
 

 

 

 

    บริษทัเงินทุน ธนชาติ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงิน 

31 ธนัวาคม 2548 และ 2547 



 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของ 
บริษทัเงินทุน ธนชาติ จาํกดั (มหาชน) 

 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบดุลรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547 งบกาํไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงใน
ส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทัเงินทุน ธนชาติ จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษทัเงินทุน ธนชาติ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึง
ผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้  

 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผนและ
ปฏิบติังานเพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทั้งท่ีเป็นจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลใน          
งบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใชแ้ละประมาณการเก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ีเป็น
สาระสําคญัซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัทาํข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนาํเสนอใน           
งบการเงินโดยรวม ขา้พเจา้เช่ือว่าการตรวจสอบดงักล่าวใหข้อ้สรุปท่ีเป็นเกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ 

 ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547 ผลการดาํเนินงานและ
กระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทัเงินทุน ธนชาติ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ  
งบการเงินเฉพาะของบริษทัเงินทุน ธนชาติ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป 

 โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่องบการเงิน ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบ              
งบการเงินขอ้ 1 เก่ียวกบัแผนการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจสถาบนัการเงินของกลุ่มธนชาต ซ่ึงไดรั้บ
อนุมติัจากกระทรวงการคลงัและปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการตามแผนงาน 

 

 รุทร  เชาวนะกวี 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3247 
บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
กรุงเทพฯ  : 23 กมุภาพนัธ์ 2549  



บริษทัเงินทุน ธนชาติ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบดุล

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547

 (หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ

หมายเหตุ 2548 2547 2548 2547

               สินทรัพย์

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 4 5,534,393,032 2,016,744,315 811,571,573 817,512,184 

เงินใหกู้ย้มืแก่สถาบนัการเงิน - สุทธิ 5 177,283,068 315,494,680 19,400,000 19,400,000 

หลกัทรัพยซ้ื์อโดยมีสัญญาขายคืน 6 19,700,000,000 10,600,000,000 7,200,000,000 3,200,000,000 

เงินลงทุน

     เงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 7 5,838,033,733 7,185,729,593 8,687,958 114,199,403 

     เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 7 25,714,103,186 31,329,017,215 2,944,895,141 9,845,753,230 

     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 8 1,651,305,657 1,759,442,726 21,780,437,475 13,998,779,777 

รวมเงินลงทุน - สุทธิ 33,203,442,576 40,274,189,534 24,734,020,574 23,958,732,410 

บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยร์ะหวา่งบริษทัหลกัทรัพย์ 163,920,465                 -                                 -                                 -                                 

เงินใหกู้ย้มื ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 9

     เงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีธุรกิจเงินทุน 160,366,136,079 127,960,620,125 83,114,934,098 106,714,645,408

     ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย์ 2,355,890,901 1,830,633,652 -                                 -                                 

        รวมเงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ี 162,722,026,980 129,791,253,777 83,114,934,098 106,714,645,408

     ดอกเบ้ียคา้งรับ 239,194,089 152,561,128 36,525,524 52,305,469 

        รวมเงินใหกู้ย้มื ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 162,961,221,069 129,943,814,905 83,151,459,622 106,766,950,877        รวมเงนใหกยูม ลูกหนและดอกเบยคางรบ 162,961,221,069 129,943,814,905 83,151,459,622 106,766,950,877

     หกั : ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 10 (6,914,239,097) (7,562,098,292) (3,244,646,946) (3,588,825,036)

     หกั : ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี 11 (189,062,423) (254,402,729) (5,412) (5,908)

           เงินใหกู้ย้มื ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ-สุทธิ 155,857,919,549 122,127,313,884 79,906,807,264 103,178,119,933

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 13 8,144,539,193 7,289,001,373 3,260,212,829 3,161,307,184 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14 1,304,242,072 665,877,098 585,279,793 407,835,880 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สิทธิการเช่าและซอร์ฟแวร์ 342,242,032 211,153,636 206,388,699 187,328,689 

ค่าความนิยม 3,406,691 4,645,488 -                                 -                                 

มูลค่าเงินลงทุนท่ีตํ่ากวา่มูลค่าทางบญัชี (31,253,534) (11,965,356) -                                 -                                 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 200,566,309 201,413,688 19,564,868 68,172,696 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอรับคืน 2,324,184,801 486,918,330 -                                 440,058,065 

สินทรัพยอ่ื์น 15 1,148,114,287 862,734,653 192,508,344 290,584,120 

รวมสินทรัพย์ 228,073,000,541 185,043,521,323 116,935,753,944 135,729,051,161 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทัเงินทุน ธนชาติ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบดุล (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547

 (หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ

หมายเหตุ 2548 2547 2548 2547

          หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้

เงินกูย้มืและเงินรับฝาก 16

     จากประชาชน 160,137,304,930 133,194,658,440 11,634,000,000 90,963,086,689 

     จากสถาบนัการเงิน 24,977,372,726 17,371,928,069 75,700,134,654 16,615,391,612 

     จากต่างประเทศ 135,111 86,953,322 -                                 86,818,212 

        รวมเงินกูย้มืและเงินรับฝาก  185,114,812,767 150,653,539,831 87,334,134,654 107,665,296,513

หลกัทรัพยข์ายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 17 200,000,000                 -                                 -                                 -                                 

บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยร์ะหวา่งบริษทัหลกัทรัพย์ 25,438,892 239,628,576 -                                 -                                 

เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย์ 1,057,862,946 341,975,489 -                                 -                                 

ภาระจากการขายลูกหน้ีตัว๋เงิน 18 285,760,000 261,926,200 -                                 -                                 

หุน้กู้ 19 7,521,520,000 7,555,520,000 5,473,000,000 5,473,000,000 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 1,255,047,454 929,183,887 102,953,487 435,118,874 

เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนัภยัคา้งจ่าย 595,554,266 368,593,121 112,331,618 362,594,870 

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 997,155,289 37,496,605 -                                 -                                 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมคา้งจ่าย 242,731,511 14,695,016                    229,894,212 -                                 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 470,714,418 439,690,837 299,646,985 217,449,696 ภาษเงนไดนตบุคคลคางจาย 470,714,418 439,690,837 299,646,985 217,449,696 

เงินสาํรองประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ 704,370,473 436,502,144 -                                 -                                 

เงินสาํรองประกนัชีวิต 3,131,826,050 -                                 -                                 -                                 

หน้ีสินอ่ืน 20 3,084,615,348 2,271,041,433 744,963,769 681,197,148 

สาํรองเผือ่ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                                 -                                 -                                 150,154,622 

รวมหน้ีสิน 204,687,409,414 163,549,793,139 94,296,924,725 114,984,811,723

  

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี   



บริษทัเงินทุน ธนชาติ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบดุล (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547

 (หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ

หมายเหตุ 2548 2547 2548 2547

ส่วนของผูถื้อหุน้

     ทุนเรือนหุน้ 21

        ทุนจดทะเบียน

           หุน้บุริมสิทธิ 19,546 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท และ

           หุน้สามญั 2,333,134,457 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 

              (2547 : หุน้บุริมสิทธิ 19,576 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท และ

              หุน้สามญั 2,333,134,427 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 23,331,540,030 23,331,540,030 23,331,540,030 23,331,540,030

        ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

           หุน้บุริมสิทธิ 19,546 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท

              (2547 : หุน้บุริมสิทธิ 19,576 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 195,460 195,760 195,460 195,760

