500,000)            (3,869,337)            

เงินสดจ่ายดอกเบ้ียเงินกูย้มื (3,574,472)            (1,576,885)            (542,441)               (237,188)               

เงินสดรับค่าหุน้จากผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยจากการเพิม่ทุนของบริษทัยอ่ย 17,542,018            981,097                 -                            -                            

เงินสดจ่ายคืนผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย 6,833                     -                            -                            -                            

เงินปันผลจ่าย (735,830)               (735,822)               (735,830)               (735,822)               

เงินสดจ่ายซ้ือหุน้ทุนซ้ือคืน -                            (277,241)               -                            (277,241)               

เงินปันผลจ่ายผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย (603,001)               (556,491)               -                            -                            

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 68,984,645            (6,957,126)            (4,789,011)            (4,138,791)            

เงินสดลดลงสุทธิ 7,719,091              (1,280,910)            -                            -                            

เงินสด ณ วนัตน้งวด 3,720,273              4,017,994              40                          40                          

เงินสด ณ วันปลายงวด 11,439,364            2,737,084              40                          40                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553 2552 2553 2552

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด 

รายการท่ีมิใช่เงินสด

   รับโอนทรัพยสิ์นรอการขายจากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ ลูกหน้ีอ่ืน

      และเงินลงทุนในลูกหน้ีที่ซ้ือมา 3,093,292              5,179,369              8,339                     82,754                   

   หน้ีสูญตดับญัชี 663,263                 1,329,101              2,509                     16,134                   

   เจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์นถาวร 46,050                   80,163                   59                          483                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกินทุน

ส่วนเกิน ส่วนของเงินลงทุน (ตํ่ากวา่ทุน)จากการ ส่วนของผูถ้ือหุน้

ส่วนเกิน มูลค่าหุน้ของ ที่ตํ่ากวา่มูลค่าสุทธิ เปลี่ยนแปลง สํารอง สํารอง ส่วนนอ้ยของ

หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั มูลค่าหุน้ บริษทัย่อย ของบริษทัย่อย มูลค่าเงินลงทุน ตามกฎหมาย หุน้ทุนซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  หุน้ทุนซื้อคืน บริษทัย่อย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 159                        13,331,381           2,065,645             1,141,664             226,460                (1,318,718)            803,179                110,260                10,342,356           (110,260)               5,769,043             32,361,169           

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ของบริษทัย่อยลดลงจากการขายเงินลงทุน -                             -                             -                             (365,850)               -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             (365,850)               

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น -                             -                             -                             -                             -                             2,482,667             -                             -                             -                             -                             -                             2,482,667             

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ที่รับรู้ในส่วนของผูถ้ือหุน้ -                             -                             -                             (365,850)               -                             2,482,667             -                             -                             -                             -                             -                             2,116,817             

กาํไรสุทธิสําหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             3,935,784             -                             1,293,081             5,228,865             

รวมรายได ้(ค่าใชจ้่าย) ทั้งสิ้นที่รับรู้สําหรับงวด -                             -                             -                             (365,850)               -                             2,482,667             -                             -                             3,935,784             -                             1,293,081             7,345,682             

จ่ายซื้อหุน้ทุนซื้อคืน -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             (277,241)               -                             (277,241)               

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 13) -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             (1,213,938)            -                             -                             (1,213,938)            

โอนกลบัเงินปันผลที่จ่ายใหผู้ถ้ือหุน้ที่ไม่มีสิทธิไดร้ับเงินปันผล -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             96                          -                             -                             96                          

จดัสรรกาํไรสะสมเป็นสํารองสําหรับหุน้ทุนซื้อคืน -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             277,241                (277,241)               -                             -                             -                             

ส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัย่อยเพิ่มขึ้น -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             6,076,010             6,076,010             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 159                        13,331,381           2,065,645             775,814                226,460                1,163,949             803,179                387,501                12,787,057           (387,501)               13,138,134           44,291,778           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 159                        13,331,381           2,065,645             775,814                226,460                2,158,851             979,539                387,501                13,784,815           (387,501)               14,083,952           47,406,616           

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนลดลง -                             -                             -                             -                             -                             (1,401,897)            -                             -                             -                             -                             -                             (1,401,897)            

ค่าใชจ้่ายที่รับรู้ในส่วนของผูถ้ือหุน้ -                             -                             -                             -                             -                             (1,401,897)            -                             -                             -                             -                             -                             (1,401,897)            

กาํไรสุทธิสําหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             4,249,902             -                             3,634,760             7,884,662             

รวมรายได ้(ค่าใชจ้่าย) ทั้งสิ้นที่รับรู้สําหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                             (1,401,897)            -                             -                             4,249,902             -                             3,634,760             6,482,765             

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 13) -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             (1,405,613)            -                             -                             (1,405,613)            

โอนกลบัเงินปันผลที่จดัสรรใหผู้ถ้ือหุน้ที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             88                          -                             -                             88                          

ส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัย่อยเพิ่มขึ้น -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             17,552,759           17,552,759           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 159                        13,331,381           2,065,645             775,814                226,460                756,954                979,539                387,501                16,629,192           (387,501)               35,271,471           70,036,615           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนที่ออกและชาํระแลว้

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้



บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน 2553 และ 2552

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกินทุน

(ตํ่ากวา่ทุน)จากการ

ส่วนเกิน เปลี่ยนแปลง สาํรอง สาํรอง

หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั มูลคา่หุน้ มูลคา่เงินลงทุน ตามกฎหมาย หุน้ทุนซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุน้ทุนซื้อคืน รวม

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 159                          13,331,381               2,065,645                (444,187)                  803,179                   110,260                   8,164,165                (110,260)                  23,920,342               

ส่วนเกินกวา่ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา่เงินลงทุนเพิ่มขึ้น -                               -                               -                               1,823,552                -                               -                               -                               -                               1,823,552                

รายไดท้ี่รับรู้ในส่วนของผูถ้ือหุน้ -                               -                               -                               1,823,552                -                               -                               -                               -                               1,823,552                

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               -                               3,274,053                -                               3,274,053                

รวมรายไดท้ั้งสิ้นที่รับรู้สาํหรับงวด -                               -                               -                               1,823,552                -                               -                               3,274,053                -                               5,097,605                

จ่ายซื้อหุน้ทุนซื้อคืน -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               (277,241)                  (277,241)                  

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 13) -                               -                               -                               -                               -                               -                               (1,213,938)               -                               (1,213,938)               

โอนกลบัเงินปันผลที่จดัสรรใหผู้ถ้ือหุน้ที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                               -                               -                               -                               -                               -                               96                            -                               96                            

จดัสรรกาํไรสะสมเป็นเงินสาํรองหุน้ทุนซื้อคืน -                               -                               -                               -                               -                               277,241                   (277,241)                  -                               -                               

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 กนัยายน 2552 159                          13,331,381               2,065,645                1,379,365                803,179                   387,501                   9,947,135                (387,501)                  27,526,864               

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

ส่วนเกินกวา่ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา่เงินลงทุนลดลง -                               -                               -                               (1,877,461)               -                               -                               -                               -                               (1,877,461)               

คา่ใชจ้่ายที่รับรู้ในส่วนของผูถ้ือหุน้ -                               -                               -                               (1,877,461)               -                               -                               -                               -                               (1,877,461)               

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               -                               2,780,480                -                               2,780,480                

รวมรายได ้(คา่ใชจ้่าย) ทั้งสิ้นที่รับรู้สาํหรับงวด -                               -                               -                               (1,877,461)               -                               -                               2,780,480                -                               903,019                   

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 13) -                               -                               -                               -                               -                               -                               (1,405,613)               -                               (1,405,613)               

โอนกลบัเงินปันผลที่จดัสรรใหผู้ถ้ือหุน้ที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                               -                               -                               -                               -                               -                               88                            -                               88                            

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 กนัยายน 2553 159                          13,331,381               2,065,645                243,358                   979,539                   387,501                   11,399,763               (387,501)                  28,019,845               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ 

ทุนที่ออกและชาํระแลว้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2553 และ 2552 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1  ข้อมูลบริษทัฯ 

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

 บริษทัย่อยทั้งหมดจัดตั้ งเป็นบริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายไทยและประกอบ
กิจการในประเทศไทย โดยดาํเนินธุรกิจหลกัทางดา้นธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ธุรกิจหลกัทรัพย ์ธุรกิจ
บริหารสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ ธุรกิจใหเ้ช่าสินทรัพยแ์บบลีสซ่ิงและเช่าซ้ือ ธุรกิจประกนัวินาศภยั ธุรกิจ
ประกนัชีวิต การจดัการกองทุนและอ่ืน ๆ  

1.2 โครงการธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) เข้าซ้ือหุ้นสามัญของธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) เพือ่
รับโอนกจิการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) มายงัธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  

1.2.1 การซ้ือหุ้นสามัญของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) จากกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงนิ 

เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้ธนาคารธนชาต จาํกดั 
(มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นธนาคารนครหลวงไทย 
จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคารนครหลวงไทย”) กบักองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
(“กองทุนฟ้ืนฟูฯ”) และต่อมาในวนัท่ี 11 มีนาคม 2553 ธนาคารธนชาตไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุน้
ดงักล่าว โดยธนาคารธนชาตจะซ้ือหุน้สามญัของธนาคารนครหลวงไทยในจาํนวน 1,005,330,950 หุน้ 
หรือคิดเป็นจาํนวนร้อยละ 47.58 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ทั้งหมดในราคาหุน้ละ 32.50 บาท หรือ
คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 32,673 ลา้นบาท  

วนัท่ี 1 เมษายน 2553 ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ไดอ้นุมติัให้ธนาคารธนชาตถือหุ้นใน
ธนาคารนครหลวงไทยตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ เช่น ให้ธนาคารนครหลวงไทยดาํเนินธุรกิจ
ธนาคารพาณิชยต่์อไปไดแ้ต่ตอ้งคืนใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชยข์องธนาคารนครหลวงไทย
ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และมีขอ้กาํหนดในเร่ืองของการคาํนวณเงินกองทุน การนบักลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน การถือหรือการมีไวซ่ึ้งหุน้ของบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เป็นตน้  
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วนัท่ี 7 เมษายน 2553 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2553 ของบริษทัฯและของธนาคารธนชาตไดมี้
มติ (ก) อนุมติัให้ธนาคารธนชาตซ้ือหุ้นธนาคารนครหลวงไทยจากกองทุนฟ้ืนฟูฯ และทาํคาํเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยท์ั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทยจากผูถื้อหลกัทรัพยทุ์กราย ตลอดจนให้ธนาคารธนชาต 
รับโอนกิจการทั้ งหมดรวมทั้ งพนักงานของธนาคารนครหลวงไทย และรวมถึงเสนอให้ธนาคาร                 
นครหลวงไทยดาํเนินการเพ่ือขอเพิกถอนหลกัทรัพยข์องธนาคารนครหลวงไทยออกจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และใหธ้นาคารธนชาตเป็นผูท้าํคาํเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยจ์าํนวนดงักล่าว ซ่ึงต่อมาในวนัท่ี 9 เมษายน 2553 ธนาคารธนชาตไดช้าํระราคาค่าซ้ือ                
หุ้นสามญัของธนาคารนครหลวงไทยให้แก่กองทุนฟ้ืนฟูฯภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดในสัญญาซ้ือขาย            
ทาํให้ธนาคารธนชาตเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของธนาคารนครหลวงไทย และ (ข) อนุมติัให้ธนาคาร              
ธนชาตทาํคาํเสนอซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั  ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) (บริษทัร่วมของธนาคาร           
นครหลวงไทย) จากผูถื้อหุ้นรายอ่ืนทั้งหมด สืบเน่ืองจากการมีอาํนาจทางออ้มในบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ (ตามหลกัการ Chain Principle) จากการเขา้ถือหุน้ของธนาคารนครหลวงไทย 

จากการท่ีธนาคารธนชาตซ้ือหุน้สามญัของธนาคารนครหลวงไทยจากกองทุนฟ้ืนฟูฯและเม่ือรวมกบั
ส่วนท่ีบริษทัฯถืออยูเ่ดิมจาํนวน 104,964,000 หุ้น ทาํใหส้ัดส่วนการถือหุน้ในธนาคารนครหลวงไทย 
รวมเป็นร้อยละ 52.55 

1.2.2  การดาํเนินการสําคญัภายหลงัธนาคารธนชาตซ้ือหุ้นสามญัธนาคารนครหลวงไทยจากกองทุนฟ้ืนฟูฯ 

การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของธนาคารธนชาตแก่ผูถื้อหุน้ (Rights Offering) 

เม่ือวนัท่ี 8 - 19 เมษายน 2553 ธนาคารธนชาตไดเ้รียกชาํระเงินค่าหุน้เพ่ิมทุนจาํนวน 3,579,045,631 หุน้ 
ในราคาหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 35,790 ลา้นบาท จากผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม 
ส่งผลให้ธนาคารธนชาตมีทุนท่ีออกและชาํระแลว้รวมทั้งส้ิน 55,136,649,030 บาท ซ่ึงบริษทัฯไดใ้ช้
สิทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวทั้งในส่วนของบริษทัฯและส่วนของผูถื้อหุน้รายยอ่ยท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ
ซ้ือหุ้นรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 18,245,490,680 บาท ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯในธนาคาร                
ธนชาตเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 50.92 เป็นร้อยละ 50.96 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

3 

การออกและเสนอขายตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิของธนาคารธนชาต 

ในเดือนเมษายน 2553 ธนาคารธนชาตไดอ้อกจาํหน่ายหุน้กูด้อ้ยสิทธิชนิดไม่มีประกนั (Lower Tier 2) 
โดยเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นการทัว่ไปจาํนวน 6,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท 
โดย ธปท.ไดอ้นุญาตใหน้บัหุน้กูด้อ้ยสิทธิน้ีเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 และไดอ้อกจาํหน่ายหุน้กูด้อ้ยสิทธิ
ท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน ท่ีไม่สะสมดอกเบ้ียจ่าย และไม่ชาํระดอกเบ้ียในปีท่ีไม่มีผลกาํไร (Hybrid Tier 1) 
แบบเฉพาะเจาะจงจาํนวน 7,130,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยเสนอขายใหแ้ก่
บริษทัฯและผูถื้อหุน้ใหญ่อีกรายหน่ึงของธนาคารธนชาตเท่านั้น (ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย “BNS”)  
ซ่ึงบริษทัฯไดล้งทุนในหุ้นกูด้อ้ยสิทธิดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 3,636 ลา้นบาท โดยหุ้นกูด้อ้ยสิทธิน้ี 
ธปท.อนุญาตให้นับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของธนาคารธนชาตได  ้สําหรับการออกหุ้นกู้ทั้ งสอง
รายการของธนาคารธนชาตนั้นเพื่อใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนรองรับการชาํระค่าซ้ือหุ้นสามญัของธนาคาร
นครหลวงไทย และเพ่ือเพ่ิมเงินกองทุนเพือ่ใชร้องรับในการดาํเนินธุรกิจในอนาคต 

1.2.3 การเสนอซ้ือหุ้นสามญัของธนาคารนครหลวงไทย 

ภายหลงัจากการซ้ือหุ้นธนาคารนครหลวงไทยจากกองทุนฟ้ืนฟูฯ ธนาคารธนชาตไดท้าํคาํเสนอซ้ือ
หุ้นสามญัของธนาคารนครหลวงไทยจากผูถื้อหุ้นรายอ่ืนทั้งหมดในราคาหุ้นละ 32.50 บาท (ราคา
เดียวกบัท่ีธนาคารธนชาตประมูลซ้ือจากกองทุนฟ้ืนฟูฯ) ซ่ึงมีจาํนวนหุ้นรวม 1,107,479,726 หุ้น หรือ
คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 35,993 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดเวลาในการรับซ้ือตั้งแต่วนัท่ี 29 เมษายน 2553 
ถึงวนัท่ี 9 มิถุนายน 2553 โดยมีผูเ้สนอขายหุน้สามญัรวมทั้งส้ิน 1,091,439,949 หุน้ คิดเป็นจาํนวนเงิน 
35,472 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.66 ของหุน้ท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ทั้งหมดของธนาคาร
นครหลวงไทย และเม่ือรวมกบัส่วนท่ีธนาคารธนชาตถืออยูเ่ดิม ทาํใหธ้นาคารธนชาตเป็นผูถื้อหุน้ของ
ธนาคารนครหลวงไทยรวมทั้งส้ินร้อยละ 99.24 ซ่ึงในการซ้ือหุน้เพ่ิมเติมในคร้ังน้ีไดร้วมส่วนท่ีรับซ้ือ
จากบริษทัฯจาํนวน 104,964,000 หุ้น ทาํให้บริษทัฯมีกาํไรจากการขายจาํนวน 2,136 ลา้นบาท และ
ภาษีท่ีเก่ียวขอ้งจากการขายจาํนวน 629 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงไวใ้นงบการเงินเฉพาะกิจการ และกาํไรจาก
การขายทั้ งจาํนวนได้ตดัออกในการจัดทาํงบกาํไรขาดทุนรวม และภาษีท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้สดงเป็น
สินทรัพยภ์ายใตร้ายการบญัชีพกั - ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากการรวมธุรกิจ 
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เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารธนชาตมีมติให ้(ก) ธนาคารนครหลวงไทย
ดาํเนินการเพิกถอนหุ้นสามญัของธนาคารนครหลวงไทย ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ข) อนุมติัใหธ้นาคารธนชาตทาํคาํเสนอซ้ือหุ้นสามญัของธนาคาร
นครหลวงไทย จากผูถื้อหุน้รายอ่ืนทั้งหมดเป็นการทัว่ไปในราคาเสนอซ้ือหุน้ละ 32.50 บาท โดยให้
การทาํคาํเสนอซ้ือมีผลใช้บงัคบัตามกฎหมายเม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของธนาคารนครหลวงไทยได้
อนุมติัให้ทาํการเพิกถอนหลกัทรัพยอ์อกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์             
แห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้นุมติัคาํขอเพิกถอนหุน้สามญัดงักล่าว ซ่ึง
ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ธนาคารนครหลวงไทยไดมี้มติอนุมติัการเพิกถอนหลกัทรัพยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 5 
สิงหาคม 2553 และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้นุมติัคาํขอเพกิถอนหลกัทรัพยข์องธนาคาร
นครหลวงไทยออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนโดยสมคัรใจเม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2553 โดยมี
เง่ือนไขให้ธนาคารนครหลวงไทยจัดให้มีผูท้าํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องธนาคารนครหลวงไทย
ภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยสถานะล่าสุด ธนาคารธนชาตอยูร่ะหว่างการทาํคาํเสนอซ้ือหุน้ (Tender 
Offer) จากผูถื้อหุ้นเดิมของธนาคารนครหลวงไทยในระหว่างวนัท่ี 17 กนัยายน 2553 ถึงวนัท่ี 19 
พฤศจิกายน 2553 และ (ค) แต่งตั้งบริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต จาํกดั (มหาชน) (บริษทัย่อย) เป็นท่ี
ปรึกษาทางการเงินและเป็นผูจ้ดัเตรียมคาํเสนอซ้ือและตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพยต์ามคาํเสนอซ้ือ
ของธนาคารนครหลวงไทยเพ่ือการเพกิถอน 

1.2.4 การเสนอซ้ือหุ้นสามญัของ บมจ. ราชธานีลสิซ่ิง จากผู้ถอืหุ้นรายอืน่ทั้งหมด  

จากการท่ีธนาคารนครหลวงไทยเป็นผูถื้อหุน้ใน บมจ. ราชธานีลิสซ่ิง ในสัดส่วนร้อยละ 48.32 ของหุน้ท่ี
ออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด เป็นเหตุให้ธนาคารธนชาตตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหุ้นสามญัของ บมจ.             
ราชธานีลิสซ่ิง จากผูถื้อหุน้รายอ่ืนทั้งหมด โดยธนาคารธนชาตไดท้าํคาํเสนอซ้ือหุน้ในราคาหุ้นละ 1.10 
บาท (ตามราคาท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินของธนาคารธนชาตไดใ้หค้วามเห็นว่าเป็นราคาท่ีสมเหตุสมผล) 
ซ่ึงมีจาํนวนหุ้นรวม 822,593,906 หุ้น โดยมีระยะเวลารับซ้ือตั้ งแต่วนัท่ี 29 เมษายน 2553 ถึงวนัท่ี            
9 มิถุนายน 2553 โดยมีผูถื้อหุน้ของ บมจ. ราชธานีลิสซ่ิง เสนอขายรวมทั้งส้ิน 215,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
0.03 ของหุน้ท่ีออกและชาํระแลว้ ทาํให้ธนาคารธนชาตและธนาคารนครหลวงไทยถือหุน้ใน บมจ. ราชธานี
ลิสซ่ิง รวมกนัในอตัราร้อยละ 48.35 และถือเป็นบริษทัร่วมของธนาคารธนชาตและของบริษทัฯ 

นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารธนชาตมีมติเห็นสมควรท่ีจะ
ไม่ทาํคาํเสนอซ้ือหุน้สามญัจากผูถื้อหุน้ บมจ. ราชธานีลิสซ่ิง ในส่วนท่ีเหลือเพ่ิมเติม  
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1.2.5 แผนการดาํเนินการสําคญัภายหลงัการเสนอซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย 

ธนาคารธนชาตจะพิจารณาร่วมกบัธนาคารนครหลวงไทย เพ่ือจดัทาํแผนการโอนและรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทยมายงัธนาคารธนชาต รวมถึงแผนการดาํเนินธุรกิจภายหลงัการรับ
โอนกิจการ เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจาก ธปท. ทั้ งน้ี เม่ือได้รับความเห็นชอบจาก ธปท.แล้ว 
ธนาคารธนชาตและธนาคารนครหลวงไทยจะจดัประชุมผูถื้อหุน้ของทั้งสองธนาคารเพ่ือเสนอใหผู้ถื้อหุน้
พิจารณาอนุมติัให้ดาํเนินการดงักล่าว ซ่ึงปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการจดัทาํแผนโดยธนาคารธนชาตคาดว่า
จะสามารถดาํเนินการรับโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทยมายงัธนาคารธนชาตไดใ้นปี 
2554 และหลงัจากนั้นจะดาํเนินการคืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยข์องธนาคาร              
นครหลวงไทยใหแ้ก่ ธปท.และดาํเนินการชาํระบญัชีเพ่ือเลิกกิจการต่อไป 

1.2.6 การปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกจิ  

จากการท่ีธนาคารธนชาตเขา้ถือหุ้นในธนาคารนครหลวงไทยในอตัราร้อยละ 47.58 ตั้งแต่วนัท่ี 9 
เมษายน 2553 และเม่ือรวมส่วนท่ีบริษทัฯถืออยู่ก่อนอีกร้อยละ 4.97 รวมเป็นการถือหุ้นในธนาคาร
นครหลวงไทยในอตัราร้อยละ 52.55 และในวนัเดียวกนัไดส่้งผูบ้ริหารของธนาคารธนชาตร่วมเป็น 
กรรมการในธนาคารนครหลวงไทยในจาํนวนท่ีสามารถควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติได ้จาก
อาํนาจควบคุมโดยผ่านการถือหุ้นและการบริหารงานจึงถือว่าธนาคารนครหลวงไทยเป็นบริษทัยอ่ย
ของบริษทัฯและธนาคารธนชาตตั้งแต่วนัท่ี 9 เมษายน 2553 นอกจากน้ี ธนาคารธนชาตไดซ้ื้อหุ้น
สามญัของธนาคารนครหลวงไทยเพิม่เติมในเดือนมิถุนายน 2553 จนถือหุน้รวมในอตัราร้อยละ 99.24 โดย
บริษทัฯและธนาคารธนชาตไดจ่้ายซ้ือเงินลงทุนในมูลค่ารวม 66,001 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายอนัเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัการรวมธุรกิจอีกจาํนวน 206 ลา้นบาท (ซ่ึงรวมค่าใชจ่้ายท่ีจ่ายให้แก่บริษทัย่อยจาํนวน 34 
ลา้นบาท) รวมเป็นเงินลงทุนท่ีราคาทุนจาํนวน 66,173 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ
และธนาคารธนชาตไดมี้การประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินแต่ละรายการ ณ วนัท่ี 9 
เมษายน 2553 เพ่ือการบนัทึกบญัชีการปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกิจเป็นดงัน้ี 

1. สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในบญัชีของธนาคารนครหลวงไทย บริษทัฯและธนาคารธนชาตไดมี้การ
ประเมินมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และพบว่า ณ วนัท่ีจ่ายซ้ือเงินลงทุน มูลค่ายุติธรรม (Fair 
Value) ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธนาคารนครหลวงไทย คิดเป็นมูลค่ารวมจาํนวน 45,685 
ลา้นบาท ซ่ึงสูงกวา่มูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 1,314 ลา้นบาท  
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2. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (Intangible Assets) หมายถึง สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดประโยชนใ์นเชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคต บริษทัฯและธนาคารธนชาตไดป้ระเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนของ
ธนาคารนครหลวงไทยคิดเป็นมูลค่ารวม 4,100 ลา้นบาท โดยเป็นส่วนของ (ก) Core Deposit 
Intangible การประเมินมูลค่าจากกระแสเงินสดส่วนเพ่ิมท่ีไดจ้ากเงินฝากท่ีมีตน้ทุนตํ่า โดย
พิจารณาจากการประหยดัจากตน้ทุน (Cost Saving) ท่ีไดจ้ากเงินฝากกระแสรายวนัและเงินฝาก
ออมทรัพย ์และ (ข) Customer Relationships การประเมินมูลค่าจากกระแสเงินสดของรายไดท่ี้
คาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากลูกคา้ของธนาคารนครหลวงไทย  

3. หน้ีสินท่ีระบุได้หรือหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัฯและธนาคารธนชาตได้มีการประเมินและ
พบวา่ไม่มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีควรรับรู้เพ่ิมเติม 

รายการซ้ือหุ้นสามญัของธนาคารนครหลวงไทย ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2553 ถือเป็นการทาํรายการ
ภายใตข้อ้กาํหนดของ พรบ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์จึงพิจารณาว่ารายการซ้ือหุ้นสามญัของ
ธนาคารนครหลวงไทย ทั้ง 2 รายการเป็นรายการเดียวกนั บริษทัฯและธนาคารธนชาตจึงใชผ้ลของ 
การประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุไดแ้ละสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดป้ระเมินไว ้
ณ วนัท่ีเกิดรายการข้ึนคร้ังแรกเป็นฐานในการคาํนวณค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจในคร้ังท่ีสองดว้ย 
ดงันั้น ผลต่างของตน้ทุนการรวมธุรกิจกบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์หน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน
ท่ีระบุไดแ้ละสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามสดัส่วนการถือหุน้จาํนวน 16,425 ลา้นบาท จึงไดรั้บรู้เป็นส่วนของ
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจในงบการเงินรวม 

ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธนาคารนครหลวงไทยและบริษทัย่อยใน
เบ้ืองตน้ และมูลค่าตามบญัชีของแต่ละรายการท่ีสาํคญั ณ วนัท่ีมีอาํนาจควบคุม มีดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพย์   
เงินสดและรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 72,528 72,528 
เงินลงทุน 83,019 84,333 
ลูกหน้ีและเงินใหสิ้นเช่ือ 262,154 262,154 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 293 4,393 

สินทรัพยอ่ื์น 18,001 18,001 

 435,995 441,409 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

7 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

หนีสิ้น   
เงินรับฝากและเงินกูย้มื 375,255 375,255 

หน้ีสินอ่ืน  16,369 16,369 

 391,624 391,624 

สินทรัพยสุ์ทธิ 44,371 49,785 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิตามสดัส่วน  49,748 
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ  16,425 

ตน้ทุนการรวมธุรกิจ  66,173 

   
กระแสเงินสดจากการจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   
 เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนรวมทั้งส้ิน  66,173 
 เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนก่อนปี 2553  (1,266) 
 เงินสดสุทธิของบริษทัยอ่ย ณ วนัซ้ือ  (9,510) 

 กระแสเงินสดสุทธิท่ีจ่ายซ้ือในปี 2553  55,397 

การปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกิจน้ี บริษทัฯและธนาคารธนชาตไม่ไดร้วมการบนัทึกรายการภาษีเงินได้
รอตดับญัชีจาํนวนประมาณ 1,624 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งจากการปรับมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์ห้
เป็นมูลค่ายุติธรรม และไม่ไดร้วมหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานจากเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
เน่ืองจากการเกษียณอายุของพนักงานของธนาคารนครหลวงไทย จาํนวนประมาณ 1,300 ลา้นบาท 
เน่ืองจากมาตรฐานการบญัชีทั้ง 2 ฉบบัดงักล่าวยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นขณะน้ี  

อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯและธนาคารธนชาตมีระยะเวลาในการปรับปรุงประมาณการมูลค่ายุติธรรมของ
รายการดงักล่าวขา้งต้นและการปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจได้ในช่วง 12 เดือน นับจากวนัเขา้ซ้ือ
กิจการหรือจนถึงวนัท่ี 8 เมษายน 2554  
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1.2.7 ภาระผูกพนัของกองทุนฟ้ืนฟูฯตามสัญญาซ้ือขายหุ้น 

สัญญาซ้ือขายหุน้ระหว่างธนาคารธนชาตในฐานะ “ผูซ้ื้อ”  และกองทุนฟ้ืนฟูฯในฐานะ “ผูข้าย” ลงวนัท่ี 
11 มีนาคม 2553 ไดก้าํหนดภาระผูกพนัของผูข้ายท่ีมีต่อผูซ้ื้อว่าบรรดาภาระหน้าท่ี การคํ้ าประกนั 
ความรับผิด หรือการรับผิดชดใชข้องผูข้ายท่ีมีต่อธนาคารนครหลวงไทย ภายใตค้วามตกลง สัญญา 
หรือเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวมกิจการระหว่างธนาคารนครหลวงไทยกบัธนาคารศรีนคร จาํกดั 
(มหาชน) (“ธนาคารศรีนคร”) (“ภาระหนา้ท่ีของผูข้าย”) ซ่ึงรวมทั้งเงินในบญัชีเงินฝากท่ีเปิดบญัชีไวแ้ละ
มีอยูก่บัธนาคารนครหลวงไทย เพ่ือชดเชยความสูญเสียและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ท่ีธนาคารนครหลวงไทย
ไดรั้บจากหรือเกิดข้ึนโดยธนาคารนครหลวงไทย ซ่ึงเกิดจากหรือเก่ียวขอ้งกบัการรวมกิจการระหว่าง
ธนาคารนครหลวงไทยกบัธนาคารศรีนครจะยงัคงมีผลใชบ้งัคบัอยูต่่อไปหลงัจากการซ้ือขายหุน้ สิทธิ
และหนา้ท่ีของธนาคารนครหลวงไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระหนา้ท่ีของผูข้ายรวมทั้งเงินในบญัชีเงินฝากท่ี
เปิดบญัชีไวแ้ละมีอยูก่บัธนาคารนครหลวงไทยจะโอนและ/หรือเขา้สวมสิทธิโดยธนาคารธนชาต โดย
จะมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีการรวมกิจการระหว่างธนาคารนครหลวงไทยกบัธนาคารธนชาตเสร็จ
สมบูรณ์ นอกจากน้ี ในกรณีท่ีมีการชาํระบญัชีของผูข้าย ภาระหน้าท่ีของผูข้ายจะถูกโอนและ/หรือ
สวมสิทธิโดยหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนต่อไป 

2. เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

2.1 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองงบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบดุล งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด
เพ่ิมเติมในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด  

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย             
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 
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2.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิรวมระหว่างกาล 

ก) งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุน้ในระหวา่งงวด ยกเวน้  

(ก)  สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาตเพ่ิมจากอตัราร้อยละ 50.92 เป็นร้อยละ 50.96 
เน่ืองจาก ธนาคารธนชาตไดมี้การออกหุน้เพ่ิมทุนตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 1.2.2  

(ข)  การท่ีธนาคารธนชาตไดเ้ขา้ซ้ือหุน้สามญัของธนาคารนครหลวงไทยจากกองทุนฟ้ืนฟฯู ใน
เดือนเมษายน 2553 และในเดือนมิถุนายน 2553 ธนาคารธนชาตไดซ้ื้อหุน้จากผูถื้อหุน้ราย
ยอ่ยอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 1.2.1 และ 1.2.3 ทาํใหธ้นาคารธนชาตถือหุ้น
ในธนาคารนครหลวงไทยในอตัราร้อยละ 99.24  

ดงันั้น งบการเงินรวมของบริษทัฯจึงไดร้วมงบดุลของธนาคารนครหลวงไทยและบริษทัยอ่ย
ของธนาคารนครหลวงไทย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และงบกาํไรขาดทุนไดร้วมรายได้
และค่าใช้จ่ายตั้งแต่วนัท่ี 9 เมษายน 2553 (วนัท่ีบริษทัฯและธนาคารธนชาตมีอาํนาจ
ควบคุม) ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และรับรู้กาํไรของธนาคารนครหลวงไทยและบริษทั
ยอ่ยดงักล่าวนบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯและธนาคารธนชาตมีอาํนาจควบคุมตามสัดส่วนการถือ
หุน้ในแต่ละช่วงเวลาคิดเป็นจาํนวนเงินรวม 603 ลา้นบาท  

ทั้งน้ี เพ่ือเป็นขอ้มูลเพ่ิมเติมให้สามารถประเมินผลกระทบทางการเงินจากการรวมธุรกิจ 
ยอดรวมรายไดแ้ละกาํไรสาํหรับงวดของบริษทัฯและบริษทัย่อยหากไดร้วมรายไดแ้ละ
กาํไรของธนาคารนครหลวงไทยและบริษทัยอ่ยดงักล่าวท่ีนาํมารวมกนัโดยถือเสมือนว่า
การรวมธุรกิจทั้งหมดในระหว่างงวดเกิดข้ึนตั้งแต่วนัตน้งวด เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด           

วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 

รายไดร้วมเสมือนวา่ไดน้าํมารวมกนัตั้งแต่ 1 มกราคม 2553 45,804 
กาํไรสุทธิเสมือนว่าไดน้าํมารวมกนัตั้งแต่ 1 มกราคม 2553 

(โดยไม่คาํนึงถึงรายการปรับปรุงก่อนวนัซ้ือ) 
4,964 

(ค) ในระหว่างงวดธนาคารธนชาตจาํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ที ลีสซ่ิง จาํกดั 
ทั้งจาํนวนให้แก่บริษทั เอ็ม บี เค จาํกดั (มหาชน) ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลง โดยได้
จาํหน่ายเงินลงทุนในราคา 213 ลา้นบาท และมีกาํไรจากการจาํหน่ายจาํนวน 27 ลา้นบาท ใน
งบกาํไรขาดทุนรวม  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

10 

ดงันั้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 งบการเงินรวมระหว่างกาลจึงไดร้วม      
งบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 

 อตัราร้อยละของ อตัราร้อยละของ 

 การถือหุน้โดยบริษทัฯ การถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

 

30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

บริษทัย่อยทีบ่ริษทัฯถอืหุ้นโดยตรง     
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 50.96 50.92 - - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 100.00 100.00 - - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั 83.44 83.44 - - 
กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 99.80 99.80 0.06 0.06 
บริษทั ถิรวานิช จาํกดั 99.90 99.90 - - 
บริษทั ธนชาตเอสพีวี 01 จาํกดั 100.00 100.00 - - 
บริษทัย่อยที่ถือหุ้นโดยอ้อม     
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั - - 75.00 75.00 
บริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาตแมเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทั เนชัน่แนล ลีซซ่ิง จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาต เทรนน่ิง แอนด ์ดีเวลลอปเมน้ท ์
จาํกดั 

- - 100.00 100.00 

ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) - - 99.24 - 
บริษทั สคิบ เซอร์วิส จาํกดั - - 100.00 - 
บริษทั ประกนัชีวิตนครหลวงไทย จาํกดั - - 100.00 - 
บริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทย จาํกดั - - 99.79 - 
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนนครหลวงไทย 
จาํกดั 

- - 60.00 - 

บริษทั ที ลีสซ่ิง จาํกดั  - - - 100.00 

ข) งบการเงินรวมสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 มิได้รวมงบการเงินของ
บริษทั สินชฎาทอง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยออ้มผ่านธนาคารนครหลวงไทย ใน
อตัราร้อยละ 70 เน่ืองจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวเลิกกิจการและอยูร่ะหว่างชาํระบญัชี และธนาคาร
นครหลวงไทยไดต้ั้งสาํรองเผือ่การดอ้ยค่าเตม็จาํนวนแลว้ 
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ค) มูลค่าสินทรัพยร์วมและรายไดร้วมของบริษทัย่อยท่ีมีสาระสาํคญัซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวม  
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 และสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2553 และ 2552 หลงัหกัรายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัมีดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สินทรัพยร์วม  รายไดร้วมสาํหรับงวดเกา้ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2553 2552 2553 2552 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 384,841 406,426 17,682 16,858 
ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 389,941 - 9,569 - 
บริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั 19,395 15,936 4,496 8,982 
บริษทั ประกนัชีวิตนครหลวงไทย จาํกดั 10,037 - 2,125 - 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 4,851 3,079 994 822 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั 4,146 3,095 2,281 2,088 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 3,135 4,167 392 459 

ง) เม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2552 บริษทัฯไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตให้แก่ 
The Bank of Nova Scotia (“BNS”) ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้น Shareholders Agreements รวม
จาํนวน 416,526,737 หุน้ ในราคาหุน้ละ 18.38 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 7,656 ลา้นบาท โดย
บริษทัฯมีกาํไรจากการจาํหน่ายหุ้นซ่ึงคาํนวณตามวิธีราคาทุนจาํนวน 3,038 ลา้นบาท ใน           
งบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการสาํหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 หรือจาํนวน 2,805 ลา้นบาท 
ในงบกาํไรขาดทุนรวมซ่ึงคาํนวณตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

2.3 บริษทัฯไดจ้ดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 

2.4 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ยกเวน้ 

ก) เงินลงทุนท่ีมีอนุพนัธ์แฝง 

บริษทัย่อยวดัมูลค่าเงินลงทุนท่ีมีอนุพนัธ์แฝงดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีประเมินโดยสถาบนัการเงินผูข้าย
และรับรู้กาํไรขาดทุนจากการวดัมูลค่าในงบกาํไรขาดทุน ทั้งน้ี การวดัมูลค่าดงักล่าวขา้งต้น
สอดคลอ้งกบัประกาศ ธปท.  