           หุน้สามญั 1,333,134,457 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท

              (2547 : หุน้สามญั 1,333,134,427 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 13,331,344,570 13,331,344,270 13,331,344,570 13,331,344,270

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

     ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 2,065,644,888 2,065,644,888 2,065,644,888 2,065,644,888 

     ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึนของบริษทัร่วม 540,420,162 559,034,746 540,420,162 559,034,746 

     ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 22 321,008,326 516,529,076 321,008,326 516,529,076      สวนเกนทุนจากการเปลยนแปลงมูลคาเงนลงทุน 22 321,008,326 516,529,076 321,008,326 516,529,076 

     ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 22 (1,151,186,364) (1,087,818,408) (1,151,186,364) (1,087,818,408)

     กาํไรสะสม

        จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 23 523,975,925 368,770,961 523,975,925 368,770,961 

        ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 7,007,426,252 4,990,538,145 7,007,426,252 4,990,538,145 

     ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 22,638,829,219 20,744,239,438 22,638,829,219 20,744,239,438 

     ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย 746,761,908 749,488,746 -                                 -                                 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 23,385,591,127 21,493,728,184 22,638,829,219 20,744,239,438 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 228,073,000,541 185,043,521,323 116,935,753,944 135,729,051,161

0 0 0 0 

รายการนอกงบดุล - ภาระผกูพนัทั้งส้ิน 36.1

การรับอาวลัตัว๋เงินและการคํ้าประกนัการกูย้มื 249,200,000 698,171,729 10,000,000 10,000,000

เลต็เตอร์ออฟเครดิต 635,370,238 -                                 -                                 -                                 

ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ 52,531,581,282 15,488,223,734 21,724,366,747 6,862,666,747

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 

กรรมการ

 



บริษทัเงินทุน ธนชาติ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ

หมายเหตุ 2548 2547 2548 2547

รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล

    เงินใหกู้ย้มืและเงินฝาก 2,897,525,363 2,483,941,984 900,756,926 756,025,439 

    การใหเ้ช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 7,028,429,412 5,266,990,253 6,309,982,220 5,244,520,754 

    เงินลงทุน 1,008,736,560 1,359,808,403 236,477,481 475,895,495 

        รวมรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล 10,934,691,335 9,110,740,640 7,447,216,627 6,476,441,688 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย

     ดอกเบ้ียและส่วนลดจ่าย 4,425,630,891 3,325,251,371 3,716,344,076 2,217,973,941 

     ค่าธรรมเนียมในการกูย้มืเงิน 984,535 1,051,671 -                                 -                                 

        รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 4,426,615,426 3,326,303,042 3,716,344,076 2,217,973,941 

          รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลสุทธิ 6,508,075,909 5,784,437,598 3,730,872,551 4,258,467,747 

โอนกลบัหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (หน้ีสูญและ

   หน้ีสงสัยจะสูญ) 25 723,375,971 (1,414,824,418) 345,896,264 (987,706,118)

โอนกลบัขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

   (ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี) 26 (429,817,482) (78,427,539)                - 1,771,906 

     รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลสุทธิหลงัหกั

        หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการ        หนสูญและหนสงสยจะสูญและขาดทุนจากการ

           ปรับโครงสร้างหน้ี 6,801,634,398 4,291,185,641 4,076,768,815 3,272,533,535 

รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย

     ค่านายหนา้คา้หลกัทรัพย์ 523,584,027 692,274,262 -                                 -                                 

     กาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน 27 240,482,876 589,688,637 (41,327,235) 173,686,749 

     ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

           และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย - สุทธิ 191,897,442 156,918,912 1,504,309,252 1,940,535,825 

     ค่าธรรมเนียมและบริการ 377,957,786 412,843,949 27,628,196 19,613,883 

     ส่วนลดค่าเบ้ียประกนัภยัรับ 517,980,740 386,156,273 262,488,147 382,059,256 

     กาํไรจากการรับชาํระหน้ี/ตีโอนสินทรัพยช์าํระหน้ี 468,527,631 1,187,963,222 49,486,884 4,531,828 

     รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 1,770,339,941 684,096,525 -                                 -                                 

     กาํไรจากทรัพยสิ์นรอการขาย 28 248,115,019 169,215,878 114,302,652 64,826,257 

     รายไดอ่ื้น 811,708,745 670,308,467 471,970,531 376,581,937 

        รวมรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย 5,150,594,207 4,949,466,125 2,388,858,427 2,961,835,735 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทัเงินทุน ธนชาติ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกาํไรขาดทุน (ต่อ)

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ

หมายเหตุ 2548 2547 2548 2547

ค่าใชจ่้ายท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย

     ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 29 1,924,210,917 1,476,757,780 429,017,792 529,298,517 

     ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 875,512,067 582,229,268 460,177,362 331,757,831 

     ค่าภาษีอากร 335,403,359 235,810,432 76,270,420 118,512,017 

     ค่าตอบแทนกรรมการ 30 30,940,575 29,181,922 17,854,578 16,688,924 

     เงินสมทบกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบ

        สถาบนัการเงิน  557,190,937 530,452,472 360,316,776 348,957,170 

     ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายเช่าซ้ือ 1,218,904,124 836,470,940 530,924,564 836,470,940 

     ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 1,381,228,258 483,801,133 -                                 -                                 

     ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,520,425,578 855,961,037 941,763,323 603,840,544 

        รวมค่าใชจ่้ายท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย 7,843,815,815 5,030,664,984 2,816,324,815 2,785,525,943 

กาํไรก่อนภาษีเงินไดแ้ละส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 4,108,412,790 4,209,986,782 3,649,302,427 3,448,843,327 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 31 (971,606,845) (989,364,715) (545,203,132) (466,037,973)

กาํไรก่อนส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 3,136,805,945 3,220,622,067 3,104,099,295 2,982,805,354 

กาํไรของส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย - สุทธิ (32,706,650) (237,816,713) -                                 -                                 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 3,104,099,295 2,982,805,354 3,104,099,295 2,982,805,354 กาไรสุทธสาหรบป 3,104,099,295 2,982,805,354 3,104,099,295 2,982,805,354 

กาํไรต่อหุน้ 33

     กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 2.33 2.24 2.33 2.24

     กาํไรต่อหุน้ปรับลด 2.33 2.24 2.33 2.24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทัเงินทุน ธนชาติ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ

2548 2547 2548 2547

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

     กาํไรสุทธิ 3,104,099,295 2,982,805,354 3,104,099,295 2,982,805,354 

     รายการปรับกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

        จากกิจกรรมดาํเนินงาน :-

           กาํไรของส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 32,706,650 237,816,713 -                                 -                                 

           ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (191,897,442) (156,918,912) (1,504,309,252) (1,940,535,825)

           ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 239,931,286 160,440,969 115,544,148 76,322,330 

           หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 293,558,489 1,493,251,957 (345,896,264) 985,934,212 

           ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเพิ่มข้ึน 66,381,347 68,838,139 12,671,886 42,526,675 

           ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพยอ่ื์นเพ่ิมข้ึน 280,299,702 117,289,855 278,003,392 111,816,087 

           ค่าเผือ่การดอ้ยค่า/ปรับราคาเงินลงทุนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 68,504,159 (44,523,973) 26,906,565 34,991,518 

           ตดัจาํหน่ายกาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย - รอตดับญัชี (153,457,159) (109,600,026) (6,660,925) (58,682,371)