ข) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดจ้ากการรวมธุรกิจและค่าตดัจาํหน่าย 

ราคาทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดจ้ากการรวมธุรกิจอา้งอิงจากมูลค่ายุติธรรมท่ีประเมิน ณ 
วนัท่ีมีการรวมธุรกิจ และมีอายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณ 10 ปี 
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3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการ
บญัชีใหม่ตามท่ีระบุขา้งล่างน้ี  

3.1 มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 
(เว้นแต่แม่บทการบัญชีซ่ึงมผีลบังคบัใช้ทนัท)ี 

แม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2552)  
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ 

ทางบญัชี และขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยข้อมูลเ ก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29  การรายงานทางการเ งินในสภาพเศรษฐกิจ ท่ี  

เงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน  หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  และ

สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 

(ปรับปรุง 2552) 
การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2552) 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เ พ่ือขายและการ
ดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

3.2 มาตรฐานการบัญชีทีม่ผีลบังคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2556 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12  ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเ งินอุดหนุนจากรัฐบาล  และ

การเปิดเผยข้อมูลเ ก่ียวกับความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการบญัชีขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสําคญัต่องบการเงินสําหรับปีท่ีเร่ิมใช้มาตรฐานการบญัชีดงักล่าว ยกเวน้มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 12 ซ่ึงฝ่ายบริหารยงัไม่เสร็จส้ินการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีนาํมาตรฐาน
การบญัชีดงักล่าวมาถือปฏิบติั  

4. เงินลงทุน 

4.1 จาํแนกตามประเภทเงนิลงทุน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552  30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552  
 ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า 
 ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม 
เงินลงทุนช่ัวคราว         
เงินลงทุนเพือ่ค้า         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 1,279 1,280 917 917 - - - - 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 80 81 754 759 80 81 - - 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 3,346 3,362 - - - - - - 
ตราสารทุนในความตอ้งการของ
ตลาดในประเทศ 643 876 5 6 - - - - 

 5,348 5,599 1,676 1,682 80 81 - - 
บวก:  ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 251  6  1  -  
 5,599  1,682  81  -  
เงินลงทุนเผือ่ขาย         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 22,553 22,545 24,545 24,553 - - 10,077 10,083 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 3,697 3,755 1,379 1,387 - - - - 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 908 918 334 336 - - - - 
ตราสารทุนในความตอ้งการของ
ตลาดในประเทศ 220 235 128 132 - - - - 

 27,378 27,453 26,386 26,408 - - 10,077 10,083 
บวก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 75  22  -  6  
 27,453  26,408  -  10,083  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552  30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552  
 ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า 
 ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม 
เงินลงทุนช่ัวคราว (ต่อ)         
ตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบกําหนด 

- ครบกาํหนดชําระภายใน 1 ปี         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 3,651  2,252  1,320  648  
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 1,677  35  10  35  
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 4,870  4,450  -  -  
 10,198  6,737  1,330  683  
เงินลงทุนทัว่ไป         
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์ -  100  -  -  

 -  100  -  -  
รวมเงินลงทุนช่ัวคราว - สุทธิ 43,250  34,927  1,411  10,766  
         
เงินลงทุนระยะยาว         
เงินลงทุนเผือ่ขาย         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 23,732 23,965 20,844 20,864 - - - - 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 5,572 5,755 7,060 7,222 - - 578 575 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 11,858 12,156 5,406 5,667 - - - - 
ตราสารทุนในความตอ้งการของ

ตลาดในประเทศ 8,214 9,046 3,668 5,775 127 370 1,476 3,594 
  49,376 50,922 36,978 39,528 127 370 2,054 4,169 
บวก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 1,552  2,556  243  2,115  
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (6)  (6)  -  -  
 50,922  39,528  370  4,169  
ตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบกําหนด          
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 33,239  17,839  321  331  
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 5,132  1,372  3,636  3,010  
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 913  -  -  -  
 39,284  19,211  3,957  3,341  
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (383)  (557)  (183)  (183)  
 38,901  18,654  3,774  3,158  
เงินลงทุนทัว่ไป         
เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 1,883  2,062  1,011  1,118  
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย ์ 914  367  -  -  
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการ

ของตลาดในประเทศ 2,123  338  209  230  
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการ

ของตลาดต่างประเทศ 84  3  -  -  
 5,004  2,770  1,220  1,348  
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (451)  (468)  (212)  (211)  
 4,553  2,302  1,008  1,137  
รวมเงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 94,376  60,484  5,152  8,464  
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4.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 ส่วนเกินทุนและส่วนตํ่ากว่าทุนคงเหลือในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินรวม
จาํนวนประมาณ 19  ลา้นบาท และ 140  ลา้นบาท ตามลาํดบั เกิดจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน
ในตราสารหน้ี (31 ธนัวาคม 2552: คงเหลือส่วนเกินทุน 22 ลา้นบาท และส่วนตํ่ากว่าทุน 193 ลา้นบาท ใน          
งบการเงินรวม)  

4.3  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดชาํระรวมเงินลงทุน
ในตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีออกโดยบรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย (“บสท.”) ซ่ึงไดรั้บจากการโอนขายลูกหน้ี
ดอ้ยคุณภาพให้แก่ บสท. จาํนวน  715  ลา้นบาท ตัว๋สัญญาใชเ้งินดงักล่าวเปล่ียนมือไม่ได ้มีอาย ุ10 ปี 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 321 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2552: ตัว๋สัญญาใชเ้งินจากการโอนขายลูกหน้ี 
933 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 331 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) อยา่งไรกต็าม ยอดราคาโอน
ท่ีไดรั้บชาํระเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินแลว้ยงัสามารถเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไดอี้กภายหลงัจาก 
บสท.ไดส้อบทานราคาหรือไดมี้การประเมินหลกัประกนัหรือปรับปรุงราคา  

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยยงัไม่สามารถประมาณส่วนแบ่งผลขาดทุนท่ีแน่นอน
ได ้อยา่งไรกต็าม บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดป้ระมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการบริหาร
สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพแลว้จาํนวนรวม 383  ลา้นบาท โดยแสดงเป็นสาํรองเผื่อการดอ้ยค่าในตัว๋สัญญา
ใชเ้งินในส่วนของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดตามการจดัประเภทของตัว๋สัญญา            
ใชเ้งิน (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 183  ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2552: 557 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 183 
ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ)  

  นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัย่อยยงัคงมีความรับผิดชอบร่วมกบั บสท. ในส่วนแบ่งผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21.2 

4.4 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 บริษทัฯมีเงินลงทุนในหุ้นกูด้อ้ยสิทธิของธนาคารธนชาตท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน 
ท่ีไม่สะสมดอกเบ้ียจ่าย และไม่ชาํระดอกเบ้ียในปีท่ีไม่มีผลกาํไร (Hybrid Tier I) จาํนวน 3,636  ลา้นบาท 
ซ่ึงหุ้นกูด้งักล่าวไม่มีประกนัและไม่สามารถแปลงสภาพได ้โดยจะครบกาํหนดไถ่ถอนเม่ือธนาคาร                 
ธนชาตเลิกกิจการหรือเม่ือเขา้เง่ือนไขตามท่ีไดร้ะบุไว ้และมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัดอกเบ้ียสูงสุดของ 
เงินฝากประจาํ 6 เดือนของธนาคารธนชาตบวกดว้ยร้อยละ 6 ต่อปี กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯมีเงินลงทุนในหุน้กูด้อ้ยสิทธิของธนาคารธนชาตจาํนวน 3,000 ลา้นบาท 
ซ่ึงไดจ้ดัประเภทเป็นเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด โดยเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2553 
ธนาคารธนชาตซ่ึงเป็นผูอ้อกหุ้นกูด้อ้ยสิทธิไดข้อไถ่ถอนหุ้นกูด้อ้ยสิทธิก่อนครบกาํหนดทั้งจาํนวนใน
ราคาตามมูลค่า ซ่ึงเดิมจะครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2556  
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4.5 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ทีบ่ริษทัฯและบริษทัย่อยถอืหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึน้ไป 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน 
ท่ีบริษทัย่อยถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 20 ข้ึนไปของจาํนวนหน่วยท่ีออกจาํหน่ายแลว้แต่ไม่ถือเป็น
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม เน่ืองจากบริษทัยอ่ยไม่มีอาํนาจควบคุมหรืออิทธิพลในการกาํหนด
นโยบายการเงินและการดาํเนินงานของกองทุนรวมดงักล่าว ซ่ึงอยู่ภายใต้การจดัการท่ีเป็นอิสระของ
ผูจ้ดัการกองทุนรวมตามรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม และอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้น บริษทัยอ่ยจึงบนัทึกเงินลงทุนใน
กองทุนรวมดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายระยะยาวหรือเงินลงทุนทั่วไปข้ึนอยู่กับ
วตัถุประสงคข์องการลงทุนมีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 

 มูลค่าสุทธิ สดัส่วน มูลค่าสุทธิ สดัส่วน 
ช่ือหลกัทรัพย ์ ตามบญัชี เงินลงทุน ตามบญัชี เงินลงทุน 

 ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส 2 684 25.21 - - 
กองทุนรวมธุรกิจไทย 3 410 60.00 252 26.67 
กองทุนรวมบิสสิเนสสแตรทิจิกฟันด ์ 278 67.33 - - 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ทรัพยท์ว ี 86 56.00 116 56.00 
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหน้ีระยะยาว 61 27.79 - - 
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหน้ีต่างประเทศ 51 50 22.63 - - 
กองทุนเปิดแมกซ์บาลานซ์เพื่อการเล้ียงชีพ 30 25.99 - - 

4.6 เงินลงทุนในลูกหนีท้ีรั่บโอน 

 เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนเป็นลูกหน้ีท่ีประมูลซ้ือจากสถาบนัการเงินในประเทศ ซ่ึงยอดคงเหลือ
จากการรับโอนสิทธิลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552  สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552  

30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552  

เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 1,883 2,062 1,011 1,118 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (370) (349) (135) (113) 

เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน - สุทธิ 1,513 1,713 876 1,005 
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  30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552  

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

  ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ  ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ 
งบการเงนิรวม         
ยอดรวมเงินลงทุนในลกูหน้ี 
 ท่ีรับโอนสะสม 2,938 33,611 7,845 1.75 - 18.97 1,662 33,559 7,793 6.50 - 18.97 
ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหน้ี 
 ท่ีรับโอน ณ วนัท่ีในงบดุล 1,596 13,857 1,883  775 13,997 2,062  
งบการเงนิเฉพาะกจิการ         
ยอดรวมเงินลงทุนในลกูหน้ี 
 ท่ีรับโอนสะสม 691 8,190 1,937 11.94 - 18.97 691 8,190 1,937 11.94 - 18.97 
ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหน้ี 
 ท่ีรับโอน ณ วนัท่ีในงบดุล 343 6,210 1,011  346 6,290 1,118  

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 2552 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดมี้การทาํ
สญัญาปรับโครงสร้างหน้ีของเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 

  ยอดคงเหลือตาม ยอดคงเหลือตาม  มูลค่าสินทรัพย ์
 จาํนวนราย บญัชีก่อนการปรับ บญัชีหลงัการปรับ ชนิดของสินทรัพย ์ ท่ีจะรับโอน 

รูปแบบการปรับโครงสร้าง ลูกหน้ี โครงสร้างหน้ี  โครงสร้างหน้ี  ท่ีจะรับโอนตามสัญญา ตามสัญญา 

  ลา้นบาท ลา้นบาท  ลา้นบาท 
งบการเงนิรวม       
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 10 50 50 - - 
รวม 10 50 50   

      
งบการเงนิเฉพาะกจิการ      
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 2 31 31 - - 
รวม 2 31 31   

 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 

  ยอดคงเหลือตาม ยอดคงเหลือตาม  มูลค่าสินทรัพย ์
 จาํนวนราย บญัชีก่อนการปรับ บญัชีหลงัการปรับ ชนิดของสินทรัพย ์ ท่ีจะรับโอน 

รูปแบบการปรับโครงสร้าง ลูกหน้ี โครงสร้างหน้ี  โครงสร้างหน้ี  ท่ีจะรับโอนตามสัญญา ตามสัญญา 

  ลา้นบาท ลา้นบาท  ลา้นบาท 
งบการเงนิรวม       
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 6 31 31   
การโอนสินทรัพยแ์ละ/หรือหุน้ทุนและ/หรือ
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 

3 24 24 ท่ีดินและหุน้สามญั 27 

รวม 9 55 55   

งบการเงนิเฉพาะกจิการ      
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 2 7 7   
การโอนสินทรัพยแ์ละ/หรือหุน้ทุนและ/หรือ
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 

1 7 7 ท่ีดิน 10 

รวม 3 14 14   
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 ซ่ึงลูกหน้ีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ีในระหว่างงวดมีระยะเวลาของสัญญา
โดยนบัจากอายหุน้ีคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ไดด้งัน้ี 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ระยะเวลา 

 
จาํนวนราย
ลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการปรับ
โครงสร้างหน้ี 

 
จาํนวนราย
ลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการปรับ
โครงสร้างหน้ี 

  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
มีกาํหนดชาํระในปี 2553 10 50 2 31 

รวม 10 50 2 31 
 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ระยะเวลา 

 
จาํนวนราย
ลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการปรับ
โครงสร้างหน้ี 

 
จาํนวนราย
ลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการปรับ
โครงสร้างหน้ี 

  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
ผดินดัชาํระแลว้ภายหลงัทาํสญัญา 1 7 1 7 
มีกาํหนดชาํระในปี 2552 6 34 2 7 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 2 14 - - 

รวม 9 55 3 14 

 เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนท่ีไดท้าํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ไดโ้อนไปเป็นเงินให้สินเช่ือตาม
ประกาศของ ธปท. ในราคาตามบญัชี ซ่ึงถือเป็นมูลค่ายติุธรรม ณ วนัโอน ดงันั้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2553 จึงไม่มียอดคงคา้งของหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ในบญัชีเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 

4.7 เงินลงทุนทีม่ีภาระผูกพนั 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัย่อยมีหลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจท่ีมี
ภาระผกูพนัดงัน้ี 
    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552  

30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552  

วางประกนัหลกัทรัพยข์ายโดยมีสญัญาซ้ือคืน 3,032 - - - 
วางประกนักบันายทะเบียน 6,187 1,718 - - 
วางประกนัศาล 286 20 - - 
วางประกนัสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน 187 - - - 
วางประกนัการใชไ้ฟฟ้า 13 - - - 

 9,705 1,738 - - 
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4.8 เงินลงทุนในบริษทัทีม่ปัีญหาเกีย่วกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 เงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ได้รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซ่ึงออกโดยบริษัทท่ีมีปัญหาเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการ
ดาํเนินงาน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

   
มูลค่ายติุธรรม/ 

ค่าเผ่ือขาดทุน/ 
คา่เผ่ือดอ้ยค่า 

 จาํนวนราย ราคาทุน หลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 30 
กนัยายน

2553 

31 
ธนัวาคม 

2552 

30 
กนัยายน

2553 

31 
ธนัวาคม 

2552 

30 
กนัยายน

2553 

31 
ธนัวาคม 

2552 

30 
กนัยายน

2553 

31 
ธนัวาคม 

2552 

 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
ตราสารทุน - หุ้นสามัญ         
1. บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีหรือ 2 1 - - - - - - 
  ผิดนดัชาํระหน้ี         
2. บริษทัท่ีรายงานของผูส้อบบญัชีระบุวา่ 10 8 - 18 - - - 18 
  บริษทัมีปัญหาเก่ียวกบัการดาํรงอยูข่อง
 กิจการ 

        

เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอน       
1.  สถาบนัการเงินท่ีถูกสั่งปิดกิจการ 9 - - - - - - - 
2. บริษทัอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ต่มีผลการ
ดาํเนินงานและฐานะการเงิน
เช่นเดียวกบับริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ขา่ย
ถูกเพิกถอนของตลาดหลกัทรัพย ์

1 1 3 3 - - 3 3 

3. บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีหรือ 290 296 1,319 1,487 1,851 2,013 242 231 
 ผิดนดัชาํระหน้ี         

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    
มูลค่ายติุธรรม/ 

คา่เผือ่ขาดทุน/ 
ค่าเผือ่ดอ้ยค่า  

 จาํนวนราย ราคาทุน หลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 30 
กนัยายน

2553 

31 
ธนัวาคม 

2552 

30 
กนัยายน

2553 

31 
ธนัวาคม 

2552 

30 
กนัยายน

2553 

31 
ธนัวาคม 

2552 

30 
กนัยายน

2553 

31 
ธนัวาคม 

2552 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

ตราสารทุน - หุ้นสามัญ         
1.  บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีหรือ 1 - - - - - - - 
     ผิดนดัชาํระหน้ี         
2.  บริษทัท่ีรายงานของผูส้อบบญัชีระบุวา่ 3 1 - - - - - - 
     บริษทัมีปัญหาเก่ียวกบัการดาํรงอยูข่อง         
     กิจการ         
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอน         
1.  บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีหรือ 109 111 753 845 1,114 1,188 80 70 
     ผิดนดัชาํระหน้ี         



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

20 

5. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

5.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุนประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัในบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   สัดส่วนการถือหุน้ มูลค่าเงินลงทุน เงินปันผลสาํหรับ 

  ทุนชาํระแลว้ (ร้อยละ) ตามวธีิราคาทุน งวดเกา้เดือน 
  30 31 30 31 30 31 ส้ินสุดวนัท่ี            

  กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม 30 กนัยายน 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย ์ 55,137 19,346 50.96 50.92 29,056 10,811 552 495 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส 
จาํกดั 

บริหารสินทรัพยด์อ้ย
คุณภาพ 

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

บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก๊ซ์ จาํกดั บริหารสินทรัพยด์อ้ย
คุณภาพ 

572 572 83.44 83.44 469 514 157 189 

กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 ลงทุนในสิทธิเรียกร้อง 
 ในหน้ีหรือสินทรัพย์
ดอ้ยคุณภาพ 

540 900 99.80 99.80 539 898 145 - 

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

กิจการคา้ 
2 2 100.00 100.00 2 2 - - 

     31,100 13,259 854 684 

หกั: คา่เผือ่การดอ้ยค่า     (16) (16)   
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ      31,084 13,243   

5.2 ในระหว่างเดือนเมษายน 2553 ธนาคารธนชาตไดอ้อกหุ้นเพ่ิมทุนจาํนวน 35,790,456,310 หุ้น เพ่ือเสนอ
ขายแก่ผูถื้อหุน้เดิม และบริษทัฯไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวทั้งในส่วนของบริษทัฯและส่วนของ
ผูถื้อหุน้รายยอ่ยท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือ ทาํใหอ้ตัราการถือหุน้เพิม่ข้ึนเป็นร้อยละ 50.96 

5.3 ในเดือนมิถุนายน 2553 กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด์ 6 ได้ลดทุนเพ่ือจ่ายคืนให้แก่ผูถื้อ 
หน่วยลงทุนรวมจาํนวน 360 ลา้นบาท ในราคาหน่วยละ 10 บาท ทาํใหต้น้ทุนเงินลงทุนในกองทุนรวม
ธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 คงเหลือ 539 ลา้นบาท 

5.4 งบดุลรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 ไดร้วมสินทรัพยจ์าํนวน 19  ลา้นบาท และหน้ีสิน 0.1 ลา้นบาท 
(ก่อนหกัรายการระหวา่งกนั) ของบริษทั ถิรวานิช จาํกดั ซ่ึงจดทะเบียนเลิกบริษทัแลว้ และอยูร่ะหว่าง
การชาํระบญัชี ซ่ึงงบการเงินของบริษทัยอ่ยดงักล่าวท่ีนาํมารวมในงบการเงินรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยฝ่าย
บริหารของบริษทัยอ่ยซ่ึงยงัไม่ผา่นการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี  
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6. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

6.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในหุน้สามญัใน
บริษทัร่วมท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย ดงัน้ี 

                    (หน่วย: ลา้นบาท) 
      งบการเงินรวม 

  สดัส่วนการถือหุ้น มูลค่าเงินลงทุน เงินปันผลรับ       ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) 

 ทุนชาํระแลว้  (ร้อยละ) วธีิราคาทนุ วธีิส่วนไดเ้สีย สาํหรับงวดเกา้ สาํหรับงวดเกา้เดือน 

 30 31 30 31 30 31 30 31 เดือนส้ินสุดวนัท่ี    ส้ินสุดวนัท่ี 

 กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

ช่ือบริษทั 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

งบการเงินรวม             
บมจ. เอม็ บี เค  1,886 1,886 19.90 19.90 948 948 1,854 1,701 178 163 292 207 
บจ. สยามซมัซุงประกนัชีวิต  500 500 25.00 - 104 - 97 - - - (10) - 
บจ. สยามซิต้ีประกนัภยั  40 40 45.50 - 92 - 98 - - - 6 - 
บมจ. ราชธานีลีสซ่ิง  823 823 48.35 - 403 - 433 - - - 30 - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม     1,547 948 2,482 1,701 178 163 318 207 

งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงนิลงทุนตามวิธีราคาทุน          

บมจ. เอม็ บี เค  1,886 1,886 10.00 10.00 658 658   90 80   

6.2 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกเงินลงทุนในบริษทั เอ็ม บี เค จาํกดั (มหาชน) (ซ่ึงดาํเนินธุรกิจให้เช่า
อสังหาริมทรัพย ์โรงแรม และบริการ) เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยมี
อิทธิพลต่อบริษทัดงักล่าวอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

6.3 ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษทัร่วม 

ก) ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 
30 กนัยายน 2552 และสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ทุนเรียกชาํระ  สินทรัพยร์วม หน้ีสินรวม 
รายไดร้วมสาํหรับ
งวดเกา้เดือน          

กาํไรสุทธิสาํหรับ
งวดเกา้เดือน         

30 30 30 30 30 30 ส้ินสุดวนัท่ี          ส้ินสุดวนัท่ี          

มิถุนายน กนัยายน มิถุนายน กนัยายน มิถุนายน กนัยายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 

2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

1,886 1,886 26,609 23,988 13,756 13,021 6,998 4,919 2,263 1,006 
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 ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทั เอ็ม บี เค จาํกดั (มหาชน) คาํนวณจากงบการเงิน
สาํหรับงวดบญัชีท่ีแตกต่างจากของบริษทัฯ เน่ืองจากขอ้จาํกดัของขอ้มูล โดยใชข้อ้มูลงบดุล ณ 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 30 กนัยายน 2552 และงบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวดสามเดือนและ   
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 ซ่ึงจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯโดยอา้งอิง
จากงบการเงินของบริษทัร่วมท่ีสอบทานโดยผูส้อบบัญชี และปรับปรุงด้วยผลกระทบจาก
นโยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัฯเห็นว่าผลกาํไรสาํหรับงวดสาม
เดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 ไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากผลกาํไร
สาํหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553  

ข) ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั สยามซงัซุงประกนัชีวิต จาํกดั บริษทั สยามซิต้ีประกนัภยั 
จาํกดั และบริษทั ราชธานี ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และสาํหรับงวด
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 เป็นดงัน้ี 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 

    รายไดร้วม        
กาํไร(ขาดทุน)
สุทธิสาํหรับงวด 

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

บริษทั 2553 2553 2553 30 กนัยายน 2553 2553 

บจ. สยามซมัซุงประกนัชีวิต 
(ประกอบธุรกิจประกนัชีวิต) 500 2,135 1,768 620 (41) 

บจ. สยามซิต้ีประกนัภยั 
(ประกอบธุรกิจประกนัภยั) 40 1,043 823 539 14 

บมจ. ราชธานีลิสซ่ิง                      
(ประกอบธุรกิจใหเ้ช่ารถยนต์
แบบลิสซ่ิง) 823 8,899 7,674 451 63 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมทั้ง 3 แห่งขา้งตน้ เป็นการถือหุน้ผา่นธนาคารนครหลวงไทย ดงันั้น ส่วนแบ่ง
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนจึงคาํนวณจากงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี
ธนาคารธนชาตไดเ้ขา้ถือหุน้ธนาคารนครหลวงไทยท่ีจดัทาํโดยผูบ้ริหารของบริษทัฯและคิดตาม
สดัส่วนการถือหุน้ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอยู ่

6.4 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม ซ่ึงเป็นบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 

บมจ. เอม็ บี  เค  3,726 2,440 1,871 1,226 
บมจ. ราชธานีลิสซ่ิง  493 - - - 
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7. เงินให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับ 

7.1 จาํแนกตามประเภทสินเช่ือ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 

เงินใหสิ้นเช่ือ     
เงินเบิกเกินบญัชี 24,530 2,812 - - 
เงินใหกู้ย้มื 272,854 52,242 220 227 
ตัว๋เงินรับ 53,698 18,919 1,008 2,407 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 228,268 211,564 426 1,423 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 2,129 2,323 - - 
อ่ืน ๆ 258 - - - 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือ 581,737 287,860 1,654 4,057 
บวก:  ดอกเบ้ียคา้งรับ 954 311 9 - 
หกั:  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (26,816) (10,121) (521) (588) 
 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับ     

        โครงสร้างหน้ี (501) (98) - - 

เงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 555,374 277,952 1,142 3,469 

     
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์     
เงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์ 1,267 870 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน 1,392 382 - - 

รวมลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 2,659 1,252 - - 
บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ 2 - - - 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (1,389) (315) - - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละดอกเบ้ีย 
 คา้งรับ - สุทธิ 1,272 937 - - 

เงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 556,646 278,889 1,142 3,469 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้อตดับญัชีมีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

30 กนัยายน
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

รายไดร้อตดับญัชี 77 68 - - 
ดอกผลเช่าซ้ือ/เช่าการเงินรอตดับญัชี 30,853 30,423 15 43 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

24 

7.2  สินเช่ือด้อยคุณภาพ 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน 
(ธนาคาร บริษทับริหารสินทรัพย ์และบริษทัหลกัทรัพย)์ มีเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพตามเกณฑข์อง 
ธปท. และ กลต. (หมายถึง เงินใหสิ้นเช่ือท่ีจดัชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสูญ และสูญ) ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

30 กนัยายน
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ (ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ)   
    บริษทัฯ  460 517 460 517 
    ธุรกิจธนาคาร  35,798 8,359 - - 
    ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์ 2,248 2,561 - - 
    ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 1,392 316 - - 

 เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพดงักล่าวขา้งตน้มิไดน้บัรวมถึงเงินใหสิ้นเช่ือท่ีคา้งชาํระท่ีไดมี้การทาํสัญญา
ปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ และเขา้เง่ือนไขการจดัชั้นเป็นลูกหน้ีชั้นปกติหรือกล่าวถึงเป็นพิเศษ 

 นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (ธนาคารและบริษทัหลกัทรัพย)์ มีเงินให้
สินเช่ือท่ีระงบัการรับรู้รายไดต้ามเกณฑค์งคา้งดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

30 กนัยายน
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

บริษทัฯ  353 424 353 424 
ธุรกิจธนาคาร 45,072 8,777 - - 
ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 1,392 316 - - 

 บริษทัฯจะรับรู้รายไดจ้ากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือท่ีโอนมาจากเงินลงทุนในลูกหน้ีตามเกณฑเ์งินสด และ
บริษทัยอ่ยท่ีเป็นบริษทับริหารสินทรัพยจ์ะรับรู้รายไดจ้ากเงินใหสิ้นเช่ือตามเกณฑเ์งินสดเช่นเดียวกนั 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

25 

7.3 การปรับโครงสร้างหนี ้

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 2552 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญา
ปรับโครงสร้างหน้ีกบัลูกหน้ี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 

     มูลค่า 
  ยอดคงเหลือตาม ยอดคงเหลือตาม  ของสินทรัพย ์
 จาํนวนราย บญัชีก่อนการปรับ บญัชีหลงัการปรับ ชนิดของสินทรัพย ์ ท่ีจะรับโอน 

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

  ลา้นบาท ลา้นบาท  ลา้นบาท 
งบการเงนิรวม      
การโอนสินทรัพย ์ 1 6 6 ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง 6 
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 3,374 3,901 3,835   
การโอนสินทรัพย ์และ/หรือหุน้ทุน 4 56 42 ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง 53 
   และ/หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไข      
   การชาํระหน้ี      

รวม 3,379 3,963 3,883   

งบการเงนิเฉพาะกจิการ      
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 22 4 4 - - 

รวม 22 4 4   

(1) แสดงด้วยยอดคงเหลือตามบญัชี (เงินต้นบวกดอกเบีย้ค้างรับ)  

 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 

     มูลค่า 
  ยอดคงเหลือตาม ยอดคงเหลือตาม  ของสินทรัพย ์
 จาํนวนราย บญัชีก่อนการปรับ บญัชีหลงัการปรับ ชนิดของสินทรัพย ์ ท่ีจะรับโอน 

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

  ลา้นบาท ลา้นบาท  ลา้นบาท 
งบการเงนิรวม      
การโอนสินทรัพย ์ 3 5 5 ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง 8 
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 9,097 2,808 2,808   
การโอนสินทรัพย ์และ/หรือหุน้ทุน 9 31 31 ท่ีดิน 31 
   และ/หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไข      
   การชาํระหน้ี      

รวม 9,109 2,844 2,844   

งบการเงนิเฉพาะกจิการ      
 การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 41 2 2 - - 

รวม 41 2 2   

 (1)  แสดงด้วยยอดคงเหลือตามบญัชี(เงินต้นบวกดอกเบีย้ค้างรับ)  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

26 

ซ่ึงลูกหน้ีของบริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีมีการทาํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีในระหว่างงวดส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2553 และ 2552 มีระยะเวลาของสญัญาโดยนบัจากอายหุน้ีคงเหลือ ณ วนัส้ินงวดไดด้งัน้ี 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ระยะเวลา จาํนวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการปรับ 
โครงสร้างหน้ี จาํนวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการปรับ 
โครงสร้างหน้ี 

  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
ผดินดัชาํระแลว้ภายหลงัทาํสญัญา 903 364 2 - 
มีกาํหนดชาํระในปี 2553 492 380 17 - 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 886 1,274 2 - 
5 - 10 ปี 964 1,303 1 4 
10 - 15 ปี 64 395 - - 
มากกวา่ 15 ปี 70 167 - - 

รวม 3,379 3,883 22 4 

 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ระยะเวลา จาํนวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการปรับ 
โครงสร้างหน้ี จาํนวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการปรับ 
โครงสร้างหน้ี 

  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
ผดินดัชาํระแลว้ภายหลงัทาํสญัญา 3,574 1,163 9 1 
มีกาํหนดชาํระในปี 2552 489 106 29 1 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 2,076 472 3 - 
5 - 10 ปี 2,945 988 - - 
10 - 15 ปี 13 86 - - 
มากกวา่ 15 ปี 12 29 - - 

รวม 9,109 2,844 41 2 
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 ขอ้มูลสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 2552 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกหน้ีท่ีมีการปรับ
โครงสร้างหน้ีมีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 920 341 3 2 
กาํไรจากการรับชาํระหน้ี/ขายหน้ี                     65 44 28 1 
กาํไรจากการตีโอนสินทรัพยช์าํระหน้ี             2 9 - 2 
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 150 24 - - 
เงินสดท่ีรับชาํระจากลูกหน้ี 2,719 909 64 11 
ทรัพยสิ์นท่ีรับโอนจากลกูหน้ี  223 86 - 10 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินให้สินเช่ือคงเหลือ (เงินตน้
และดอกเบ้ียคา้งรับ) ท่ีไดมี้การทาํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ทั้งส้ิน (รวมรายการท่ีโอนมาจากบญัชี            
เงินลงทุนในลูกหน้ี) ดงัน้ี 

  ลูกหน้ีท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ี 

 จาํนวนราย   จาํนวนหน้ีคงคา้งสุทธิ  

 ของลูกหน้ีทั้งหมด จาํนวนราย จาํนวนหน้ีคงคา้ง จากหลกัประกนั 

 

30 
กนัยายน 

2553 

31 
ธนัวาคม 

2552 

30 
กนัยายน 

2553 

31 
ธนัวาคม 

2552 

30 
กนัยายน 

2553 

31 
ธนัวาคม 

2552 

30 
กนัยายน 

2553 

31 
ธนัวาคม 

2552 

          ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
บริษทัฯ 8,565 31,232 66 67 135 137 30 32 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 919,683 812,480 11,997 10,600 4,904 5,280 2,167 1,963 
ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั 
(มหาชน) 349,207 - 6,209 - 22,689 - 9,493 - 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั 
(มหาชน) 421 388 3 6 35 101 35 101 
บริษทัยอ่ยอ่ืน 6,405 6,528 308 335 1,569 1,617 450 483 
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7.4 เงินให้สินเช่ือจดัช้ันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน 
(ธนาคารและบริษทับริหารสินทรัพย)์ มีเงินใหสิ้นเช่ือจดัชั้น (รวมถึงเงินใหกู้ย้มืแก่สถาบนัการเงินซ่ึง
แสดงรวมในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน) และเงินสาํรองท่ีเก่ียวขอ้งตามเกณฑใ์นประกาศ
ของ ธปท. ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม(1) 

 มูลหน้ี/มูลค่าตามบญัชี(2) 
มูลหน้ีหลงัหกั
หลกัประกนั (3) 

อตัราขั้นตํ่า
ท่ีใชใ้นการ
ตั้งค่าเผือ่ คา่เผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

 

30 
กนัยายน 

2553 

31 
ธนัวาคม 

2552 

30  
กนัยายน 

2553 

31 
ธนัวาคม 

2552 

(ร้อยละ) 30 
กนัยายน 

2553 

31 
ธนัวาคม 

2552 
เงินให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับ        

(รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน)        
ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 560,782 307,188 195,454 82,599 1 2,240 909 
ลูกหน้ีจดัชั้นกลา่วถึงเป็นพิเศษ 40,520 17,970 17,994 7,484 2 2,085 190 
ลูกหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 7,536 1,713 3,651 1,141 100 3,930 1,237 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัย 9,931 2,180 5,584 1,345 100 5,654 1,345 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ 21,278 7,737 12,145 5,624 100 12,229 5,709 
รวม 640,047 336,788 234,828 98,193  26,138 9,390 
สาํรองเพิ่มเติมเผ่ือหน้ีท่ีอาจเรียกเก็บไม่ได ้ - - - -  661 387 
 640,047 336,788 234,828 98,193  26,799 9,777 
หกั:  คา่เผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับ

 โครงสร้างหน้ี 
(501) (98)      

 กาํไรระหวา่งกนัจากการโอนขาย (194) (200)      
รวมเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 639,352 336,490      
(1) เฉพาะบริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของ ธปท. 
(2)  มลูหนี/้มลูค่าตามบญัชีของลูกหนีจั้ดช้ันปกติและลกูหนีจั้ดช้ันกล่าวถึงเป็นพิเศษไม่รวมดอกเบีย้ค้างรับ 
(3) มลูหนีห้ลังหักหลักประกันของลูกหนีจั้ดช้ันตํา่กว่ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ หมายถึง มูลหนีห้ลงัหักมลูค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ี

คาดว่าจะได้รับจากลกูหนี ้หรือมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจาํหน่ายหลักประกันแล้วแต่กรณี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลหน้ี/มูลค่าตามบญัชี(1) 
มูลหน้ีหลงัหกั
หลกัประกนั (2) 

อตัราขั้นตํ่า
ท่ีใชใ้นการ
ตั้งค่าเผือ่ ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

 

30 
กนัยายน 

2553 

31 
ธนัวาคม 

2552 

30 
กนัยายน 

2553 

31 
ธนัวาคม 

2552 

(ร้อยละ) 30 
กนัยายน 

2553 

31 
ธนัวาคม 

2552 
เงินให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับ        

(รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน)         
ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 1,200 3,436 1,191 2,965 1 12 29 
ลูกหน้ีจดัชั้นกลา่วถึงเป็นพิเศษ 14 124 14 86 2 - 2 
ลูกหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 2 20 2 17 100 2 17 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัย 8 22 5 22 100 5 22 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ 459 475 362 378 100 362 378 
รวมเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 1,683 4,077 1,574 3,468  381 448 
สาํรองเพิ่มเติมเผ่ือหน้ีท่ีอาจเรียกเก็บไม่ได ้      140 140 
      521 588 
(1) มลูหนี/้มลูค่าตามบญัชีของลูกหนีจั้ดช้ันปกติและลกูหนีจั้ดช้ันกล่าวถึงเป็นพิเศษไม่รวมดอกเบีย้ค้างรับ  
(2) มลูหนีห้ลังหักหลักประกันของลูกหนีจั้ดช้ันตํา่กว่ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ หมายถึง มูลหนีห้ลงัหักมลูค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ี

คาดว่าจะได้รับจากลกูหนี ้หรือมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจาํหน่ายหลักประกันแล้วแต่กรณี  
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7.5  เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีท้ีม่ปัีญหา 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 ส่วนหน่ึงของเงินให้สินเช่ือ (รวมเงินใหกู้ย้มืแก่
สถาบนัการเงินซ่ึงแสดงรวมในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน) ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดร้วมลูกหน้ีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการ
ดาํเนินงานดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

    ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 จาํนวนราย มูลหน้ี หลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 30 
กนัยายน

2553 

31 
ธนัวาคม 

2552 

30 
กนัยายน

2553 

31 
ธนัวาคม 

2552 

30 
กนัยายน

2553 

31 
ธนัวาคม 

2552 

30 
กนัยายน

2553 

31 
ธนัวาคม 

2552 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
1.   สถาบนัการเงินท่ีถกูสัง่ปิดกิจการ 5 4 10 - - - 10 - 
2.   บริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถกูเพกิถอน 8 5 457 343 113 116 359 267 
      จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ         
      ตลาดหลกัทรัพยฯ์         
3.   บริษทัอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียนแต่มี

ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงิน
เช่นเดียวกบับริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่าย
ถกูเพิกถอนของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

11 14 755 835 754 815 275 281 

4.   บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีหรือ 1,488 946 31,517 2,340 14,871 1,776 14,687 1,112 
  ผดินดัชาํระหน้ี         
5.   บริษทัท่ีรายงานของผูส้อบบญัชี 2 2 51 51 - - 51 51 
  ระบุวา่บริษทัมีปัญหาเก่ียวกบั         
  การดาํรงอยูข่องกิจการ         

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
 จาํนวนราย มูลหน้ี หลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 30 
กนัยายน

2553 

31 
ธนัวาคม

2552 

30 
กนัยายน

2553 

31 
ธนัวาคม

2552 

30 
กนัยายน

2553 

31 
ธนัวาคม

2552 

30 
กนัยายน

2553 

31 
ธนัวาคม

2552 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
 1.   บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ี

หรือผดินดัชาํระหน้ี 113 135 113 115 107 101 39 41 
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7.6 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์จัดช้ันตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยจ์าํแนกลูกหน้ี
ธุรกิจหลกัทรัพย์และดอกเบ้ียค้างรับ และค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ลูกหน้ีและ ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ค่าเผื่อหน้ีสงสยั 
 ดอกเบ้ียคา้งรับ ท่ีตอ้งตั้งตามเกณฑ ์กลต. จะสูญในบญัชี 

 30 กนัยายน
2553 

31 ธนัวาคม
2552 

30 กนัยายน
2553 

31 ธนัวาคม
2552 

30 กนัยายน
2553 

31 ธนัวาคม
2552 

มูลหน้ีจดัชั้นสงสัย 1,385 313 1,385 313 1,385 313 
มูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 7 3 - - 4 2 

รวม 1,392 316 1,385 313 1,389 315 

 มูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐานขา้งตน้เป็นส่วนของมูลหน้ีท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั  

7.7 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ/สัญญาเช่าการเงนิของบริษทัย่อยแยกตามอายุคงค้าง 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 ยอดลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินของ
บริษทัยอ่ย 2 แห่ง (31 ธนัวาคม 2552: 3 แห่ง) ซ่ึงดาํเนินธุรกิจเช่าซ้ือและให้เช่าตามสัญญาเช่าระยะยาว 
แยกตามอายลูุกหน้ีท่ีคา้งชาํระโดยนบัจากวนัท่ีท่ีครบกาํหนดชาํระตามสัญญา (หลงัหกัรายการระหว่างกนั) 
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 

ไม่คา้งชาํระหรือเกินกาํหนดชาํระนอ้ยกวา่ 90 วนั  1,815 3,563 
เกินกาํหนดชาํระ 91 – 365 วนั 49 141 
มากกวา่ 1 ปี 51 58 
ลูกหน้ีระหวา่งการดาํเนินคดี 110 93 

รวม 2,025 3,855 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญท่ีตั้งไวต้ามบญัชี 230 344 

7.8  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 บริษทัฯมีเงินใหสิ้นเช่ือแก่บริษทับริหารสินทรัพย ์ เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 
(บริษทัยอ่ย) ในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินจาํนวน 1,000 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามและมี
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.80 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2552: 2,400 ลา้นบาท) 
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8. ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน   

 (ธนาคารและบริษทับริหารสินทรัพย)์   
  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสัย สาํรอง  บริษทั งบการเงิน 

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทัว่ไป รวม ยอ่ยอ่ืน รวม 

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

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของ
บริษทัยอ่ยท่ีจาํหน่าย           
ในระหวา่งงวด - - - - - - - (64) (64) 

จาํนวนท่ีตั้งเพิ่ม(ลด)               
ในระหวา่งงวด 146 (959) 1,347 (266) 526 274 1,068 (22) 1,046 

หน้ีสูญรับคืน - - - 139 63 - 202 14 216 

หน้ีสูญตดับญัชี - - - (309) (313) - (622) (41) (663) 

ยอดปลายงวด 2,026 2,085 3,930 5,654 12,229 661 26,585 1,620 28,205 

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน   

 (ธนาคารและบริษทับริหารสินทรัพย)์   
  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสัย สาํรอง  บริษทั งบการเงิน 

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทัว่ไป รวม ยอ่ยอ่ืน รวม 

ยอดตน้ปี 912 185 1,466 1,230 5,127 270 9,190 731 9,921 
จาํนวนท่ีตั้งเพิ่ม(ลด)               
ในระหวา่งปี (3) 5 (229) 115 2,558 117 2,563 278 2,841 

หน้ีสูญรับคืน - - - - 80 - 80 12 92 
หน้ีสูญตดับญัชี - - - - (1,524) - (1,524) (362) (1,886) 

โอนกลบัจากการโอนขายหน้ี - - - - (532) - (532) - (532) 

ยอดปลายปี 909 190 1,237 1,345 5,709 387 9,777 659 10,436 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 

  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสัย   

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทัว่ไป รวม 

ยอดตน้งวด 29 2 17 22 378 140 588 
จาํนวนท่ีลดลงในระหวา่งงวด (17) (2) (15) (17) (33) - (84) 
หน้ีสูญรับคืน - - - - 19 - 19 
หน้ีสูญตดับญัชี - - - - (2) - (2) 

ยอดปลายงวด 12 - 2 5 362 140 521 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  

  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสัย   

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทัว่ไป รวม 

ยอดตน้ปี 17 7 100 73 965 140 1,302 
จาํนวนท่ีตั้งเพิ่ม(ลด)ในระหวา่งปี 12 (5) (83) (51) (62) - (189) 
หน้ีสูญรับคืน - - - - 28 - 28 
หน้ีสูญตดับญัชี - - - - (21) - (21) 
โอนกลบัจากการโอนขายหน้ี - - - - (532) - (532) 

ยอดปลายปี 29 2 17 22 378 140 588 

9. ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดเกา้
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2553 

สาํหรับปี          
ส้ินสุดวนัท่ี         

31 ธนัวาคม 2552 

สาํหรับงวดเกา้
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2553 

สาํหรับปี          
ส้ินสุดวนัท่ี         

31 ธนัวาคม 2552 

ยอดตน้งวด 98 87 - - 
ยอดยกมาของบริษทัยอ่ยท่ีซ้ือมาใน
ระหวา่งงวด 472 - - - 

จาํนวนท่ีตั้งเพิ่ม(ลด)ในระหวา่งงวด (45) 31 - - 
จาํนวนท่ีตดัจาํหน่ายในระหวา่งงวด 2 (20) - - 