           ตดัจาํหน่ายส่วนเกิน/ส่วนตํ่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสารหน้ีและ

              บตัรเงินฝากตดับญัชี 176,373,104 124,070,299 21,683,366 46,289,643 

           ตดัจาํหน่ายค่าความนิยม/มูลค่าเงินลงทุนท่ีตํ่ากวา่

              มูลค่าตามบญัชี (9,937,260) (2,100,373) -                                 -                                               มูลคาตามบญช (9,937,260) (2,100,373)                                                                   

           เงินสาํรองการประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได/้เงินสาํรอง

              ประกนัชีวิตเพ่ิมข้ึน 536,880,550 116,715,943 -                                 -                                 

           กาํไรจากการรับชาํระหน้ี/ตีโอนสินทรัพยช์าํระหน้ี (91,653,516) (367,675,957) (34,352,499)                  -                                 

           ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (4,888,723) (905,013) (3,735,330) 272,722 

           รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลคา้งรับ(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (93,712,530) 275,717,466 64,387,773 163,165,869 

           ดอกผลเช่าซ้ือและรายไดร้อตดับญัชีตดัจ่าย (7,450,094,174) (5,298,356,189) (6,309,982,220) (5,244,481,088)

           รายไดค้า้งรับอ่ืน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (89,736,665)                  -                                 39,480,060                    -                                 

           ดอกเบ้ียคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 325,863,567 (13,418,590) (332,165,387) (632,127)

     กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

        สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน (2,960,779,320) (416,552,338) (4,874,325,392) (2,800,207,001)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทัเงินทุน ธนชาติ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ

2548 2547 2548 2547

     สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

        เงินใหกู้ย้มืแก่สถาบนัการเงิน 286,935,559                 58,795,395 -                                 -                                 

        หลกัทรัพยซ้ื์อโดยมีสัญญาขายคืน (9,100,000,000) (9,800,000,000) (4,000,000,000) (3,200,000,000)

        เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (106,781,836) 250,922,681 -                                 -                                 

        บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยร์ะหวา่งบริษทัหลกัทรัพย ์ (163,920,465) 123,541,510 -                                 -                                 

        เงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ี (28,493,479,971) (19,516,138,143) 28,668,173,511 (21,410,072,619)

        ทรัพยสิ์นรอการขาย 1,673,858,576 1,104,360,358 1,315,557,547 690,619,987 

        สินทรัพยอ่ื์น (2,210,271,371) 6,446,287 220,617,689 232,068,992 

        สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (111,675,385) -                                 (11,431,575)                  (28,852,103)                  

     หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

        เงินกูย้มืและเงินรับฝากจากประชาชน 26,942,646,490 10,495,314,301 (79,329,086,689) 7,480,751,146 

        เงินกูย้มืและเงินรับฝากจากธนาคารและสถาบนัการเงิน 7,577,257,236 9,145,196,728 59,084,743,042 11,608,906,436 

        เงินกูย้มืและเงินรับฝากจากต่างประเทศ (86,818,211) (6,436,570) (86,818,212) (6,436,570)

        หลกัทรัพยข์ายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 200,000,000 (3,750,000,000) -                                 (3,250,000,000)

        บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยร์ะหวา่งบริษทัหลกัทรัพย์ (214,189,684) 14,444,895 -                                 -                                 

        บญัชีเจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย์ 715,887,457 (917,733,486) -                                 -                                         บญชเจาหนธุรกจหลกทรพย 715,887,457 (917,733,486)                                                                   

        ภาระจากการขายลูกหน้ีตัว๋เงิน 23,833,800 (150,000,000) -                                 -                                 

        หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 959,658,684 (47,203,292) -                                 -                                 

        หน้ีสินอ่ืน 1,229,986,175 857,713,772 147,830,031 491,936,119 

           เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (3,837,852,266) (12,547,327,902) 1,135,259,952 (10,191,285,613)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

     เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือลงทุนลดลง(เพ่ิมข้ึน) 9,163,457,289 14,564,510,044 6,495,408,781 11,029,265,388 

     เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน/คืนทุนในบริษทัยอ่ย 117,831,517                 -                                 -                                 -                                 

     เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ (249,997,000)                -                                 (6,728,099,490)             (1,699,930)                    

     เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม 127,259,694 111,136,707 285,601,098 1,017,551,603 

     เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดินและอุปกรณ์ (886,581,159) (419,379,944) (318,093,246) (265,872,387)

     เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 63,310,623 1,318,848 55,988,518 416,253 

        เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน 8,335,280,964 14,257,585,655 (209,194,339) 11,779,660,927 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทัเงินทุน ธนชาติ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ

2548 2547 2548 2547

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

     เงินรับค่าหุน้จากผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยจากการเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย 3,467,810                      -                                 -                                 -                                 

     เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุน้กู้ (34,000,000)                  -                                 -                                 -                                 

     เงินปันผลจ่าย (932,006,224) (1,197,465,924) (932,006,224) (1,197,465,924)

     เงินปันผลจ่ายผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย (17,241,567) (14,741,660) -                                 -                                 

        เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (979,779,981) (1,212,207,584) (932,006,224) (1,197,465,924)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 3,517,648,717 498,050,169 (5,940,611) 390,909,390 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 2,016,744,315 1,518,694,146 817,512,184 426,602,794 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 5,534,393,032 2,016,744,315 811,571,573 817,512,184 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด :-

     เงินสดจ่ายระหวา่งปีสาํหรับ

        ดอกเบ้ียจ่าย 4,071,579,901              3,337,439,795              4,048,509,463 2,218,606,068 

        ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 956,922,142                 823,830,985                 462,998,733 252,186,791 

     รายการท่ีมิใช่เงินสด

        แปลงสภาพหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญั 300 2,000 300 2,000         แปลงสภาพหุนบุรมสทธเปนหุนสามญ 300 2,000 300 2,000 

        รับโอนทรัพยสิ์นรอการขายจากลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื ลูกหน้ีอ่ืน

           และเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีซ้ือมา 2,621,154,251              1,386,402,512              1,427,526,316 558,697,110 

        รับโอนเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งินจากบรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย -                                 189,605,700 -                                 -                                 

        โอนเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีซ้ือมาเป็นเงินใหกู้ย้มื 217,017,911 439,133,748 140,612,342                 22,637,265                    

        รับโอนเงินลงทุนในหลกัทรัพยจ์ากเงินใหกู้ย้มื 19,701,445 185,204,851 -                                 -                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(หน่วย : บาท)

ส่วนเกินทุน

ส่วนเกินทุน (ตํ่ากวา่ทุน)จากการ จดัสรรแลว้ -

ส่วนเกิน จากการตีราคา เปลี่ยนแปลง สาํรอง ส่วนของผูถ้ือหุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั มูลค่าหุ้น ทรัพยส์ิน มูลค่าเงินลงทุน ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนนอ้ย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2547 197,760           13,331,342,270        2,065,644,888        428,266,054        (152,134,195)         219,630,693        3,354,338,983          528,687,765        19,775,974,218        

จดัสรรกาํไรปี 2546 - จ่ายเงินปันผล -                   -                            -                         -                       -                         -                       (1,199,838,603)        -                       (1,199,838,603)         