โอนกลบัจากการลดหน้ีใหลู้กหน้ี (26) - - - 

ยอดปลายงวด 501 98 - - 
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10. คุณภาพสินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 คุณภาพของสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ี
เป็นสถาบนัการเงินจดัประเภทตามประกาศของ ธปท. เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 เงินใหสิ้นเช่ือ  ทรัพยสิ์น   
 และดอกเบ้ียคา้งรับ เงินลงทุน รอการขาย สินทรัพยอ่ื์น รวม 

 30 
กนัยายน 

2553 

31 
ธนัวาคม 

2552 

30 
กนัยายน 

2553 

31 
ธนัวาคม 

2552 

30 
กนัยายน 

2553 

31 
ธนัวาคม 

2552 

30 
กนัยายน 

2553 

31 
ธนัวาคม 

2552 

30 
กนัยายน 

2553 

31 
ธนัวาคม 

2552 

   จดัชั้นปกติ 560,782 307,188 - - - - 151 131 560,933 307,319 
   จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 40,520 17,970 - - - - 87 58 40,607 18,028 
   จดัชั้นต ํ่ากวา่มาตรฐาน 7,536 1,713 - - - - 9 3 7,545 1,716 
   จดัชั้นสงสยั 9,931 2,180 - - - - 14 3 9,945 2,183 
   จดัชั้นสงสยัจะสูญ 21,278 7,737 939 986 3,784 822 620 196 26,621 9,741 

   รวม 640,047 336,788 939 986 3,784 822 881 391 645,651 338,987 

   หกั:  ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจาก           
 การปรับโครงสร้างหน้ี (501) (98)         
    กาํไรระหวา่งกนั           
                 จากการโอนขาย (194) (200)         

 639,352 336,490         

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินใหสิ้นเช่ือ  ทรัพยสิ์น   
 และดอกเบ้ียคา้งรับ เงินลงทุน รอการขาย สินทรัพยอ่ื์น รวม 

 30 
กนัยายน 

2553 

31 
ธนัวาคม 

2552 

30 
กนัยายน 

2553 

31 
ธนัวาคม 

2552 

30 
กนัยายน 

2553 

31 
ธนัวาคม 

2552 

30 
กนัยายน 

2553 

31 
ธนัวาคม 

2552 

30 
กนัยายน 

2553 

31 
ธนัวาคม 

2552 

   จดัชั้นปกติ 1,200 3,436 - - - - - 3 1,200 3,439 
   จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 14 124 - - - - 3 5 17 129 
   จดัชั้นต ํ่ากวา่มาตรฐาน 2 20 - - - - - - 2 20 
   จดัชั้นสงสยั 8 22 - - - - 1 1 9 23 
   จดัชั้นสงสยัจะสูญ 459 475 411 416 473 531 99 101 1,442 1,523 

   รวม 1,683 4,077 411 416 473 531 103 110 2,670 5,134 
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11. ทรัพย์สินรอการขาย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 

ราคาทุน 15,769 7,355 2,502 2,693 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (3,788) (831) (473) (531) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 11,981 6,524 2,029 2,162 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 ทรัพยสิ์นรอการขายท่ีไดม้าจากการรับชาํระหน้ีท่ีมี
ภาระผกูพนัมีดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 

อสงัหาริมทรัพยส่์วนท่ีใหสิ้ทธิแก่ลกูหน้ี
ในการซ้ือคืนหรือซ้ือก่อน 402 28 - - 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้การทาํสัญญาจะซ้ือจะขายทรัพยสิ์นรอการขาย
กบัลูกคา้จาํนวนประมาณ 1,899  ลา้นบาท (ราคาทุน) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 170 ลา้นบาท) แต่
ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการผอ่นชาํระหรือการโอนกรรมสิทธิ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงยงัมิไดรั้บรู้กาํไรจาก
การขายและทรัพยสิ์นดงักล่าวยงัคงบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของทรัพยสิ์นรอการขายของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย  
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12. เงินกู้ยมื 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 ยอดคงเหลือของเงินกูย้มืในประเทศมีดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภทของการกูย้มื 
อตัราดอกเบ้ียต่อปี           

(ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553) วนัครบกาํหนด 
30 กนัยายน 

2553 
31 ธนัวาคม 

2552 
30 กนัยายน 

2553 
31 ธนัวาคม 

2552 

เงนิกู้ยมืระยะส้ัน       
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและ 
 ไม่มีประกนั 

  - 6,328 - 6,500 

ตัว๋แลกเงิน ร้อยละ 1.10 - 6.00 ปี 2553 - 2554 129,807 68,600 - - 
ตัว๋แลกเงิน ร้อยละ 0.00 เม่ือทวงถาม 26 - - - 
รวมเงินกูย้มืระยะสั้น   129,833 74,928 - 6,500 

เงนิกู้ยมืระยะยาว       
ตัว๋แลกเงิน ร้อยละ 1.25 - 1.70 ปี 2554 - 2556 3,419 - - - 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและ 
 ไม่มีประกนั (ก) 

ร้อยละ 5.25 ปี 2554 1,455 1,455 1,500 1,500 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและ        
ไม่มีประกนั (ข) 

ร้อยละ 4.90 ปี 2557 9,000 9,000 9,000 9,000 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและ        
ไม่มีประกนั (ค) 

ร้อยละ 3.35 ปี 2556 3,000 - 3,000 - 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิเพือ่นบัเป็น
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 (ง) 

ร้อยละ 7.00 เลิกกิจการ 3,494 - - - 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิเพือ่นบัเป็น
เงินกองทุนชั้นท่ี 2 (จ) 

ร้อยละ 5.10 ปี 2558 5,000 5,000 - - 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิเพือ่นบัเป็น
เงินกองทุนชั้นท่ี 2 (ฉ) 

ร้อยละ 5.25 ปี 2562  2,000 2,000 - - 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิเพือ่นบัเป็น
เงินกองทุนชั้นท่ี 2 (ช) 

ร้อยละ 5.25 ปี 2562 และ 
2567 

5,000 4,922 - - 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิเพือ่นบัเป็น
เงินกองทุนชั้นท่ี 2 (ซ) 

ร้อยละ 5.00 ปี 2563 6,000 - - - 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิเพือ่นบัเป็น
เงินกองทุนชั้นท่ี 2 (ฌ) 

ร้อยละ 5.50 - 6.50  
 

ปี 2562 10,000 - - - 

กองทุนอนุรักษพ์ลงังาน ร้อยละ 0.00 - 0.50  ปี 2556 - 2560 255 - - -  
รวมเงินกูย้มืระยะยาว   48,623 22,377 13,500 10,500 

รวมเงนิกู้ยมื   178,456 97,305 13,500 17,000 
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(ก) เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2551 บริษทัฯออกจาํหน่ายหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัจาํนวน 
1,500,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท จะครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2554 และมี
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.25 ต่อปี โดยกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน  

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

(ค) เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2553 บริษทัฯออกจาํหน่ายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกนัจาํนวน 
3,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยหุน้กูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนใน
ปี 2556 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.35 ต่อปี โดยครบกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส 

(ง) เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2553 ธนาคารธนชาตออกจาํหน่ายหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน ชนิดระบุช่ือ
ท่ีไม่สะสมดอกเบ้ียจ่าย และไม่ชาํระดอกเบ้ียในปีท่ีไม่มีผลกาํไร (Hybrid Tier 1) แบบเฉพาะเจาะจง
จาํนวน 7,130,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยเสนอขายให้แก่บริษทัฯและ 
BNS เท่านั้น หุ้นกูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนเม่ือธนาคารธนชาตเลิกกิจการ หุ้นกูด้งักล่าว          
ไม่มีประกนัและไม่สามารถแปลงสภาพได ้และมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียสูงสุดของ         
เงินฝากประจาํ 6 เดือนบวกดว้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน โดย
ธนาคารธนชาตสามารถไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบกาํหนดไดท่ี้ราคาตามมูลค่าถา้เขา้เง่ือนไขตามท่ี
ระบุไว ้ซ่ึงบริษทัฯไดล้งทุนในหุน้กูด้อ้ยสิทธิดงักล่าวเป็นจาํนวน 3,636 ลา้นบาท 

(จ) เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2551 ธนาคารธนชาตออกจาํหน่ายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั 
ไม่แปลงสภาพ และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้าํนวน 5,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 
บาท โดยหุน้กูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2558 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสาํหรับปีท่ี 1 ถึง
ปีท่ี 3 ร้อยละ 5.10 ต่อปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีสาํหรับปีท่ี 4 ถึงปีท่ี 7 ร้อยละ 6.00 ต่อปี โดยกาํหนด
ชาํระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส 

(ฉ) เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2552 ธนาคารธนชาตออกจาํหน่ายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั 
ไม่แปลงสภาพ และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้จาํนวน 2,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 
บาท โดยหุน้กูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2562 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสาํหรับปีท่ี 1 ถึง
ปีท่ี 3 ร้อยละ 5.25 ต่อปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีสําหรับปีท่ี 4 ถึงปีท่ี 7 ร้อยละ 5.75 ต่อปี และอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีสาํหรับปีท่ี  8 ถึงปีท่ี 10 ร้อยละ 6.50 ต่อปี โดยกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส 
โดยธนาคารธนชาตสามารถไถ่ถอนหุ้นกูด้งักล่าวก่อนครบกาํหนดไดท่ี้ราคาตามมูลค่าถา้เขา้
เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

37 

(ช) เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2552 ธนาคารธนชาตออกจาํหน่ายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนท่ี
สะสมดอกเบ้ียจ่าย ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั ไม่แปลงสภาพ และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ จาํนวน 
5,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยหุ้นกูจ้าํนวน 3.5 ลา้นหน่วย จะครบ
กาํหนดไถ่ถอนในปี 2562 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสาํหรับปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 5 ร้อยละ 5.25 ต่อปี และ
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีสาํหรับปีท่ี 6 ถึงปีท่ี 10 ร้อยละ 5.50 ต่อปี และหุน้กูท่ี้เหลือจาํนวน 1.5 ลา้นหน่วย 
จะครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2567 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสาํหรับปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 5 ร้อยละ 5.25 ต่อปี 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีสาํหรับปีท่ี 6 ถึงปีท่ี 10 ร้อยละ 6.00 ต่อปี และอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสาํหรับปีท่ี  
11 ถึงปีท่ี 15 ร้อยละ 6.50 ต่อปี โดยกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส โดยธนาคารธนชาต
สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวก่อนครบกําหนดได้ท่ีราคาตามมูลค่า  และสามารถเล่ือน
กาํหนดเวลาชาํระเงินตน้และ/หรือดอกเบ้ียไดถ้า้เขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุได ้

(ซ) เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2553 ธนาคารธนชาตออกจาํหน่ายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั                
ไม่แปลงสภาพ และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้จาํนวน 6,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 
บาท โดยหุน้ดงักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2563 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสาํหรับปีท่ี 1 ถึง
ปีท่ี 5 ร้อยละ 5.00 ต่อปี และอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสําหรับปีท่ี 6 ถึงปีท่ี 10 ร้อยละ 5.50 ต่อปี โดย
กาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส โดยธนาคารธนชาตสามารถไถ่ถอนหุ้นกูด้งักล่าวก่อนครบ
กาํหนดไดท่ี้ราคาตามมูลค่าถา้เขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้ 

(ฌ) เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2552 ธนาคารนครหลวงไทยได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดไม่มีประกนั 
จาํนวน 10,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยหุ้นกูด้งักล่าวจะครบกาํหนด
ไถ่ถอนปี 2562 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 3 ร้อยละ 5.50 ต่อปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
สาํหรับปีท่ี 4 ถึงปีท่ี 7 ร้อยละ 6.00 ต่อปี และอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสําหรับปีท่ี 8 ถึงปีท่ี 10 ร้อยละ 
6.50 ต่อปี โดยกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส หุ้นกูด้งักล่าวสามารถไถ่ถอนก่อนครบ
กาํหนดไดท่ี้ราคาตามมูลค่าถา้เขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้

13. ทุนเรือนหุ้น/หุ้นทุนซ้ือคนื/เงนิปันผล 

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 ไม่มีผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิท่ีแจง้ใช้สิทธิในการ
แปลงสภาพหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯ ดงันั้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 บริษทัฯคงเหลือ
หุ้นบุริมสิทธิท่ียงัไม่ไดแ้ปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 15,856 หุ้น ซ่ึงหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น สามารถ
แปลงเป็นหุน้สามญัได ้1 หุน้ และสามารถใชสิ้ทธิไดโ้ดยไม่มีกาํหนดและไม่มีเง่ือนไข 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 บริษทัฯมีหุ้นทุนซ้ือคืนรวม 55,324,300 หุ้น คิดเป็นเงิน 387.50 ลา้นบาท 
และยงัไม่ไดมี้การจาํหน่ายออกไปในระหว่างงวด หุ้นทุนซ้ือคืนดงักล่าวมีเง่ือนไขให้ตอ้งจาํหน่าย
ออกไปภายใน 3 ปีนบัจากวนัซ้ือหุน้คืนเสร็จส้ิน (ภายในเดือนมิถุนายน 2555) 
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 นอกจากน้ี ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 2552 บริษทัฯมีการจ่ายเงินปันผล
ดงัน้ี 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย      

ต่อหุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  ลา้นบาท บาท  
เงินปันผลระหวา่งกาลประกาศ
จ่ายจากกาํไรสาํหรับงวดหก
เดือนแรกของปี 2553 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี          
27 กนัยายน 2553 

  639 0.50 26  ตุลาคม  2553 

เงินปันผลประกาศจ่ายจาก
กาํไรสาํหรับงวดหกเดือน
หลงัของปี 2552 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือ
วนัท่ี 7 เมษายน 2553 

  767 
 
 

0.60 
 
 

6  พฤษภาคม  2553 

รวมเงินปันผลจ่ายในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี              
30 กนัยายน 2553 

1,406 1.10 

 

     
เงินปันผลระหวา่งกาลประกาศ
จ่ายจากกาํไรสาํหรับงวดหก
เดือนแรกของปี 2552 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี          
29 กนัยายน 2552 

447 0.35 28  ตุลาคม 2552 

เงินปันผลประกาศจ่ายจาก
กาํไรสาํหรับงวดหกเดือน
หลงัของปี 2551 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือ
วนัท่ี 29 เมษายน 2552 

  767 
 
 

  0.60 
 
 

28 พฤษภาคม 2552 

รวมเงินปันผลจ่ายในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี              
30 กนัยายน 2552 1,214 0.95 

 

14. ส่วนเกนิทุน(ส่วนตํ่ากว่าทุน)จากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงนิลงทุน 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

ส่วนเกนิทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงนิลงทุน     
เงินลงทุนเผือ่ขาย     
   ตราสารหน้ี 344 257 - 9 
   ตราสารทุน 649 2,227 243 2,118 
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด 19 22 - - 
ส่วนเกินทุนของบริษทัร่วม - ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 203 152 - - 

รวม 1,215 2,658 243 2,127 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

ส่วนต่ํากว่าทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงนิลงทุน     
เงินลงทุนเผือ่ขาย     
   ตราสารหน้ี (21) (5) - (6) 
   ตราสารทุน (297) (301) - - 
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด (140) (193) - - 

รวม (458) (499) - (6) 

รวมส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 757 2,159 243 2,121 

15. หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ 

 หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 
2552 ประกอบดว้ย 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบัหน้ีสูญและ     
   หน้ีสงสยัจะสูญ) ของเงินใหสิ้นเช่ือ     
    และรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,136 2,808 (84) (134) 
ตดัจาํหน่ายคา่เผือ่การปรับมลูค่าจากการปรับ      

   โครงสร้างหน้ีในระหวา่งงวด 6 (19) - - 

รวมหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 1,142 2,789 (84) (134) 

16. ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี ้

 ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีในงบกาํไรขาดทุนสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2553 และ 2552 ประกอบดว้ย 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

ขาดทุนจากการลดหน้ีใหลู้กหน้ี 168 21 - - 
ตั้ง (โอนกลบั) ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับ
โครงสร้างหน้ี  (45) 12 - - 

รวมขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 123 33 - - 
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17. ภาษเีงนิได้นิติบุคคล 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคาํนวณข้ึนจากกาํไรสุทธิสาํหรับงวดหลงัจากบวกกลบัและหกัออกดว้ยค่าใชจ่้าย
และสาํรองต่าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตใหถื้อเป็นค่าใชจ่้ายในการคาํนวณภาษี และรายไดต่้าง ๆ ท่ีไดรั้บยกเวน้
ไม่ตอ้งนาํมารวมคาํนวณเป็นรายไดใ้นทางภาษี 

18. การกระทบยอดกาํไรต่อหุ้นปรับลด 

 กาํไรต่อหุน้ท่ีแสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเป็นกาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานซ่ึงคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิ
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯสําหรับงวดดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีออกจาํหน่ายอยู่ใน
ระหวา่งงวดโดยสุทธิจากหุน้สามญัซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัฯ 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯสาํหรับงวดดว้ยผลรวมของ
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีออกอยู่ในระหว่างงวดสุทธิจากหุ้นสามญัซ้ือคืนท่ีถือโดย
บริษทัฯบวกดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุ้นสามญั
เทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุน้สามญั โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัตน้งวดหรือ 
ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

   งบการเงินรวม  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  จาํนวนหุน้สามญั  
 กาํไรสุทธิ ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 1,537,990 1,001,547 1,277,814 1,277,814 1.20 0.78 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุน้บุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น      
หุน้สามญั - - 16 16   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 1,537,990 1,001,547 1,277,830 1,277,830 1.20 0.78 
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 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  จาํนวนหุน้สามญั  
 กาํไรสุทธิ ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 4,249,902 3,935,784 1,277,814 1,280,604 3.33 3.07 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุน้บุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น      
หุน้สามญั - - 16 16   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 4,249,902 3,935,784 1,277,830 1,280,620 3.33 3.07 

 
 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  จาํนวนหุน้สามญั  
 กาํไรสุทธิ ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
กาํไรสุทธิ 106,298 147,851 1,277,814 1,277,814 0.08 0.12 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุน้บุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น      
หุน้สามญั - - 16 16   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       

สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 106,298 147,851 1,277,830 1,277,830 0.08 0.12 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  จาํนวนหุน้สามญั  
 กาํไรสุทธิ ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
กาํไรสุทธิ 2,780,480 3,274,053 1,277,814 1,280,604 2.18 2.56 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุน้บุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น 
 หุน้สามญั - - 16 16   
กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       

สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 2,780,480 3,274,053 1,277,830 1,280,620 2.18 2.56 

19. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัฯ 
และบริษทัเหล่านั้น และเป็นไปตามปกติธุรกิจ ซ่ึงรายการท่ีมีสาระสาํคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ    นโยบายกาํหนดราคา 

 2553 2552 2553 2552 (สาํหรับงวด 2553) 

บริษทัย่อย      
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี - - 4,548 331 ราคาตลาด 
มูลค่าขายท่ีดินและอาคาร 
 (2553: กาํไร 29 ลา้นบาท) 

- - 90 - ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

ดอกเบ้ียรับจากเงินให้สินเช่ือ - - 9 17 คิดดอกเบ้ียร้อยละ 2.80 ต่อปี 
ดอกเบ้ียรับจากเงินฝากธนาคาร - - 4 18 คิดดอกเบ้ียร้อยละ  0.65 - 1.40 ต่อปี 
ดอกเบ้ียรับจากเงินลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 

- - 64 47 คิดดอกเบ้ียร้อยละ  5.25 - 7.00 ต่อปี 

เงินปันผลรับ - - 59 71 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค้่าเช่าและบริการอ่ืน - - 46 51 อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ดอกเบ้ียจ่าย - - - 2  
ค่าเช่าจ่ายและบริการอ่ืน - - 12 22 อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ค่าเบ้ียประกนัจ่าย - - - 1  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ    นโยบายกาํหนดราคา 

 2553 2552 2553 2552 (สาํหรับงวด 2553) 

บริษทัร่วม       
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี 8,677 650 - - ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับและเงินปันผลรับ 65 1 48 42 คิดดอกเบ้ียร้อยละ 3.00 - 5.00 ต่อปี และ

เงินปันผลตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียจ่าย 18 1 - - คิดดอกเบ้ียร้อยละ 0.25 - 1.75 และ 5.25 