โอนกลบัเงินปันผลที่จ่ายให้ผูถ้ือหุ้นต่างดา้วที่

   ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                   -                            -                         -                       -                         -                       2,372,679                 -                       2,372,679                 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยส์ินเพิม่ขึ้น -                   -                            -                         130,768,692        -                         -                       -                           -                       130,768,692             

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเพิม่ขึ้น -                   -                            -                         -                       (419,155,137)         -                       -                           -                       (419,155,137)            

การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญั (2,000)              2,000                        -                         -                       -                         -                       -                           -                       -                            

โอนกาํไรสะสมเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                   -                            -                         -                       -                         149,140,268        (149,140,268)           -                       -                            

ส่วนของผูถ้ือหุ้นส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ยลดลง -                   -                            -                         -                       -                         -                       -                           (17,015,732)         (17,015,732)              

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 2547 -                   -                            -                         -                       -                         -                       2,982,805,354          237,816,713        3,220,622,067          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 195,760           13,331,344,270        2,065,644,888        559,034,746        (571,289,332)         368,770,961        4,990,538,145          749,488,746        21,493,728,184        

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 21) -                   -                            -                         -                       -                         -                       (933,207,802)           -                       (933,207,802)            

โอนกลบัเงินปันผลที่จ่ายให้ผูถ้ือหุ้นที่

   ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                   -                            -                         -                       -                         -                       1,201,578                 -                       1,201,578                 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยส์ินลดลง -                   -                            -                         (18,614,584)         -                         -                       -                           -                       (18,614,584)              

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเพิม่ขึ้น -                   -                            -                         -                       (258,888,706)         -                       -                           -                       (258,888,706)            

การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญั (หมายเหตุ 21) (300)                 300                           -                         -                       -                         -                       -                           -                       -                            

โอนกาํไรสะสมเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                   -                            -                         -                       -                         155,204,964        (155,204,964)           -                       -                            

ส่วนของผูถ้ือหุ้นส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ยลดลง -                   -                            -                         -                       -                         -                       -                           (35,433,488)         (35,433,488)              

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 2548 -                   -                            -                         -                       -                         -                       3,104,099,295          32,706,650          3,136,805,945          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 195,460           13,331,344,570        2,065,644,888        540,420,162        (830,178,038)         523,975,925        7,007,426,252          746,761,908        23,385,591,127        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนที่ออกและชาํระแลว้

กาํไรสะสม

บริษทัเงินทุน ธนชาติ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้น

สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547

งบการเงินรวม



(หน่วย : บาท)

ส่วนเกินทุน

ส่วนเกินทุน (ตํ่ากวา่ทุน)จากการ จดัสรรแลว้ -

ส่วนเกิน จากการตีราคา เปลี่ยนแปลง สาํรอง ส่วนของผูถ้ือหุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั มูลค่าหุ้น ทรัพยส์ิน มูลค่าเงินลงทุน ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนนอ้ย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2547 197,760           13,331,342,270        2,065,644,888        428,266,054        (152,134,195)         219,630,693        3,354,338,983          -                       19,247,286,453        

จดัสรรกาํไรปี 2546 - จ่ายเงินปันผล -                   -                            -                         -                       -                         -                       (1,199,838,603)        -                       (1,199,838,603)         

โอนกลบัเงินปันผลที่จ่ายให้ผูถ้ือหุ้นต่างดา้วที่ 

   ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                   -                            -                         -                       -                         -                       2,372,679                 -                       2,372,679                 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยส์ินเพิม่ขึ้น -                   -                            -                         130,768,692        -                         -                       -                           -                       130,768,692             

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนลดลง -                   -                            -                         -                       (419,155,137)         -                       -                           -                       (419,155,137)            

การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญั (2,000)              2,000                        -                         -                       -                         -                       -                           -                       -                            

โอนกาํไรสะสมเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                   -                            -                         -                       -                         149,140,268        (149,140,268)           -                       -                            

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 2547 -                   -                            -                         -                       -                         -                       2,982,805,354          -                       2,982,805,354          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 195,760           13,331,344,270        2,065,644,888        559,034,746        (571,289,332)         368,770,961        4,990,538,145          -                       20,744,239,438        

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 21) -                   -                            -                         -                       -                         -                       (933,207,802)           -                       (933,207,802)            

โอนกลบัเงินปันผลที่จ่ายให้ผูถ้ือหุ้นที่

   ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                   -                            -                         -                       -                         -                       1,201,578                 -                       1,201,578                 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยส์ินลดลง -                   -                            -                         (18,614,584)         -                         -                       -                           -                       (18,614,584)              

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเพิม่ขึ้น -                   -                            -                         -                       (258,888,706)         -                       -                           -                       (258,888,706)            

การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญั (หมายเหตุ 21) (300)                 300                           -                         -                       -                         -                       -                           -                       -                            

โอนกาํไรสะสมเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                   -                            -                         -                       -                         155,204,964        (155,204,964)           -                       -                            

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 2548 -                   -                            -                         -                       -                         -                       3,104,099,295          -                       3,104,099,295          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 195,460           13,331,344,570        2,065,644,888        540,420,162        (830,178,038)         523,975,925        7,007,426,252          -                       22,638,829,219        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547

กาํไรสะสม

ทุนที่ออกและชาํระแลว้

งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ

บริษทัเงินทุน ธนชาติ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้น



 -  1  - 

บริษทัเงินทุน ธนชาติ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

1. ข้อมูลทัว่ไปและแผนการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกจิสถาบันการเงินของกลุ่มธนชาต 

  บริษทัฯจดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทยโดยไดรั้บ
อนุญาตจากกระทรวงการคลงัให้ประกอบธุรกิจหลกัดา้นธุรกิจเงินทุน โดยมีท่ีอยู่ท่ีจดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 444 
อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชั้น 10-11 และ 15-20 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ และสาํนกัอาํนวย
สินเช่ือ 16 แห่ง อยูท่ ัว่ภูมิภาคในประเทศไทย ซ่ึงสาํนกัอาํนวยสินเช่ือส่วนหน่ึงจาํนวน 13 แห่งไดรั้บอนุญาตจาก
กระทรวงการคลงัให้ยกระดบัเป็นสํานักงานสาขาฯ แต่อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2548 บริษทัฯไดปิ้ด
ดาํเนินการสาํนกังานฯสาขาแลว้ 

  บริษทัย่อยทั้งหมดจดัตั้งเป็นบริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการใน
ประเทศไทย โดยดาํเนินธุรกิจหลกัทางดา้นธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ธุรกิจหลกัทรัพย ์ธุรกิจบริหารสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ 
ธุรกิจให้เช่าสินทรัพยแ์บบลีสซ่ิงและเช่าซ้ือ ธุรกิจประกนัภยั ธุรกิจประกนัชีวิต การจดัการกองทุน การบริหาร
อสงัหาริมทรัพยแ์ละอ่ืน ๆ  

  ในระหว่างปี 2547 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัแผนการปรับโครงสร้างการประกอบ
ธุรกิจสถาบนัการเงินของกลุ่มธนชาต โดยปรับกิจการของบริษทัฯและธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ให้เป็น
สถาบนัการเงิน 1 รูปแบบ (One-Presence) ตามแผนพฒันาระบบสถาบนัการเงิน (Financial-Sector Master Plan) ซ่ึง
แนวทางการปรับโครงสร้างฯท่ีสําคญั คือ บริษทัฯจะโอนการประกอบธุรกิจการเงินให้แก่ธนาคารธนชาต ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ย และบริษทัฯจะคืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทุนคืนภายใน 1 ปี หลงัจากกระทรวงการคลงัอนุมติั 
โดยบริษทัฯจะดาํรงสถานะเป็นบริษทัเพื่อการลงทุน (Holding Company) ท่ีคงการเป็นบริษทัใหญ่ของกลุ่มธนชาต 
ต่อไป (โดยจะถือหุน้บริษทัในกลุ่มแต่ละบริษทัเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้) 

  เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2548 กระทรวงการคลงัไดใ้หค้วามเห็นชอบตามแผนการดาํเนินการตามท่ีกลุ่มธนชาตได้
เสนอและปัจจุบนัอยู่ระหว่างดาํเนินการตามแผนงาน โดยธุรกรรมท่ีไดด้าํเนินการโอนให้แก่ธนาคารธนชาตแลว้มี
ดงัน้ี :- 

 ก)  พฤษภาคม 2548 โอนการดาํเนินธุรกรรมเช่าซ้ือ โดยทางบริษทัฯจะยงัคงสัญญาเช่าซ้ือเดิมไวแ้ละให้ลูกคา้
ชาํระค่างวดเช่าซ้ือแก่บริษทัฯจนครบกาํหนดตามสัญญา ซ่ึงทางธนาคารธนชาต จะเป็นผูใ้หสิ้นเช่ือเช่าซ้ือกบั
ลูกคา้รายใหม่แทน  

 ข) กรกฎาคม 2548 บริษทัฯไดโ้อนเงินรับฝากประเภทตัว๋สัญญาใช้เงินท่ีออกให้แก่บุคคลธรรมดาจาํนวน
ประมาณ 47,524 ลา้นบาท  
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 ค)  ตุลาคม 2548 บริษทัฯไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในสัญญาเงินใหกู้ย้มืหรือสัญญาสินเช่ือท่ีไม่ดอ้ยคุณภาพ ท่ีไม่ใช่
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีสินเช่ือสวสัดิการ และสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภค ในราคาตามมูลหน้ีรวม
ดอกเบ้ียคา้งรับจาํนวนประมาณ 535 ลา้นบาท  

 ง) พฤศจิกายน 2548 บริษทัฯไดโ้อนเงินรับฝากประเภทตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีออกใหแ้ก่นิติบุคคลไปใหธ้นาคารฯ
เพิ่มเติมจาํนวนประมาณ 32,279 ลา้นบาท  

 จ) พฤศจิกายนถึงธนัวาคม 2548 ธนาคารธนชาตไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เพิ่มทุนและดาํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลง
ทุนชาํระแลว้จากเดิม 8,102 ลา้นบาท เป็น 14,584 ลา้นบาท 

  ส่วนสิทธิเรียกร้องในเงินใหสิ้นเช่ือส่วนท่ีเหลือจะโอนใหแ้ก่ธนาคารธนชาตในอนาคต  

  และเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2549 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติให้เปล่ียนช่ือของบริษทัฯจาก
เดิมเป็น “บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)”  ซ่ึงบริษทัฯคาดว่าจะดาํเนินการเปล่ียนช่ือภายหลงัการคืนใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจเงินทุน 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

  งบการเงินรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบดุล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547 และงบกาํไรขาดทุน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทัเงินทุน ธนชาติ จาํกดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปเรียกว่า “บริษทัฯ”) 
และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี :- 

 อตัราร้อยละของ อตัราร้อยละของ 
 การถือหุน้โดยบริษทัฯ การถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

 2548 2547 2548 2547 
บริษัทย่อยที่บริษทัฯถือหุ้นโดยตรง     
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 99.36 98.89 - - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 100.00 100.00 - - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั 58.45 58.45 - - 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 100.00 100.00 - - 
   (เดิมช่ือ “บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาติ จาํกดั (มหาชน)”)     
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั 70.00 70.00 9.94 9.89 
  (เดิมช่ือ “บริษทั ธนชาติประกนัภยั จาํกดั”)     
บริษทั พสัระ จาํกดั 100.00 100.00 - - 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 75.00 75.00 - - 
   (เดิมช่ือ “บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาติ จาํกดั)     
บริษทั เอน็ เอฟ เอส แคปปิตอล จาํกดั 100.00 100.00 - - 
บริษทั ถิรวานิช จาํกดั 99.90 99.90 - - 
บริษทั สินเคหการ จาํกดั 95.12 95.12 - - 
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 อตัราร้อยละของ อตัราร้อยละของ 
 การถือหุน้โดยบริษทัฯ การถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

 2548 2547 2548 2547 
บริษัทย่อยที่บริษทัฯถือหุ้นโดยตรง (ต่อ)     
บริษทั กรุงเทพเคหะ จาํกดั 99.87 99.87 - - 
บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จาํกดั 100.00 100.00 - - 
   (เดิมช่ือ “บริษทั ธนชาติกรุ๊ป ลีสซ่ิง จาํกดั”)     
บริษทั ธนชาต แมเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั 100.00 100.00 - - 
   (เดิมช่ือ “บริษทั ธนชาติ แมเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั”)     
บริษทั ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จาํกดั 100.00 100.00 - - 
   (เดิมช่ือ “บริษทั ธนชาติกฎหมายและประเมินราคา จาํกดั”)     
กองทุนรวมธนชาต พร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 99.80 99.80 0.06 0.06 
   (เดิมช่ือ “กองทุนรวมธนชาติ พร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6”)     
บริษทั ธนชาตเอสพีว ี01 จาํกดั 100.00 100.00 - - 
   (เดิมช่ือ “บริษทั ธนชาติเอสพวี ี01 จาํกดั”)     
บริษทั ธนชาตประกนัชีวติ จาํกดั 100.00 50.00 - - 
   (เดิมช่ือ “บริษทั ธนชาติซูริคประกนัชีวติ จาํกดั”)     
บริษัทย่อยที่บริษทัฯถือหุ้นโดยอ้อม     
บริษทั ธนชาตลีสซ่ิง 2000 จาํกดั - - 99.99 99.99 
   (เดิมช่ือ “บริษทั ธนชาติลีสซ่ิง 2000 จาํกดั”)     
บริษทั เนชัน่แนล ลีซซ่ิง จาํกดั - - 100.00 100.00 

  เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2548 บริษทัฯมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุน้ในบริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั 
จากเดิมท่ีถือหุน้ในอตัราร้อยละ 50 เป็นอตัราร้อยละ 100 และนาํมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวม เน่ืองจาก
ไดเ้ขา้ควบคุมบริษทัดงักล่าวโดยการจ่ายซ้ือหุน้สามญัจากผูถื้อหุน้เดิมในราคา 250 ลา้นบาท ดงันั้น งบดุลรวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 จึงไดร้วมงบดุลของบริษทัยอ่ยดงักล่าวและงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนัไดร้วมผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2548 เป็นตน้มา 

  และในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2548 ธนาคารธนชาต ไดอ้อกหุน้เพิ่มทุนจาํนวน 648 ลา้นหุน้ เพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และบริษทัฯไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวทั้งในส่วนของบริษทัฯและส่วนท่ีผูถื้อหุน้รายยอ่ย
มิไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือ ในราคาหุน้ละ 10 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 6,478 ลา้นบาท ทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ในธนาคาร
ธนชาต เพิ่มจากเดิมร้อยละ 98.89 เป็นร้อยละ 99.36 
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  มูลค่าสินทรัพยร์วมและรายไดร้วมของบริษทัย่อยท่ีมีสาระสาํคญัซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2548 และ 2547 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีมีดงัน้ี :- 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 