ต่อปี 
เงินปันผลจ่าย 16 50 - - ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 18 12 8 8  
บริษทัท่ีเกีย่วข้องกัน       
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี 1,121 40 - - ราคาเดียวกนักบักองทุนฟ้ืนฟฯู 
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี 1,261 - - - ราคาตลาด 
มูลค่าซ้ือ/ขายสญัญาอตัรา
แลกเปล่ียน 

 (2553: กาํไร 4 ลา้นบาท 
    2552: กาํไร 2 ลา้นบาท) 

40,969 32,768 - - ราคาตลาด 

ดอกเบ้ียรับและเงินปันผลรับ 82 21 12 - คิดดอกเบ้ียร้อยละ 0.05 - 8.50 ต่อปี และ
เงินปันผลตามท่ีประกาศจ่าย 

รายไดอ่ื้น 4 2 - -  
ดอกเบ้ียจ่าย 97 4 2 - คิดดอกเบ้ียร้อยละ 0.25 - 5.25 และ 7.00 

ต่อปี 
ค่าบริหารโครงการจ่าย 16 16 8 7 อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญาซ่ึงคาํนวณ

โดยอา้งอิงจากประมาณการเวลาท่ีใช ้
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/

ประกนัชีวติ 
18 - - - ตามกรมธรรม ์

ค่าธรรมเนียมและบริการ 32 - - - อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 50 23 1 1  
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      (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ    นโยบายกาํหนดราคา 

 2553 2552 2553 2552 (สาํหรับงวด 2553) 

บริษัทย่อย       
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี - - 35,017 11,557 ราคาตลาด 
ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ย - - 18,245 1,019 ราคาท่ีตราไว ้
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี - - 18,334 - ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 3,402 - ราคาเดียวกนักบักองทุนฟ้ืนฟฯู 
มูลค่าขายท่ีดินและอาคาร 
 (2553: กาํไร 29 ลา้นบาท) 

- - 90 - ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

ดอกเบ้ียรับจากเงินให้สินเช่ือ - - 29 52 คิดดอกเบ้ียร้อยละ 2.80 ต่อปี 
ดอกเบ้ียรับจากเงินฝากธนาคาร - - 34 43 คิดดอกเบ้ียร้อยละ  0.65 - 1.50 ต่อปี 
ดอกเบ้ียรับจากเงินลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 

- - 159 139 คิดดอกเบ้ียร้อยละ  5.00 - 7.00 ต่อปี 

เงินปันผลรับ - - 854 683 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค่้าเช่าและบริการอ่ืน - - 159 144 อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 3 23 คิดดอกเบ้ียร้อยละ 2.41 - 5.25  ต่อปี 
ค่าเช่าจ่ายและบริการอ่ืน - - 40 72 อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ค่าเบ้ียประกนัจ่าย - - 1 2 ตามกรมธรรม ์
บริษัทร่วม       
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 161 - - - ราคาเดียวกนักบักองทุนฟ้ืนฟฯู 
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี 350 44 - - ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี 13,481 734 - - ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  213 - - - ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับและเงินปันผลรับ 122 1 90 80 คิดดอกเบ้ียร้อยละ 3.00 - 5.00 ต่อปี และ

เงินปันผลตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดอ่ื้น 14 1 - -  
ดอกเบ้ียจ่าย 51 1 - - คิดดอกเบ้ียร้อยละ 0.25 - 1.75 และ 5.25 

ต่อปี 
เงินปันผลจ่าย 40 50 - - ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 44 41 23 23  
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     (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ    นโยบายกาํหนดราคา 

 2553 2552 2553 2552 (สาํหรับงวด 2553) 

บริษัทท่ีเกีย่วข้องกัน       
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6,228 - - - ราคาเดียวกนักบักองทุนฟ้ืนฟฯู 
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี 2,890 50 - - ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี 2,096 545 - - ราคาตลาดและราคาท่ีตราไว ้
มูลค่าขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

(2552: กาํไร 2,805 ลา้นบาท 
ในงบการเงินรวม และกาํไร 
3,038 ลา้นบาท ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ) 

- 7,656 - 7,656  

มูลค่าขายท่ีดินและสิทธิการเช่า 
(2553: กาํไร 78 ลา้นบาท 
ในงบการเงินรวม และกาํไร 
85 ลา้นบาทในงบการเงิน 
เฉพาะกิจการ) 

266 - 208 - ราคาประมูล 

มูลค่าขายทรัพยสิ์นรอการขาย 
(2553: กาํไร 29 ลา้นบาท) 

373 - - - ราคาประมูล 

มูลค่าซ้ือ/ขายสญัญาอตัรา
แลกเปล่ียน 

    (2553: กาํไร 6  ลา้นบาท 
     2552: ขาดทุน 7 ลา้นบาท) 

135,162 103,759 - - ราคาตลาด 

ดอกเบ้ียรับและเงินปันผลรับ 170 109 24 12 คิดดอกเบ้ียร้อยละ 0.05 - 8.50 ต่อปี และ
เงินปันผลตามท่ีประกาศจ่าย 

รายไดอ่ื้น 44 4 1 1  
เงินปันผลจ่าย 558 476 - - ตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียจ่าย 215 14 6 - คิดดอกเบ้ียร้อยละ 0.125 - 5.25 และ           

7.00 ต่อปี 
ค่าบริหารโครงการจ่าย 50 49 22 22 อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญาซ่ึงคาํนวณ

โดยอา้งอิงจากประมาณการเวลาท่ีใช ้
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/

ประกนัชีวติ 
50 - - - ตามกรมธรรม ์

ค่าธรรมเนียมและบริการ 109 - - - อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 136 67 9 2  
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 ยอดคงคา้งของรายการระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กันยายน 2553 และ 2552 สามารถแสดงด้วยยอดถัวเฉล่ียจากยอดคงค้าง ณ วนัส้ินเดือน ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

บริษทัยอ่ย     
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ - - 3,924 4,005 
เงินใหสิ้นเช่ือ - - 1,411 2,224 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) - - 1 808 
เงินกูย้มื - - 107 245 
บริษทัร่วม     
เงินใหสิ้นเช่ือ 5,192 287 - - 
เงินรับฝาก 413 232 - - 
เงินกูย้มื 1,407 1,200 - - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 1,756 4,029 20 20 
เงินใหสิ้นเช่ือ 8,662 764 - - 
เงินรับฝาก 5,442 1,120 - - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 6,583 1,749 - - 
เงินกูย้มื 3,451 396 185 - 
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 ยอดคงคา้งของรายการระหว่างกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญั 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2553 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน  

 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ  

เงินลงทุน - 
ตราสาร
หน้ี 

เงินให้
สินเช่ือ
และ

ดอกเบ้ีย 
คา้งรับ 

สินทรัพย์
อ่ืน 

เงิน       
รับฝาก 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ  เงินกูย้มื หน้ีสินอ่ืน 

ภาระ
ผกูพนั 

บริษัทร่วม          
บมจ. ราชธานีลีสซ่ิง - - 5,666 - 38 - - - - 
บมจ. เอม็ บี เค - - - 9 1,159 - 1,700 19 67 
บจ. สยามซมัซุงประกนัชีวิต - - - - 49 - 10 - - 
บจ. สยามซิต้ีประกนัภยั - - - - 69 - - - - 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั          
ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย 289 - - 4 - 5,526 3,494 116 2,552 
บจ. นํ้าตาลรีไฟน์ชยัมงคล - - 2,866 - 42 - - - 3 
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ - 245 26 3 2,023 - 200 5 18 
ธนาคารออมสิน 4,064 - - - - 2,030 650 28 - 
บจ. นํ้าตาลวงัขนาย - - 1,662 - 82 - - - 48 
บมจ. ซีคอน ดีเวลลอปเมนท ์ - - 590 1 - - - - 58 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย - - - 2 774 - 50 2 - 
บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ - - 577 - 8 - - - 14 
บจ. สินแพทย ์ - - 703 - 12 - - - 34 
บมจ. ทิพยประกนัภยั - - - - 7 - 170 - - 

อ่ืน ๆ 340 174 1,653 86 1,042 44 654 28 254 

รวม 4,693 419 13,743 105 5,305 7,600 6,928 198 3,048 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2552 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน  

 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ  

เงินลงทุน - 
ตราสาร
หน้ี 

เงินให้
สินเช่ือ
และ

ดอกเบ้ีย 
คา้งรับ 

สินทรัพย์
อ่ืน 

เงิน       
รับฝาก 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ  เงินกูย้มื หน้ีสินอ่ืน 

ภาระ
ผกูพนั 

บริษัทร่วม          
บมจ. เอม็ บี เค - - - 10 19 - 1,200 12 67 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั          
ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย 189 - - 14 - 5,013 -        2 1,407 
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ - 319 44 7 2,123 - 300 5 17 
ธนาคารออมสิน 14 - - - - - - 272 - 
บมจ. ซีคอน ดีเวลลอปเมนท ์ - - 201 1 - - - - 58 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย - - - - 568 - 50 2 - 
บมจ. ทิพยประกนัภยั - - - 500 - - - 15 - 

อ่ืน ๆ 78 - 363 16 448 55 400 34 29 

รวม 281 319 608 548 3,158 5,068 1,950 342 1,578 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2553 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน  

 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ  

เงินลงทุน - 
ตราสารหน้ี 

เงินให้
สินเช่ือและ
ดอกเบ้ีย
คา้งรับ 

สินทรัพย์
อ่ืน 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ  เงินกูย้มื หน้ีสินอ่ืน 

ภาระ 
ผกูพนั 

บริษัทย่อย         
บมจ. ธนาคารธนชาต 1,162 3,636 - 124 1 - 534 - 
บมจ. หลกัทรัพยธ์นชาต - - - 3 - - 5 - 
บจ. เนชัน่แนล ลีซซ่ิง - - - - - - 22 - 
บบส. เอน็ เอฟ เอส  - - 1,000 - - - - - 
บบส.แมก๊ซ์ - - - - - - 2 - 
บจ. ธนชาตประกนัภยั - - - 1 - - - - 
บจ. ธนชาตประกนัชีวติ - - - - - 45 1 - 
บริษัทร่วม         
บมจ. เอม็ บี เค  - - - 49 - - 7 - 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั         

อ่ืน ๆ 21 - - 14 - 200 2 - 

รวม 1,183 3,636 1,000 191 1 245 573 - 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

49 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2552 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน  

 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ  

เงินลงทุน - 
ตราสารหน้ี 

เงินให้
สินเช่ือและ
ดอกเบ้ีย
คา้งรับ 

สินทรัพย์
อ่ืน 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ  เงินกูย้มื หน้ีสินอ่ืน 

ภาระ 
ผกูพนั 

บริษัทย่อย         
บมจ. ธนาคารธนชาต 6,689 3,078 - 24 1 - 24 - 
บมจ. หลกัทรัพยธ์นชาต - - - 5 - - 3 - 
บจ. เนชัน่แนล ลีซซ่ิง - - - - - - 22 - 
บบส. เอน็ เอฟ เอส  - - 2,400 - - - 1 - 
บจ. ธนชาตประกนัภยั - - - 1 - 80 - - 
บจ. ธนชาตประกนัชีวติ - - - - - 137 1 - 
บริษัทร่วม         
บมจ. เอม็ บี เค  - - - 3 - - 7 - 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั         

อ่ืน ๆ 21 - - - - 50 6 10 

รวม 6,710 3,078 2,400 33 1 267 64 10 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการมี
ผูบ้ริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเป็นผูถื้อหุน้และ/หรือเป็นกรรมการร่วมกนัรวมจาํนวนประมาณ 
1,085 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 402  ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2552: 728 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม
และ 363 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัพนกังานระดบับริหารของบริษทัฯและบริษทัใน
กลุ่มธนชาต โดยรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ซ่ึงยอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 
และ 31 ธนัวาคม 2552 เป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

เงินใหสิ้นเช่ือ 56 30 - - 
เงินรับฝาก 533 554 - - 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินเดือน ค่าเบ้ียประชุม 
และบาํเหน็จให้แก่ผูบ้ริหารสําคญัรวมถึงกรรมการของบริษทัฯและบริษทัย่อยรวมเป็นจาํนวน 339               
ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ: 58 ลา้นบาท) (2552: 205 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและ 41 ลา้นบาท 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 
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20. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

20.1 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานทีสํ่าคญัจาํแนกตามประเภทธุรกรรม  

 ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และผลการดาํเนินงานสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 จาํแนกตามประเภทธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2553 

 

ธุรกรรม         
ในประเทศ 

ธุรกรรม
ต่างประเทศ รายการตดับญัชี รวม 

สินทรัพยร์วม 939,225 12,451 (106,558) 845,118 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 94,030 1,437 (16,443) 79,024 
เงินลงทุน - สุทธิ 239,067 10,907 (109,866) 140,108 
เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 559,247 - (2,601) 556,646 
เงินรับฝาก 497,900 - (536) 497,364 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 50,222 11,848 (15,976) 46,094 
เงินกูย้มื 184,354 - (5,898) 178,456 
ภาระผูกพนัทั้งส้ิน 204,587 3,346 - 207,933   

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 

 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  

 ในประเทศ ต่างประเทศ ตดับญัชี รวม 

รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล 10,290 90 (397) 9,983 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (2,801) (17) 118 (2,700) 
หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุน 
     จากการปรับโครงสร้างหน้ี (356) - (6) (362) 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 7,133 73 (285) 6,921 
รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย 5,839 25 (560) 5,304 

ค่าใชจ่้ายท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย (8,500) (1) 443 (8,058) 

กาํไรก่อนภาษีเงินไดก่้อนส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 4,472 97 (402) 4,167 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 

 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  

 ในประเทศ ต่างประเทศ ตดับญัชี รวม 

รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล 27,565 200 (2,385) 25,380 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (7,276) (35) 362 (6,949) 
หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุน 
     จากการปรับโครงสร้างหน้ี (1,263) - (2) (1,265) 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 19,026 165 (2,025) 17,166 
รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย 17,895 8 (3,578) 14,325 

ค่าใชจ่้ายท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย (21,237) (2) 1,275 (19,964) 

กาํไรก่อนภาษีเงินไดก่้อนส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 15,684 171 (4,328) 11,527 

ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และผลการดาํเนินงานสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 ในงบการเงินรวมเป็นธุรกรรมในประเทศเท่านั้น 

ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 และผลการดาํเนินงานสําหรับงวด
สามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 2552 ในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็น
ธุรกรรมในประเทศเท่านั้น 

20.2 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานจาํแนกตามประเภทธุรกจิ 

 ขอ้มูลทางการเงินในงบการเงินรวมจาํแนกตามส่วนงาน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 31 ธนัวาคม 
2552 และสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 2552 เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ
ธนาคาร 

ธุรกิจบริหาร
สินทรัพย ์

ธุรกิจ
หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ      
ประกนัชีวติ 

ธุรกิจ 
ประกนัภยั ธุรกิจอ่ืน 

รายการ    
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล
สุทธิหลงัหกัหน้ีสูญและหน้ี
สงสัยจะสูญและขาดทุนจาก
การปรับโครงสร้างหน้ี 68 6,505 173 62 293 32 73 (285) 6,921 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย                - - - - - - - 69 69 

รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย 120 1,792 16 585 2,422 792 137 (629) 5,235 
คา่ใชจ่้ายท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย (85) (4,949) (29) (413) (2,267) (653) (105) 443 (8,058) 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 3 (1,007) (27) (64) (148) (27) (19) - (1,289) 

กาํไรสุทธิก่อนส่วนของ            
ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 106 2,341 133 170 300 144 86 (402) 2,878 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ
ธนาคาร 

ธุรกิจบริหาร
สินทรัพย ์

ธุรกิจ
หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ      
ประกนัชีวติ 

ธุรกิจ 
ประกนัภยั ธุรกิจอ่ืน 

รายการ    
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล
สุทธิหลงัหกัหน้ีสูญและหน้ี
สงสัยจะสูญและขาดทุนจาก
การปรับโครงสร้างหน้ี 225 3,417 181 53 115 23 150 (258) 3,906 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย - - - - - - - 61 61 

รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย 96 711 103 425 5,150 665 124 (262) 7,012 
คา่ใชจ่้ายท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย (116) (2,313) (26) (288) (5,386) (551) (104) 265 (8,519) 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (57) (567) (51) (41) 39 (14) (27) - (718) 

กาํไรสุทธิก่อนส่วนของ            
ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 148 1,248 207 149 (82) 123 143 (194) 1,742 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ
ธนาคาร 

ธุรกิจบริหาร
สินทรัพย ์

ธุรกิจ
หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ      
ประกนัชีวติ 

ธุรกิจ 
ประกนัภยั ธุรกิจอ่ืน 

รายการ    
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล
สุทธิหลงัหกัหน้ีสูญและ 
หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุน
จากการปรับโครงสร้างหน้ี 844 16,941 212 147 704 79 264 (2,025) 17,166 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย - - - - - - - 318 318 

รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย 3,004 4,480 337 1,485 5,941 2,228 428 (3,896) 14,007 
คา่ใชจ่้ายท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย (312) (11,875) (83) (1,069) (5,690) (1,892) (318) 1,275 (19,964) 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (756) (2,716) (105) (163) (292) (152) (87) 629 (3,642) 

กาํไรสุทธิก่อนส่วนของ            
ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 2,780 6,830 361 400 663 263 287 (3,699) 7,885 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ
ธนาคาร 

ธุรกิจบริหาร
สินทรัพย ์

ธุรกิจ
หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ      
ประกนัชีวติ 

ธุรกิจ 
ประกนัภยั ธุรกิจอ่ืน 

รายการ    
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล
สุทธิหลงัหกัหน้ีสูญและหน้ี
สงสัยจะสูญและขาดทุนจาก
การปรับโครงสร้างหน้ี 1,191 7,705 244 92 295 61 204 (1,448) 8,344 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย - - - - - - - 207 207 

รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย 3,517 2,079 399 1,071 8,727 2,057 381 (1,039) 17,192 
คา่ใชจ่้ายท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย (394) (6,623) (103) (773) (8,901) (1,864) (307) 810 (18,155) 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (1,040) (900) (150) (100) (18) (67) (84) - (2,359) 

กาํไรสุทธิก่อนส่วน               
ของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 3,274 2,261 390 290 103 187 194 (1,470) 5,229 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ
ธนาคาร 

ธุรกิจบริหาร
สินทรัพย ์

ธุรกิจ
หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ      
ประกนัชีวติ 

ธุรกิจ
ประกนัภยั ธุรกิจอ่ืน 

รายการ    
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

รายการระหวา่งธนาคาร 
 และตลาดเงิน - สุทธิ 1,198 78,277 127 1,372 441 407 170 (2,968) 79,024 
เงินลงทุน - สุทธิ 38,305 176,532 474 1,757 28,685 3,678 543 (109,866) 140,108 
เงินใหสิ้นเช่ือและ                      

ดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ  1,142 553,598 1,247 1,272 52 - 1,936 (2,601) 556,646 
ท่ีดิน อาคารและ 
 อุปกรณ์ - สุทธิ 126 8,819 1 83 136 20 32 - 9,217 

สินทรัพยอ่ื์น 2,343 27,876 3,054 3,113 641 481 263 22,352 60,123 

สินทรัพยร์วม 43,114 845,102 4,903 7,597 29,955 4,586 2,944 (93,083) 845,118 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ
ธนาคาร 

ธุรกิจบริหาร
สินทรัพย ์

ธุรกิจ
หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ      
ประกนัชีวติ 

ธุรกิจ
ประกนัภยั ธุรกิจอ่ืน 

รายการ    
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

รายการระหวา่งธนาคาร 
 และตลาดเงิน - สุทธิ 6,740 64,028 345 768 1,602 410 415 (9,441) 64,867 
เงินลงทุน - สุทธิ 33,131 64,643 1,256 835 14,827 2,730 856 (21,165) 97,113 
เงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ีย         

คา้งรับ - สุทธิ  3,469 275,108 1,330 937 5 - 3,658 (5,618) 278,889 
ท่ีดิน อาคารและ 
 อุปกรณ์ - สุทธิ 210 1,950 2 68 150 28 15 - 2,423 

สินทรัพยอ่ื์น 2,461 8,149 3,327 1,255 956 492 281 (248) 16,673 

สินทรัพยร์วม 46,011 413,878 6,260 3,863 17,540 3,660 5,225 (36,472) 459,965 
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21. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายหนา้และภาระผกูพนัท่ีมี
สาระสาํคญัมีดงัน้ี 

21.1 ภาระผูกพนั 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 

  เงินตราต่าง   เงินตราต่าง  
 เงินบาท ประเทศ รวม เงินบาท ประเทศ รวม 

การรับอาวลัตัว๋เงินและการค ํ้าประกนัการกูย้มืเงิน 1,061 24 1,085 304 2 306 
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบ
กาํหนด 