 สินทรัพยร์วม รายไดร้วม 

  2548  2547 2548 2547 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 108,622 55,922 3,643 2,398 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 11,914 14,231 968 1,575 
บริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั 3,180 - 882 - 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 3,387 2,535 668 877 
บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั 2,048 2,358 247 827 

 ก) งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547 ไม่ไดร้วมงบการเงินของบริษทั กลาสเฮา้ส์ บิลด้ิง 
จาํกดั ซ่ึงบริษทัฯไดม้าจากการปรับโครงสร้างหน้ี เน่ืองจากบริษทัฯตั้งใจจะถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเป็น
การชัว่คราว ณ วนัท่ีในงบการเงิน เงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวมีมูลค่าตามบญัชีเท่ากบัศูนยบ์าท 

 ข) ยอดคงคา้งและรายการระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยใน
บญัชีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และทุนเรือนหุน้ของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 

3. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

  งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และอา้งอิง
ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย  

  นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยโดยสรุปมีดงัต่อไปน้ี :- 
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3.1 การรับรู้รายได้ 

 ก) ดอกเบ้ียและส่วนลดรับจากเงินใหกู้ย้มื 

   ดอกเบ้ียจากเงินให้กูย้ืมของบริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งจากยอด        
เงินตน้ท่ีคา้งชาํระ รายไดต้ามสญัญาเช่าซ้ือรับรู้ตามวิธีผลรวมจาํนวนปี (Sum-of-the-year-digits) รายได้
ตามสัญญาเช่าทางการเงินรับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (Effective rate) บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
หยุดรับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑ์คงคา้งสําหรับเงินให้กูย้ืมท่ีผิดนัดชาํระเงินตน้หรือดอกเบ้ียเกิน
กาํหนดสามเดือนนบัจากวนัครบกาํหนดชาํระ และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงินจะโอน
กลบัรายการดอกเบ้ียคา้งรับท่ีเคยบนัทึกบญัชีเป็นรายไดแ้ลว้ การบนัทึกรายไดด้อกเบ้ียหลงัจากนั้นจะ
บนัทึกตามเกณฑเ์งินสด 

   บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายไดด้อกเบ้ียสําหรับลูกหน้ีภายหลงัการปรับโครงสร้างหน้ี
ใหม่ตามเกณฑค์งคา้งเช่นเดียวกบัเงินใหกู้ย้มืท่ีกล่าวขา้งตน้ โดยอิงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีลูกหน้ีตอ้ง
จ่ายชาํระตามสัญญา ยกเวน้หน้ีตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีท่ีอยู่ระหว่างการติดตามผลการ
ปฏิบติัตามเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ ซ่ึงจะรับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑเ์งินสดจนกว่า
ลูกหน้ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหน้ีติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสามเดือนหรือสามงวด
การชาํระเงินแลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกวา่ 

   บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีท่ีรับซ้ือหรือรับโอนโดยคาํนวณหา
อตัราผลตอบแทนท่ีใชก้าํหนดราคาทุนของลูกหน้ีทั้งกลุ่ม (Yield) คูณดว้ยราคาตามบญัชีใหม่ 
(ราคาทุนท่ีซ้ือ) ของลูกหน้ีคงเหลือสาํหรับลูกหน้ีท่ีมีการจ่ายชาํระในระหว่างปี และภายหลงัการ
ทาํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีจะรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีท่ีรับซ้ือหรือรับโอนตามวิธีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงสาํหรับลูกหน้ีท่ีมีการจ่ายชาํระในระหวา่งปี 

   ในกรณีท่ีดอกเบ้ียหรือส่วนลดไดคิ้ดรวมอยู่ในตัว๋เงินหรือเงินให้กูย้ืมแลว้ ดอกเบ้ียหรือ
ส่วนลดดงักล่าวจะบนัทึกเป็นรายไดร้อตดับญัชีและตดัจาํหน่ายเป็นรายไดเ้ฉล่ียเท่า ๆ กนัตลอด
อายขุองตัว๋เงินหรือระยะเวลาของเงินใหกู้ย้มืนั้นหรือตามสดัส่วนของหน้ีท่ีรับชาํระ 

   ดอกผลจากการให้เช่าซ้ือรับล่วงหน้าแสดงถึงส่วนลดดอกเบ้ียท่ีตวัแทนจาํหน่ายรถยนต์
ให้กบัลูกคา้ซ่ึงจะทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ามวิธีผลรวมจาํนวนปีเช่นเดียวกบัดอกเบ้ียตามสัญญา      
เช่าซ้ือ 
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 ข) ดอกเบ้ียและเงินปันผลจากเงินลงทุน 

   ดอกเบ้ียและเงินปันผลจากเงินลงทุนถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง  

 ค) ค่านายหนา้ 

   ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยถื์อเป็นรายได ้ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ   

 ง) ดอกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์

   ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามระยะเวลาของเงินให้กูย้ืมโดยคาํนวณจากยอดเงินตน้ท่ีคงคา้ง 
บริษทัย่อยหยุดรับรู้รายไดต้ามเกณฑ์สิทธิสําหรับเงินให้กูย้ืมรายท่ีเขา้เง่ือนไขตามหลกัเกณฑ์ท่ี
กาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“กลต”) ตามหนงัสือ
ท่ี กธ. 33/2543 ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2543 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมตามหนงัสือท่ี กธ. 5/2544 ลงวนัท่ี 15 
กมุภาพนัธ์ 2544 

 จ) กาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน 

   กาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ 

 ฉ) ค่าธรรมเนียมและบริการ 

   ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

 ช) เบ้ียประกนัภยั/ประกนัชีวิต 

-  เ บ้ียประกันภัย/เ บ้ียประกันชีวิตถือเป็นรายได้ตามวันท่ีมีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์
ประกนัภยัหลงัจากหกัเบ้ียประกนัภยัต่อและส่งคืนแลว้  

 -  เบ้ียประกันภัยต่อถือเป็นรายได้เม่ือได้รับใบคาํขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้งการ
ประกนัภยัต่อจากบริษทัผูเ้อาประกนัภยัต่อ 
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3.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

 ก) ดอกเบ้ียจ่าย 

  ดอกเบ้ียจ่ายถือเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง ในกรณีท่ีดอกเบ้ียไดคิ้ดรวมอยูใ่นตัว๋เงินจ่าย
แลว้ ดอกเบ้ียนั้นจะบนัทึกเป็นดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชีและจะตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายเฉล่ียเท่า ๆ 
กนัตลอดอายขุองตัว๋เงินนั้น 

 ข) ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายเช่าซ้ือ 

  ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายเช่าซ้ือถือเป็นค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ 

3.3 เงินสํารองเบีย้ประกนัภัย/เบีย้ประกนัชีวติทีย่งัไม่ถือเป็นรายได้ 

  บริษทัยอ่ยตั้งเงินสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดต้ามเกณฑใ์นประกาศของกระทรวง
พาณิชยเ์ร่ืองการจดัสรรเงินสาํรองเพ่ือการเส่ียงภยัดงัน้ี :- 

การประกนัอคัคีภยั ภยัทางทะเลสาํหรับตวัเรือ รถยนต ์
   และภยัเบด็เตลด็ (ยกเวน้อุบติัเหตุการเดินทาง) 

- วิธีเฉล่ียรายเดือน (วิธีเศษหน่ึงส่วนยีสิ่บส่ี) 

การประกนัภยัทางทะเลสาํหรับการขนส่งเฉพาะเท่ียว - เตม็จาํนวนเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิในรอบ 
 เกา้สิบวนัยอ้นหลงั 

การประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทาง - เตม็จาํนวนเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิในรอบ
สามสิบวนัยอ้นหลงั 

   เงินสํารองประกนัชีวิตเป็นยอดเงินสํารองสะสมตั้งแต่เร่ิมทาํประกนัถึงวนัท่ีในงบดุลสําหรับ
กรมธรรมท่ี์มีผลบงัคบัอยู ่เงินสาํรองดงักล่าวคาํนวณตามวิธีของคณิตศาสตร์ประกนัภยัตามประกาศ
ของกระทรวงพาณิชย ์เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัสรรเบ้ียประกนัภยัไวเ้ป็นเงินสาํรองประกนัภยั
สาํหรับกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ียงัมีความผกูพนัอยู ่

 (ก) เงินสาํรองประกนัชีวิตสาํหรับกรมธรรมท่ี์มีระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี คาํนวณโดยใชว้ิธีสัดส่วน 
(Fractional reserve) 

 (ข) เงินสํารองประกนัชีวิตสาํหรับกรมธรรมท่ี์มีระยะเวลานอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 1 ปี คาํนวณโดย
สาํรองเตม็จาํนวนเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดต้ามระยะเวลาความคุม้ครอง 
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3.4 เงินลงทุน 

  เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายติุธรรม บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกการเปล่ียนแปลง
มูลค่าของหลกัทรัพยเ์ป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิในงบกาํไรขาดทุน 

  เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายทั้งท่ีถือไวเ้ป็นเงินลงทุนชัว่คราวและระยะยาวแสดงตามมูลค่ายติุธรรม 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าหลกัทรัพยด์งักล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ
ผูถื้อหุน้จนกระทัง่จาํหน่ายหลกัทรัพยจึ์งบนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่านั้นในงบกาํไรขาดทุน 

  เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบกาํหนดชาํระในหน่ึงปีและท่ีจะถือไวจ้นครบกาํหนดแสดงมูลค่า
ตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดับญัชีส่วนเกิน/ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึง
จาํนวนท่ีตดัจาํหน่ายน้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ 

  มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด คาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนั
ทาํการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจและของตราสารหน้ีภาคเอกชน คาํนวณโดยใชสู้ตรท่ีกาํหนดโดย ธปท. โดยใชอ้ตัราผลตอบแทน
ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยปรับดว้ยค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสม มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณ
จากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

  เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป แสดงมูลค่าตาม
ราคาทุน  

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของเงินลงทุนไวใ้นงบกาํไรขาดทุน  

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

  ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะปรับเปล่ียนราคาของเงินลงทุน
ใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่า
ยติุธรรม ณ วนัท่ีโอนไดบ้นัทึกเป็นรายการกาํไร(ขาดทุน)ในงบกาํไรขาดทุนหรือแสดงเป็นส่วนเกินทุนหรือ
ส่วนตํ่ากว่าทุนซ่ึงแสดงแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุน้และทยอยตดัจาํหน่ายตลอดอายท่ีุเหลือของตราสาร
หน้ีแลว้แต่กรณี  
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3.5 เงินลงทุนในลูกหนีท้ีรั่บโอนและค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุน 

  เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนซ่ึงถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป แสดงในราคาทุนท่ีจ่ายซ้ือสุทธิจากค่าเผือ่การ
ดอ้ยค่า (ถา้มี) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

  ในกรณีลูกหน้ีท่ีรับโอนไดมี้การทาํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีจะโอนเงินลงทุนในลูกหน้ีดงักล่าวไป
เป็นเงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีและแสดงตามมูลค่ายติุธรรม โดยอา้งอิงมูลค่ายติุธรรมจากยอดคงเหลือตามบญัชี
ของเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน ณ วนัโอนหรือ ณ วนัทาํสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี   

  บริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนโดยใช้วิธีการ
ประเมินมูลค่ายติุธรรม โดยพิจารณาจากมูลค่าหลกัประกนั  

3.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

  เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม แสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย ซ่ึงการบนัทึกตามวิธีส่วนได้
เสียน้ีจะบนัทึกเงินลงทุนเร่ิมแรกในราคาทุนแลว้ปรับดว้ยส่วนไดเ้สียท่ีเกิดจากผลการดาํเนินงานของบริษทั
ยอ่ยและบริษทัร่วมตามอตัราส่วนการลงทุน ส่วนเกิน (ส่วนตํ่า) ของเงินลงทุนท่ีสูง (ตํ่า) กว่ามูลค่าสินทรัพย์
สุทธิตามบญัชี ณ วนัซ้ือจะตดัจาํหน่ายภายในระยะเวลา 5-10 ปี  

  ผลขาดทุนส่วนท่ีเกินกว่ามูลค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจะแสดงเป็นหน้ีสินภายใตห้ัวขอ้ “สาํรองเผื่อ
ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย” ยกเวน้เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงไดรั้บจากการปรับโครงสร้างหน้ีท่ี
บริษทัฯตั้งใจจะถือเป็นการชัว่คราว และไม่มีภาระผกูพนัหรือการคํ้าประกนัซ่ึงจะไม่มีการรับรู้ผลขาดทุนส่วน
ท่ีเกินเงินลงทุนดงักล่าว 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ผลขาดทุนในเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีไม่มีภาระผูกพนัหรือภาระคํ้า
ประกนัเฉพาะส่วนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมเหล่านั้น 

3.7 เงินให้กู้ยมืและลูกหนี ้

  เงินให้กูย้ืมและลูกหน้ีแสดงเฉพาะยอดเงินตน้ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ รายไดร้อตดับญัชี/ส่วนลด
รับล่วงหนา้ของเงินใหกู้ย้มืท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายได ้แสดงเป็นรายการหกัจากเงินใหกู้ย้มื  
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3.8 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของเงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีโดยอา้งอิงตามหลกัเกณฑ์
ท่ีกาํหนดโดย ธปท. (ยกเวน้การจดัชั้นลูกหน้ีซ่ึง ธปท. ให้จดัชั้นหน้ีตามรายสัญญา แต่บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยยงัคงจดัชั้นหน้ีตามรายลูกคา้เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป) และ กลต. แลว้แต่กรณี 
และปรับปรุงเพิ่มดว้ยจาํนวนเงินเพิ่มเติมท่ีคาดวา่จะเรียกเกบ็จากลูกหน้ีไม่ได ้โดยการวิเคราะห์และประเมิน
ฐานะของลูกหน้ีโดยอาศยัประสบการณ์ในการพิจารณาความเส่ียงและมูลค่าหลกัประกนัประกอบ  

  ในการตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ บริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาการจัดชั้นลูกหน้ี (ซ่ึงอ้างอิง
ระยะเวลาคา้งชาํระเป็นสาํคญั) อตัราการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามระดบัชั้นของลูกหน้ีและการตีราคา
หลกัประกนัท่ีจะนาํมาหักจากยอดคงคา้งตามบญัชีของลูกหน้ีเพื่อคาํนวณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ รวมทั้ง
หลกัเกณฑ์ในการปรับระดับการจดัชั้นลูกหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ีแลว้เป็นหน้ีปกติตามหลกัเกณฑ์ท่ี
กาํหนดโดย ธปท. 