 
499 

 
806 

 
1,305 - 87 87 

เลต็เตอร์ออฟเครดิต 83 2,928 3,011 9 1,001 1,010 
ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ       
สญัญาอตัราแลกเปล่ียน        
สญัญาซ้ือ - 25,044 25,044 - 9,086 9,086 
สญัญาขาย - 32,606 32,606 - 20,524 20,524 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียต่างสกลุเงิน       
สญัญาซ้ือ - 7,165 7,165 - 4,937 4,937 
สญัญาขาย - 28,069 28,069 - 7,785 7,785 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย       
สญัญาซ้ือ 18,703 984 19,687 23,870 334 24,204 
สญัญาขาย 18,703 984 19,687 23,870 334 24,204 

วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลูกคา้ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้ 46,668 - 46,668 4,861 - 4,861 
อ่ืน ๆ 19,557 4,049 23,606 4,224 57 4,281 

รวม 105,274 102,659 207,933 57,138 44,147 101,285 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 

  เงินตราต่าง   เงินตราต่าง  
 เงินบาท ประเทศ รวม เงินบาท ประเทศ รวม 

การค ํ้าประกนัการกูย้มืเงิน - - - 10 - 10 
ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ       
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย       
สญัญาซ้ือ - - - 4,000 - 4,000 
สญัญาขาย - - - 4,000 - 4,000 

อ่ืน ๆ 1 - 1 1 - 1 

รวม 1 - 1 8,011 - 8,011 

21.2 ในปี 2544 ถึง 2546 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาขายเงินให้สินเช่ือใหแ้ก่บรรษทับริหาร
สินทรัพยไ์ทย (บสท.) จาํนวน 3,409 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 584 ลา้นบาท) บริษทัฯและ
บริษทัย่อยมีภาระท่ีจะต้องร่วมรับรู้ส่วนแบ่งผลกาํไรหรือขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยด์้อย
คุณภาพของ บสท. ณ ส้ินปีท่ีหา้และส้ินปีท่ีสิบนบัแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2544 โดยในกรณีท่ีมีผล
ขาดทุน ผลขาดทุนส่วนแรกจาํนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาโอน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะเป็น
ผูรั้บผิดชอบ ผลขาดทุนส่วนท่ีสองจาํนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาโอน บสท. และบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจะร่วมกนัรับผิดชอบคนละคร่ึง ผลขาดทุนส่วนท่ีเหลือ บสท. จะรับไปทั้งหมด โดยผลกาํไร
หรือขาดทุนจะคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยท่ี์เรียกเก็บไดส้ะสม ณ วนัท่ีคาํนวณหกัดว้ยตน้ทุนในการ
รับโอนและค่าใชจ่้ายทั้งปวงในการดาํเนินงานของ บสท. รวมทั้งดอกเบ้ียจากตราสารหน้ีท่ีออกเพ่ือ
ซ้ือลูกหน้ี ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยยงัไม่สามารถประมาณส่วนแบ่งผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีแน่นอน
ได ้อยา่งไรกต็าม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดป้ระมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนท่ี
อาจเกิดข้ึนจากการบริหารสินทรัพยด์้อยคุณภาพไวแ้ลว้เป็นจาํนวนรวมประมาณ 383 ล้านบาท          
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 183 ลา้นบาท) โดยไดรั้บรู้และแสดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของค่าเผื่อการดอ้ยค่า
ของเงินลงทุนในตราสารหน้ี-ตัว๋สัญญาใชเ้งิน (31 ธนัวาคม 2552: จาํนวนเงิน 557 ลา้นบาท และ 183 
ลา้นบาท ตามลาํดบั)   

21.3 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดมี้การทาํสัญญาขายสินเช่ือ/โอนสิทธิเรียกร้องสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบั
บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัและมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายค่าชดใชค้วามเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากจาํนวน
สินเช่ืออนัเกิดจากการไม่ไดรั้บชาํระหน้ีในจาํนวนเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าสินเช่ือท่ีขาย  
ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553  ภาระสูงสุดไม่เกิน 5 ลา้นบาทในงบการเงินรวม และ 3 ลา้นบาทใน          
งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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21.4 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์น
รอการขาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและค่าบริการอ่ืน ๆ พร้อมทั้งค่าเช่าและค่าบริการอาคาร
สาํนกังานตามสญัญาเช่าและบริการระยะยาวดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี กิจการอ่ืน กิจการอ่ืน บริษทัยอ่ย 

 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
2553 567 8 9 
2554 1,263 3 6 

2555 เป็นตน้ไป 2,132 4 19 

  บริษทัฯมีภาระท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการงานธุรการต่าง ๆ ให้กบับริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงตามอตัราตน้ทุนท่ี
เกิดข้ึนจริงบวกส่วนเพ่ิมตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา 

21.5 ภายใตเ้ง่ือนไขในสัญญาการเขา้ซ้ือหุน้ของธนาคารธนชาตท่ีทาํระหว่างบริษทัฯ ธนาคารธนชาต และ
ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย เอเชีย ลิมิเตด็ (“BNSAL”) (ซ่ึง BNSAL ไดโ้อนสิทธิและหนา้ท่ีตามสัญญา
ให้แก่ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย (“BNS”) แลว้เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2551) บริษทัฯและธนาคารธนชาต 
จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักิจการ การดาํเนินธุรกิจ การปฏิบติัการ และการปฏิบติัตามกฎหมายของ
ธนาคารธนชาตและบริษทัย่อยของธนาคารธนชาต ณ ขณะนั้น และรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ี
เปิดเผย เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาเขา้ซ้ือหุ้นธนาคารธนชาต และหากมีกรณีท่ีทาํให้ธนาคารธนชาต 
หรือบริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งจ่ายค่าเสียหาย ชดเชย หรือค่าปรับใด ๆ แก่บุคคลอ่ืน อนัเกิดจากเหตุการณ์
หรือขอ้มูลท่ีบริษทัฯและธนาคารธนชาตมิไดเ้ปิดเผยแก่ BNS ก่อนเขา้ทาํการซ้ือหุ้น บริษทัฯและ
ธนาคารธนชาตจะตอ้งร่วมชดใชค้วามเสียหายแก่ BNS ตามเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นสัญญา แต่ทั้งน้ีไม่
เกินอายคุวามตามท่ีกาํหนดโดยกฎหมายไทยสาํหรับการเรียกร้องใหช้ดใชค่้าเสียหายในแต่ละกรณี  

  นอกจากน้ี ตามสัญญาผูถื้อหุ้นท่ีบริษทัฯทาํกบั BNS ได้มีขอ้ตกลงร่วมกนัตามสัญญา ซ่ึงบริษทัฯ
ธนาคารธนชาต บริษทัย่อยของธนาคารธนชาต ณ ขณะนั้น และ BNS มีสิทธิและหนา้ท่ีท่ีจะตอ้ง
ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสัญญาโดยไม่มีกาํหนดระยะเวลาส้ินสุดภาระดงักล่าว อย่างไรก็ตาม  
ฝ่ายจดัการของบริษทัฯและธนาคารธนชาตเช่ือว่าบริษทัฯ ธนาคารธนชาตและบริษทัย่อยของธนาคาร
ธนชาตไดด้าํเนินธุรกิจโดยมีการกาํกบัดูแลและปฏิบติัอยา่งเพียงพอ จึงคาดว่าจะไม่มีผลเสียหายท่ีจะ
กระทบฐานะการเงินของบริษทัฯ ธนาคารธนชาต และบริษทัยอ่ยอยา่งเป็นนยัสาํคญั  
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21.6 ภาระผูกพันของธนาคารนครหลวงไทยจากการรับโอนกิจการของธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน) 
และการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้กบับริษทับริหารสินทรัพย์ สุขุมวทิ จาํกดั 

จากการท่ีธนาคารนครหลวงไทยไดท้าํสัญญาการรับโอนกิจการกบัธนาคารศรีนคร จาํกดั (มหาชน) 
(“ธนาคารศรีนคร”) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2545 เป็นตน้ไป และจากการท่ีธนาคาร     
นครหลวงไทยไดมี้การโอนสินทรัพยข์องธนาคารนครหลวงไทยเองโดยตรงและของธนาคารศรีนคร
ให้แก่บริษทับริหารสินทรัพยเ์พชรบุรี จาํกดั และไดมี้การโอนต่อให้บริษทับริหารสินทรัพย ์สุขุมวิท 
จาํกัด (“บบส. สุขุมวิท”) ทาํให้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 ธนาคารนครหลวงไทยมีภาระคงคา้ง
ดงัต่อไปน้ี  

ก)  ส่วนต่างจากการโอนสินทรัพยใ์หบ้บส. สุขมุวิท จาํนวนเงิน 94 ลา้นบาท ซ่ึงคงเหลือเป็นลูกหน้ี
รอเรียกเกบ็โดยแสดงเป็นรายการ “ส่วนต่างจากการโอนสินทรัพยใ์ห้ บบส. สุขมุวิท” ในงบดุล 
รายการคงคา้งดงักล่าวส่วนใหญ่เกิดจากการโอนสิทธิไล่เบ้ียสินเช่ือคํ้าประกนั ซ่ึงมีประเด็นท่ี
ตอ้งหาขอ้ยติุในเร่ืองการพิสูจนสิ์ทธิเรียกร้องหรือคุณสมบติัของสินทรัพยว์่าเป็นไปตามเง่ือนไข
ของสัญญาโอนสินทรัพยห์รือไม่ ซ่ึง บบส. สุขมุวิท ยงัไม่ตกลงรับโอนและปัจจุบนัอยูร่ะหว่าง
การตรวจสอบและ/หรือเจรจาระหวา่งธนาคารนครหลวงไทย บบส. สุขมุวิท และกองทุนฟ้ืนฟูฯ
เพ่ือหาขอ้ยติุต่อไป 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 ส่วนต่างจากการโอนดงักล่าวประกอบดว้ย (i) รายการของธนาคาร  
นครหลวงไทยโดยตรงจาํนวน 11 ลา้นบาท ซ่ึงธนาคารนครหลวงไทยไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
เต็มจาํนวนแลว้ และ (ii) รายการท่ีเก่ียวกบักิจการธนาคารศรีนครเดิมจาํนวน 83 ลา้นบาท ซ่ึง
ธนาคารนครหลวงไทยเช่ือว่าหากมีความเสียหายและเรียกเกบ็จาก บบส. สุขมุวิทไม่ได ้กองทุน
ฟ้ืนฟูฯจะรับพิจารณาชดเชยความเสียหายทั้งจาํนวน ซ่ึงฝ่ายบริหารของธนาคารนครหลวงไทย
เช่ือมัน่ว่าจะไม่เกิดผลเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัในอนาคต เน่ืองจากการโอนสินทรัพยด์งักล่าว
สอดคลอ้งกบัหลกัการของสัญญาระหว่างธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารศรีนคร และบบส. 
สุขมุวิท และขอ้ตกลงท่ีใหไ้วโ้ดยกองทุนฟ้ืนฟฯู  

ข)   รายการโอนสินทรัพยบ์างรายการ (ทั้งในส่วนของธนาคารนครหลวงไทยและของธนาคารศรีนคร
เดิม) ท่ี บบส. สุขมุวิทอยูร่ะหว่างการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาโอนกลบัหรือขอปรับปรุงราคาและ
ขอรับชาํระเงินคืนจากธนาคารนครหลวงไทยพร้อมดอกเบ้ีย ซ่ึงส่วนใหญ่มีประเด็นท่ีตอ้งหา           
ขอ้ยติุในเร่ืองการพิสูจน์สิทธิเรียกร้อง  
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 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 รายการท่ีบบส. สุขมุวิท อยูร่ะหว่างการตรวจสอบมีจาํนวนประมาณ 569 
ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย (i) ส่วนของธนาคารนครหลวงไทยโดยตรงจาํนวน 129 ลา้นบาท ซ่ึง
ธนาคารนครหลวงไทยไดต้ั้งสาํรองเผื่อความเสียหายไวภ้ายใตห้วัขอ้ “ประมาณการหน้ีสิน” ใน
งบดุลเตม็จาํนวนแลว้ และ (ii) รายการท่ีเก่ียวกบัธนาคารศรีนครเดิมจาํนวน 440 ลา้นบาท ซ่ึง
ฝ่ายบริหารของธนาคารนครหลวงไทยเช่ือว่าจะไดรั้บชดเชยจากกองทุนฟ้ืนฟูฯ และรายการ
ปรับปรุง (ถา้มี) จะอยู่ภายใตว้งเงินซ่ึงกองทุนฟ้ืนฟูฯไดต้ั้งวงเงินชดเชยความเสียหายส่วนน้ีไว้
ประมาณ 503 ลา้นบาท นอกจากน้ี บบส.สุขุมวิท อยู่ระหว่างเจรจาให้ธนาคารนครหลวงไทย
ชาํระดอกเบ้ียจากการโอนกลบัหรือขอปรับปรุงราคาสินทรัพย ์ซ่ึงธนาคารนครหลวงไทยยงัไม่
สามารถสรุปผลกระทบของดอกเบ้ียท่ีจะจ่ายคืนบบส.สุขมุวิทได ้แต่เช่ือมัน่วา่จะไม่เกิดผลเสียหาย
ท่ีเป็นสาระสาํคญัข้ึนในอนาคต 

ค)   คดีความฟ้องร้องท่ีเก่ียวเน่ืองมาถึงธนาคารนครหลวงไทยจากการรับโอนกิจการธนาคารศรีนคร
จาํนวนประมาณ 11,330 ลา้นบาท ตามท่ีไดเ้ปิดเผยเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน
ภายหนา้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 22  

ง) ภาระตามหนงัสือคํ้าประกนัท่ียงัคงคา้ง 

กองทุนฟ้ืนฟูฯไดน้าํเงินเท่ากบัวงเงินชดเชยความเสียหายฝากไวก้บัธนาคารนครหลวงไทยในบญัชี 
เงินฝากในนามกองทุนฟ้ืนฟูฯเพ่ือเป็นแหล่งเงินท่ีจะชดเชยความเสียหายตามขอ้ตกลงการชดเชยความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการรับโอนกิจการธนาคารศรีนคร หากมีความเสียหายจริงตามเง่ือนไขท่ีตกลง
สาํหรับประเดน็คงคา้งตามท่ีกล่าวในขอ้ ก) ข) ค) และ ง) ขา้งตน้ ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 ธนาคาร
นครหลวงไทยมีบญัชีเงินฝากในนามกองทุนฟ้ืนฟูฯเพ่ือเป็นแหล่งเงินท่ีจะชดเชยความเสียหายจาํนวน
เงินคงเหลือประมาณ 1,027 ลา้นบาท นอกจากน้ี ไดมี้บนัทึกตกลงเง่ือนไขการชดเชยความเสียหาย
เพ่ิมเติม หากธนาคารนครหลวงไทยมีความเสียหายจากคดีฟ้องร้องตามท่ีกล่าวใน ค) อีก 2 คดี ซ่ึงมีทุน
ทรัพยจ์าํนวน 9,965 ลา้นบาท 

อย่างไรก็ดี ธนาคารนครหลวงไทยและบบส.สุขุมวิท ไดร่้วมประชุมหารือและหาขอ้ยุติร่วมกนัใน
หลกัการสาํหรับประเด็นคงคา้งดงักล่าวขา้งตน้ ทั้งน้ี ดว้ยขอ้ยติุในหลกัการดงักล่าว ธนาคารนครหลวงไทย
จึงคาดว่าจะไม่มีผลเสียหายท่ีมีจาํนวนท่ีมีสาระสําคญัท่ีอาจเกิดข้ึนนอกเหนือไปจากท่ีไดมี้การกนั
สาํรองไวใ้นบญัชีแลว้ 
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อยา่งไรก็ตาม จากการท่ีธนาคารธนชาตไดเ้ขา้ซ้ือเงินลงทุนในหุ้นสามญัของธนาคารนครหลวงไทย 
จากกองทุนฟ้ืนฟูฯ ภาระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนดงักล่าวของกองทุนฟ้ืนฟูฯท่ีมีต่อธนาคาร           
นครหลวงไทยถือว่าจะยงัคงมีอยูต่่อเน่ืองต่อไปหลงัจากการซ้ือเงินลงทุนดงักล่าว และจะถูกโอนและ/
หรือเขา้สวมสิทธิโดยธนาคารธนชาต โดยมีผล ณ วนัท่ีการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและ
ธนาคารนครหลวงไทยเสร็จสมบูรณ์ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและธนาคารธนชาตจึงถือว่าจะไม่ไดรั้บ
ความเสียหายจากกรณีดงักล่าว 

22. คดฟ้ีองร้อง 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายเป็นจาํนวนรวมประมาณ 23,450  ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 615 ลา้นบาท) ซ่ึงผล
ของคดียงัไม่เป็นท่ีส้ินสุด อย่างไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัย่อยไดพิ้จารณาตั้งสํารองหน้ีสินท่ีอาจ
เกิดข้ึนไวแ้ลว้บางส่วน และส่วนท่ีเหลือฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความ
เสียหายเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึกเป็นหน้ีสิน ณ ปัจจุบนั  

 หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายขา้งตน้ส่วนหน่ึงจาํนวน 22,144 ลา้นบาท 
เป็นคดีท่ีธนาคารนครหลวงไทยถูกบุคคลภายนอกฟ้องเป็นจาํเลยหรือเป็นจาํเลยร่วมกบับุคคลอื่นทั้ง
คดีของธนาคารนครหลวงไทยโดยตรง และคดีท่ีผูกพนัจากการรับโอนกิจการจากธนาคารศรีนคร
เดิม โดยแบ่งเป็น (i) ส่วนของธนาคารนครหลวงไทยจาํนวน 10,814 ลา้นบาท (ส่วนหน่ึงของคดี
ดงักล่าวเป็นคดีละเมิดรายหน่ึงทุนทรัพย ์8,594 ลา้นบาท แต่มูลความเสียหายเพียง 202 ลา้นบาท 
ปัจจุบนั ศาลชั้นตน้ไดพิ้พากษายกฟ้องแลว้ คดีอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ดงันั้น คงเหลือเป็น
คดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจธนาคารนครหลวงไทยโดยตรงหลงัหกัคดีละเมิดดงักล่าวเพียง 2,220 ลา้นบาท) 
และ (ii) ส่วนท่ีเหลือจาํนวน 11,330 ลา้นบาท เป็นคดีท่ีเก่ียวพนัมาถึงธนาคารนครหลวงไทยจากการ
รับโอนกิจการธนาคารศรีนคร ซ่ึงธนาคารนครหลวงไทยมีสิทธิไดรั้บชดเชยความเสียหายตามท่ีเกิดข้ึน
จริงหากเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงกบักองทุนฟ้ืนฟูฯ (ส่วนหน่ึงของคดีดงักล่าวเป็นคดีท่ีมีทุนทรัพย์
จาํนวนประมาณ 9,586 ลา้นบาท เป็นคดีของลูกหน้ีท่ีธนาคารศรีนครไดโ้อนลูกหน้ีรายดงักล่าวไปให ้
บบส. สุขุมวิทแลว้ตั้งแต่ก่อนโอนกิจการใหธ้นาคารนครหลวงไทย ธนาคารนครหลวงไทยจึงเห็นว่า
เป็นการฟ้องผิดตวัและไม่ใช่ความรับผิดชอบของธนาคารนครหลวงไทย ดงันั้น ธนาคารนครหลวงไทย
จึงเช่ือว่าจะไม่ตอ้งมีความรับผิดชอบใด ๆ กบัคดีลูกหน้ีรายดงักล่าว) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 
ธนาคารนครหลวงไทยไดต้ั้งสาํรองหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในส่วนของรายการคดีตาม (i) ขา้งตน้ ตาม
ส่วนท่ีธนาคารนครหลวงไทยตอ้งรับผิดชอบและมีคาํพิพากษาของศาลชั้นตน้แลว้จาํนวน 50 ลา้นบาท 
ส่วนท่ีเหลือธนาคารนครหลวงไทยไม่คาดวา่จะมีผลเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัในอนาคต 

นอกจากน้ี มีกรณีท่ีธนาคารนครหลวงไทยถูกเรียกให้ใชเ้งินจากการท่ีมีผูก้ระทาํผิดในการปลอมและ
ใชเ้อกสารปลอมในนามธนาคารนครหลวงไทย โดยธนาคารนครหลวงไทยมีการดาํเนินการแจง้ความ
ร้องทุกขเ์พ่ือดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํความผดิในการปลอมและใชเ้อกสารปลอมในนามธนาคารนครหลวงไทย 
และเห็นวา่ธนาคารนครหลวงไทยจะไม่เกิดภาระหน้ีสินใด ๆ จากรายการปลอมดงักล่าว 
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23. หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยจาํนวนเงินประมาณ  8  ลา้นบาท เพ่ือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและการเช่าท่ีดิน (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 5 ลา้นบาท) 

24. เคร่ืองมอืทางการเงนิ 

 เคร่ืองมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ ท่ีทาํให้สินทรัพยท์างการเงินของกิจการหน่ึงและหน้ีสิน
ทางการเงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการหน่ึงเพ่ิมข้ึน 

24.1 ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ 

 ความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจไดรั้บความเสียหายอนัสืบ
เน่ืองมาจากการท่ีคู่สญัญาของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัท่ีระบุไวใ้น
เคร่ืองมือทางการเงินได ้ซ่ึงมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงคือมูลค่าตามบญัชีของเคร่ืองมือทางการเงินหกั
ดว้ยสํารองเผื่อขาดทุนตามท่ีแสดงไวใ้นงบดุล และความเส่ียงของรายการนอกงบดุลจากการอาวลั    
คํ้าประกนัการกูย้มื คํ้าประกนัอ่ืน ๆ และสญัญาตราสารอนุพนัธ์ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้มีการบริหารความเส่ียงในขั้นตอนของการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ การ
วิเคราะห์ความเส่ียง ความสามารถในการชาํระหน้ี และการสอบทานสินเช่ือ เพ่ือตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพสินเช่ือเพือ่เป็นการป้องกนัและแกไ้ขสินเช่ือท่ีจะเป็นปัญหาในอนาคต 
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24.2 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของราคาตลาด 

ก) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ          
31 ธนัวาคม 2552 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 

 
มีอตัรา

ดอกเบ้ียปรับ มีอตัรา   
มีอตัรา

ดอกเบ้ียปรับ มีอตัรา   
 ข้ึนลงตาม ดอกเบ้ีย ไม่มี  ข้ึนลงตาม ดอกเบ้ีย ไม่มี  

 อตัราตลาด คงท่ี ดอกเบ้ีย รวม อตัราตลาด คงท่ี ดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
เงินสด - - 11,439 11,439 - - 3,720 3,720 
รายการระหวา่งธนาคาร                   
และตลาดเงิน 943 69,988 8,298 79,229 239 60,494 4,097 64,830 

เงินลงทุน (1) 1,883 123,394 13,793 139,070 2,062 87,636 5,861 95,559 
เงินใหสิ้นเช่ือ (ก่อนหกักาํไรจาก
การโอนขายระหวา่งกนั) (2) 255,234 328,137 1,243 584,614 45,975 242,159 1,212 289,346 

ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี - - 925 925 - - 429 429 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์
และตราสารอนุพนัธ์ - - 5,539 5,539 - - 1,032 1,032 

หนีสิ้นทางการเงิน         
เงินรับฝาก 187,439 303,820 6,105 497,364 86,110 179,170 591 265,871 
รายการระหวา่งธนาคาร 
 และตลาดเงิน 9,858 34,635 1,601 46,094 7,188 13,311 440 20,939 
หน้ีสินจ่ายคนืเม่ือทวงถาม - - 3,513 3,513 - - 2,112 2,112 
เงินกูย้มื - 178,414 42 178,456 - 97,305 - 97,305 
เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี - - 616 616 - - 96 96 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
และตราสารอนุพนัธ์ - - 5,687 5,687 - - 1,346 1,346 

(1) ยอดคงเหลือของเงินลงทุนท่ีมีอัตราดอกเบีย้ปรับขึน้ลงตามอัตราตลาดรวมเงินลงทุนในลกูหนีท่ี้ผิดนัดชาํระหนีแ้ละรับรู้รายได้ตามเกณฑ์เงินสด 
(2) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือท่ีมีอัตราดอกเบีย้ปรับขึน้ลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบีย้คงท่ีได้รวมเงินให้สินเช่ือท่ีหยุดรับรู้รายได้ตามเกณฑ์

คงค้าง 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 

 
มีอตัรา

ดอกเบ้ียปรับ มีอตัรา   
มีอตัรา

ดอกเบ้ียปรับ มีอตัรา   
 ข้ึนลงตาม ดอกเบ้ีย ไม่มี  ข้ึนลงตาม ดอกเบ้ีย ไม่มี  

 อตัราตลาด คงท่ี ดอกเบ้ีย รวม อตัราตลาด คงท่ี ดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
รายการระหวา่งธนาคาร 
 และตลาดเงิน 146 1,000 48 1,194 109 6,550 68 6,727 
เงินลงทุน (1) 1,011 5,367 32,094 38,472 1,118 14,679 15,623 31,420 
เงินใหสิ้นเช่ือ (2) 126 1,491 37 1,654 128 3,890 39 4,057 
หนีสิ้นทางการเงิน         
รายการระหวา่งธนาคาร 
 และตลาดเงิน 1 - - 1 1 - - 1 
เงินกูย้มื - 13,500 - 13,500 - 17,000 - 17,000 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์
และตราสารอนุพนัธ์ - - 500 500 - - - - 

(1) ยอดคงเหลือของเงินลงทุนท่ีมีอัตราดอกเบีย้ปรับขึน้ลงตามอัตราตลาดรวมเงินลงทุนในลูกหนีท่ี้ผิดนัดชาํระหนีแ้ละรับรู้รายได้ตามเกณฑ์เงินสด 
(2) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือท่ีมีอัตราดอกเบีย้ปรับขึน้ลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบีย้คงท่ีได้รวมเงินให้สินเช่ือท่ีหยุดรับรู้รายได้ตามเกณฑ์  

คงค้าง 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีมีวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราใหม่หรือวนัครบกาํหนด (แลว้แต่
วนัใดจะถึงก่อน) นบัจากวนัท่ีในงบดุลดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2553 
 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่        อตัรา 
 หรือวนัครบกาํหนด  ดอกเบ้ีย 

รายการ 
เม่ือทวง
ถาม 

0 - 3       
เดือน 

3 - 12 
เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

ถวัเฉล่ีย       
ถ่วงนํ้าหนกั 

       ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
รายการระหวา่งธนาคาร 
 และตลาดเงิน 470 68,968 50 500 - 69,988 1.65 - 2.16 
เงินลงทุน - 26,256 21,079 53,282 22,777 123,394 3.35 - 4.86 
เงินใหสิ้นเช่ือ (ก่อนหกักาํไร 7,561 32,719 43,513 196,655 47,689 328,137 5.71 - 7.81 
   จากการโอนขายระหวา่งกนั)        
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินรับฝาก 70 134,642 127,533 41,575 - 303,820 1.46 -1.78 
รายการระหวา่งธนาคาร 
 และตลาดเงิน 

 
4,426 25,342 3,275 1,592 - 34,635 0.98 - 1.36 

เงินกูย้มื - 104,330 33,971 40,078 35 178,414 2.30 - 4.59 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2552 
 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่        อตัรา 
 หรือวนัครบกาํหนด  ดอกเบ้ีย 

รายการ 
เม่ือทวง
ถาม 

0 - 3       
เดือน 

3 - 12 
เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

ถวัเฉล่ีย       
ถ่วงนํ้าหนกั 

       ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
รายการระหวา่งธนาคาร 
 และตลาดเงิน 457 58,562 1,475 - - 60,494 1.19 - 1.70 
เงินลงทุน - 9,702 30,878 37,766 9,290 87,636 1.57 - 2.81 
เงินใหสิ้นเช่ือ (ก่อนหกักาํไร        
   จากการโอนขายระหวา่งกนั) 1,828 6,629 15,420 183,668 34,614 242,159 7.27 - 9.44 
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินรับฝาก - 60,744 73,994 44,432 - 179,170 1.76 
รายการระหวา่งธนาคาร 
 และตลาดเงิน 1,485 10,054 1,467 305 - 13,311 0.86 
เงินกูย้มื - 58,109 16,819 22,377 - 97,305 2.36 - 4.53 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2553 
 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่        อตัรา 
 หรือวนัครบกาํหนด  ดอกเบ้ีย 

รายการ 
เม่ือทวง
ถาม 

0 - 3       
เดือน 

3 - 12 
เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

ถวัเฉล่ีย       
ถ่วงนํ้าหนกั 

       ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
รายการระหวา่งธนาคาร 
 และตลาดเงิน - 1,000 - - - 1,000 1.40 
เงินลงทุน - 5,277 10 60 20 5,367 5.25 
เงินใหสิ้นเช่ือ 1,295 7 188 1 - 1,491 4.51 
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินกูย้มื - - - 13,500 - 13,500 4.59 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2552 
 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่        อตัรา 
 หรือวนัครบกาํหนด  ดอกเบ้ีย 

รายการ 
เม่ือทวง
ถาม 

0 - 3       
เดือน 

3 - 12 
เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

ถวัเฉล่ีย       
ถ่วงนํ้าหนกั 

       ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
รายการระหวา่งธนาคาร 
 และตลาดเงิน - 4,050 2,500 - - 6,550 1.36 
เงินลงทุน - 994 10,097 3,588 - 14,679 2.53 
เงินใหสิ้นเช่ือ 2,700 22 657 511 - 3,890 4.51 
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินกูย้มื - 4,000 2,500 10,500 - 17,000 4.52 

 

นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีก่อให้เกิดรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
ยอดคงเหลือถวัเฉล่ียท่ีคาํนวณโดยถวัเฉล่ียจากยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินเดือนของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงิน และอตัราเฉล่ียของดอกเบ้ียและเงินปันผลสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2553 และ 2552 เป็นดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี            
30 กนัยายน 2553 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี            
30 กนัยายน 2552 

 ยอดคงเหลือ ดอกเบ้ียและ อตัราเฉล่ีย ยอดคงเหลือ ดอกเบ้ียและ อตัราเฉล่ีย 
 ถวัเฉล่ีย เงินปันผล (ร้อยละ) ถวัเฉล่ีย เงินปันผล (ร้อยละ) 

สินทรัพย์ทางการเงนิทีก่่อให้เกดิรายได้       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 74,764 632 1.49 63,020 879 1.86 
เงินลงทุน 165,849 3,270 3.14 42,302 1,171 3.69 
เงินใหสิ้นเช่ือ/การใหเ้ช่าซ้ือและ 
 สญัญาเช่าการเงิน 560,520 21,478 5.90 265,914 14,554 7.30 
หนีสิ้นทางการเงนิทีก่่อให้เกดิค่าใช้จ่าย      
เงินรับฝาก  541,122 4,167 1.22 265,763 3,921 1.97 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 52,357 378 1.25 12,878 82 0.85 
เงินกูย้มื 128,234 2,404 2.70 55,222 1,436 3.47 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี            
30 กนัยายน 2553 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี            
30 กนัยายน 2552 

 ยอดคงเหลือ ดอกเบ้ียและ อตัราเฉล่ีย ยอดคงเหลือ ดอกเบ้ียและ อตัราเฉล่ีย 
 ถวัเฉล่ีย เงินปันผล (ร้อยละ) ถวัเฉล่ีย เงินปันผล (ร้อยละ) 

สินทรัพย์ทางการเงนิทีก่่อให้เกดิรายได้       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 3,903 34 1.17 5,165 55 1.42 
เงินลงทุน 36,020 1,210 4.48 22,798 1,014 5.93 
เงินใหสิ้นเช่ือ/การใหเ้ช่าซ้ือและ 
 สญัญาเช่าการเงิน 1,954 62 4.23 6,453 284 5.86 
หนีสิ้นทางการเงนิทีก่่อให้เกดิค่าใช้จ่าย      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 2 - 1.09 809 15 2.55 
เงินกูย้มื 16,548 545 4.39 9,410 280 3.97 

ข) ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

ฐานะเงินตราต่างประเทศของบริษทัย่อยในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 31 ธนัวาคม 
2552 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 

 
ดอลลาร์   
สหรัฐฯ ยโูร เยน วอน อ่ืน ๆ 

ดอลลาร์    
สหรัฐฯ ยโูร เยน วอน อ่ืน ๆ 

ฐานะเงินตราต่างประเทศในงบดุล          
เงินสด 180 111 23 1 110 109 41 4 - 48 
รายการระหวา่งธนาคาร
และตลาดเงิน 1,506 95 189 - 525 7,772 55 15 - 61 

เงินลงทุน 15,133 588 1,351 4,870 36 5,740 - 170 4,283 - 
เงินให้สินเช่ือ  9,700 268 36 - 35 2,317 4 - - - 
สินทรัพยอ่ื์น 249 3 3 23 3 53 - - 13 - 

รวมสินทรัพย ์ 26,768 1,065 1,602 4,894 709 15,991 100 189 4,296 109 
เงินรับฝาก 356 57 5 - 148 50 2 - - 38 
รายการระหวา่งธนาคาร 
 และตลาดเงิน 6,305 - - - - 6,071 - - - - 
หน้ีสินจ่ายคืน                
เม่ือทวงถาม - - 1 - - - - - - - 

รวมหน้ีสิน 6,661 57 6 - 148 6,121 2 - - 38 
ฐานะเงินตรา
ต่างประเทศ           
ในงบดุล - สุทธิ 20,107 1,008 1,596 4,894 561 9,870 98 189 4,296 71 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 

 

ดอลลาร์    
สหรัฐฯ ยโูร เยน วอน อ่ืน ๆ 

ดอลลาร์    
สหรัฐฯ ยโูร เยน วอน อ่ืน ๆ 

ฐานะเงินตราต่างประเทศนอกงบดุล         
การรับอาวลัตัว๋เงิน
และการคํ้าประกนั
การกูย้มืเงิน 1 23 - - - - 2 - - - 

ภาระตามตัว๋แลกเงิน 
 ค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่
ครบกาํหนด 678 15 102 - 11 9 - 78 - - 

เลต็เตอร์ออฟเครดิต 2,652 139 93 - 45 807 188 - - 6 
สญัญาอตัรา
แลกเปล่ียน 

          

- สญัญาซ้ือ 21,963 849 114 - 2,118 8,356 604 - - 126 
- สญัญาขาย 28,109 1,265 554 - 2,679 19,185 732 252 - 355 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ียต่างสกุลเงิน  

          

- สญัญาซ้ือ 7,164 - - - - 4,937 - - - - 
- สญัญาขาย 21,411 621 1,186 4,850 - 3,503 - - 4,282 - 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ีย  

          

- สญัญาซ้ือ 984 - - - - 334 - - - - 
- สญัญาขาย 984 - - - - 334 - - - - 

อ่ืน ๆ  4,006 26 1 - 16 57 - - - - 

ค) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ของราคาของตราสารทุนหรือหุ้นทุน ซ่ึงอาจจะทาํให้เกิดความผนัผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของ
สินทรัพยท์างการเงิน 
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24.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 วนัท่ีท่ีครบกาํหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนับจากวนัท่ีในงบดุล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ             
31 ธนัวาคม 2552 มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 

 เม่ือ นอ้ยกวา่ มากกวา่ ไม่มี  เม่ือ นอ้ยกวา่ มากกวา่ ไม่มี  

รายการ ทวงถาม 1 ปี 1 ปี กาํหนด รวม ทวงถาม 1 ปี 1 ปี กาํหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน            

เงินสด 11,439 - - - 11,439 3,720 - - - 3,720 

รายการระหวา่งธนาคาร 

 และตลาดเงิน 9,261 69,468 500 - 79,229 4,773 60,037 20 - 64,830 

เงินลงทุน (1) 1,849 41,615 87,489 8,117 139,070 2,062 34,885 52,907 5,705 95,559 

เงินใหสิ้นเช่ือ (2) 66,571 159,851 358,192 - 584,614 15,032 90,984 183,330 - 289,346 

ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี - 925 - - 925 - 429 - - 429 

ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์

และตราสารอนุพนัธ์ - 5,539 - - 5,539 - 1,032 - - 1,032 

หนีสิ้นทางการเงิน            

เงินรับฝาก 190,380 262,319 44,665 - 497,364 82,110 138,469 45,292 - 265,871 

รายการระหวา่งธนาคาร 

 และตลาดเงิน 15,885 28,617 1,592 - 46,094 9,113 11,521 305 - 20,939 

หน้ีสินจ่ายคนืเม่ือทวงถาม 3,513 - - - 3,513 2,112 - - - 2,112 

เงินกูย้มื 26 129,807 45,129 3,494 178,456 - 74,928 22,377 - 97,305 

เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี - 616 - - 616 - 96 - - 96 

เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์

และตราสารอนุพนัธ์ - 5,687 - - 5,687 - 1,346 - - 1,346 

รายการนอกงบดุล           

การคํ้าประกนัการกูย้มืและการรับ

อาวลัตัว๋เงิน 321 680 84 - 1,085 18 133 155 - 306 

ภาระตามตัว๋แลกเงินคา่สินคา้เขา้ 

 ท่ียงัไม่ครบกาํหนด 505 800 - - 1,305 - 87 - - 87 

เลต็เตอร์ออฟเครดิต 126 2,865 20 - 3,011 54 887 69 - 1,010 

ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ  57,182 88,205 55,250 1,895 202,532 5,013 62,885 29,898 2,086 99,882 

(1) ยอดคงเหลือของเงินลงทุนเม่ือทวงถามรวมเงินลงทุนในลกูหนีท่ี้ผิดนัดชาํระหนี ้

(2) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแสดงก่อนหักกาํไรจากการโอนขายระหว่างกัน และเงินให้สินเช่ือเม่ือทวงถามรวมเงินให้สินเช่ือท่ีหยุดรับรู้รายได้ตาม

เกณฑ์คงค้าง 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 

 เม่ือ นอ้ยกวา่ มากกวา่ ไม่มี  เม่ือ นอ้ยกวา่ มากกวา่ ไม่มี  

รายการ ทวงถาม 1 ปี 1 ปี กาํหนด รวม ทวงถาม 1 ปี 1 ปี กาํหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน            

รายการระหวา่งธนาคาร 

 และตลาดเงิน 174 1,020 - - 1,194 157 6,550 20 - 6,727 

เงินลงทุน (1) 1,011 1,410 321 35,730 38,472 1,118 10,760 3,919 15,623 31,420 

เงินใหสิ้นเช่ือ (2) 1,461 187 6 - 1,654 2,931 996 130 - 4,057 

หนีสิ้นทางการเงิน            

รายการระหวา่งธนาคาร 

 และตลาดเงิน 1 - - - 1 1 - - - 1 

เงินกูย้มื - - 13,500 - 13,500 - 6,500 10,500 - 17,000 

เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์

และตราสารอนุพนัธ์ - 500 - - 500 - - - - - 

รายการนอกงบดุล           

การคํ้าประกนัการกูย้มืและการรับ

อาวลัตัว๋เงิน - - - - - 10 - - - 10 

ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ  1 - - - 1 1 8,000 - - 8,001 

(1) ยอดคงเหลือของเงินลงทุนเม่ือทวงถามรวมเงินลงทุนในลกูหนีท่ี้ผิดนัดชาํระหนี ้

(2)  เงินให้สินเช่ือเม่ือทวงถามรวมเงินให้สินเช่ือท่ีหยดุรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง 

24.4  มูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 ราคาตามบญัชีของเคร่ืองมือทางการเงินของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยไม่แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั  
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24.5 ตราสารอนุพนัธ์ 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีตราสารอนุพนัธ์ทาง
การเงินท่ีจาํแนกตามระยะเวลาครบกาํหนดของสญัญาไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 
 

ไม่เกิน 1 ปี 
มากกวา่      

1 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 
มากกวา่      

1 ปี รวม 
สญัญาอตัราแลกเปล่ียน       

- สญัญาซ้ือ 25,044 - 25,044 9,086 - 9,086 
- สญัญาขาย 32,606 - 32,606 20,524 - 20,524 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย
ต่างสกลุเงิน 

      

- สญัญาซ้ือ 6,590 575 7,165 4,937 - 4,937 
- สญัญาขาย 14,834 13,235 28,069 4,449 3,336 7,785 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย       
- จ่ายอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 225 16,043 16,268 11,070 12,334 23,404 
- จ่ายอตัราดอกเบ้ียลอยตวั - 3,419 3,419 - 800 800 
- รับอตัราดอกเบ้ียคงท่ี - 3,419 3,419 - 800 800 
- รับอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 225 16,043 16,268 11,070 12,334 23,404 

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 

 ไม่เกิน 1 ปี 
มากกวา่      

1 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 
มากกวา่      

1 ปี รวม 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย       
- จ่ายอตัราดอกเบ้ียคงท่ี - - - 4,000 - 4,000 
- รับอตัราดอกเบ้ียลอยตวั - - - 4,000 - 4,000 
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25. การจดัประเภทรายการในงบการเงนิ 

 บริษทัยอ่ยไดมี้การจดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ใหม่
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั และเป็นไปตามหลกัปฏิบติัเดียวกนัของ
ทั้งกลุ่ม ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุน้ การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้

เงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 278,889 279,581 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 1,032 - 
สินทรัพยอ่ื์น 2,471 3,409 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 1,346 1,036 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,472 - 
หน้ีสินอ่ืน 4,224 6,101 

26. การอนุมตัิงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2553 
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