  การตดัจาํหน่ายลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญ และหน้ีสูญท่ีไดรั้บคืนจะนาํไปลดหรือเพิ่มค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  

  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีอ่ืนตั้งข้ึนโดยประมาณจากจาํนวนหน้ีท่ีอาจเรียกเก็บจากลูกหน้ี
ไม่ได ้ซ่ึงพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ีในงบดุล 

3.9     การปรับโครงสร้างหนีท้ีมี่ปัญหา 

   ในกรณีท่ีเป็นการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยยินยอมผ่อนปรนเง่ือนไขในการ
ชาํระหน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณมูลค่ายติุธรรมของลูกหน้ีหลงัปรับโครงสร้างหน้ีโดยคาํนวณ
จากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียขั้นตํ่าของ   
เงินให้กูย้ืมแก่ลูกคา้รายใหญ่ในตลาดท่ีใชเ้ป็นฐานในการเรียกเก็บจากลูกหน้ี ณ วนัปรับโครงสร้างหน้ี 
ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหน้ีท่ีคาํนวณไดท่ี้ตํ่ากว่ายอดหน้ีคงคา้งตามบญัชีเดิมจะบนัทึกเป็น       
ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ีและถือเป็นค่าใชจ่้ายทั้งจาํนวนในงบกาํไรขาดทุนในปี
ท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ี ค่าเผื่อการปรับมูลค่าดงักล่าวจะทยอยตดัจาํหน่ายตามระยะเวลาท่ีเหลือตาม
สญัญาปรับโครงสร้างหน้ีหรือจะทบทวนค่าเผือ่การปรับมูลค่าดงักล่าวโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของกระแส
เงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับตามระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ และปรับปรุงค่าเผื่อปรับมูลค่ากับบญัชีค่าใช้จ่าย         
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 
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  ในกรณีท่ีเป็นการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหาโดยการรับโอนสินทรัพยห์รือส่วนไดเ้สีย บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยจะบนัทึกบญัชีสินทรัพยห์รือส่วนไดเ้สียท่ีรับโอนมาเป็นตน้ทุนของสินทรัพยด์ว้ยมูลค่า    
ยุติธรรมของสินทรัพย ์(ซ่ึงอิงตามราคาประเมินของผูป้ระเมินภายในหรือผูป้ระเมินอิสระภายนอก)          
แต่ไม่เกินยอดหน้ีคงคา้งตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย (รวมดอกเบ้ียคา้งรับท่ีหยุดรับรู้รายไดจ้นถึง      
วนัปรับโครงสร้างหน้ี) ส่วนเกินของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์มากกว่ามูลหน้ีคงคา้งตามบญัชีจะ
รับรู้เป็นกาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีหรือดอกเบ้ียรับในงวดแลว้แต่กรณี ยกเวน้กรณีสินทรัพยท่ี์
ไดรั้บโอนมาโดยมีเง่ือนไขให้ลูกหน้ีตอ้งซ้ือคืนหรือให้สิทธิซ้ือคืนทรัพยสิ์นในราคาและระยะเวลา
ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา จะบนัทึกสินทรัพยท่ี์รับโอนมาดงักล่าวดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือมูลหน้ี
คงคา้งตามบญัชีแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

   ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีโดยการยนิยอมลดเงินตน้หรือดอกเบ้ียท่ีบนัทึกในบญัชีจะรับรู้
เป็นขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเม่ือมีการปรับโครงสร้างหน้ี  

3.10 ทรัพย์สินรอการขาย 

  ทรัพยสิ์นรอการขายแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนซ่ึงถือตามราคาประเมิน   
ล่าสุดหกัดว้ยประมาณการค่าใชจ่้ายในการขายแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

  กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายจะรับรู้เป็นรายไดใ้นงบกาํไรขาดทุนเม่ือขาย ยกเวน้
การขายโดยการกูย้ืมเงินจากบริษทัฯหรือบริษทัย่อย กาํไรจะรับรู้ตามสัดส่วนของเงินให้กูย้ืมท่ีไดรั้บ
ชาํระ ขาดทุนจากการจาํหน่ายและขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน  

3.11 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ก) ท่ีดินแสดงตามวิธีราคาทุนโดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา 

 ข) อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า ค่าเส่ือม
ราคาคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใชง้านโดยประมาณ (ยกเวน้
รายการตามท่ีระบุดา้นล่าง) ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี :- 

อาคาร - 20 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร - 5 – 10  ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ - 5 – 10  ปี 
ยานพาหนะ  - 5  ปี 
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   ค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงท่ี
ไดม้าระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2538 จนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2544 คาํนวณตามอายกุารใชง้าน
โดยประมาณ 5 ปี โดยวิธีผลรวมจาํนวนปีท่ีใชง้าน  

  นโยบายบัญชีในการแสดงราคาท่ีดินและอาคารของบริษัทร่วมแห่งหน่ึงซ่ึงประกอบธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์แสดงตามวิธีราคาประเมินซ่ึงแตกต่างจากบริษทัฯ เน่ืองจากลกัษณะธุรกิจท่ีแตกต่างกนั 
ท่ีดินและอาคารของบริษทัร่วมแสดงตามวิธีราคาประเมินหักค่าเส่ือมราคาสะสมโดยไม่มีการคิด          
ค่าเส่ือมราคาของท่ีดิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึนของ
บริษทัร่วมท่ีรับรู้ตามวิธีส่วนไดเ้สียและแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุน้มีจาํนวน 540 
ลา้นบาท 

3.12 สินทรัพย์ทีไ่ม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย 

 ก) คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์จะทยอยตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเสน้ตรงในระยะเวลา 5 - 10 ปี ตามอายุ
การใชง้าน 

 ข) สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารตดับญัชีเป็นค่าใชจ่้ายตามอายขุองสญัญาเช่า 

3.13 สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน  

   บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดว้ย
จาํนวนเท่ากบัราคายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า โดยดอกเบ้ียจ่ายจะถูก
บนัทึกตามงวดต่าง ๆ ตลอดอายสุญัญาเช่า ตามยอดคงเหลือของเจา้หน้ีตามสญัญาเช่าการเงินในแต่ละงวด  

3.14 เบีย้ประกนัภัยค้างรับ 

  เบ้ียประกนัภยัคา้งรับแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ โดยบริษทัยอ่ยตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ
จากจาํนวนท่ีคาดวา่จะเรียกเกบ็ไม่ไดจ้ากเบ้ียประกนัภยัคา้งรับทั้งส้ิน ซ่ึงประมาณจากประสบการณ์การเรียก
เกบ็หน้ีในอดีตและตามสถานะปัจจุบนัของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ ณ วนัท่ีในงบดุล 
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3.15 การขายลูกหนีต้ั๋วเงิน  

  บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกการขายลดตัว๋เงินท่ีไม่มีการให้อาวลัหรือรับรองแบบผูซ้ื้อมีสิทธิ   
ไล่เบ้ียเป็นหน้ีสินภายใตบ้ญัชี “ภาระจากการขายลูกหน้ีตัว๋เงิน” และจะบนัทึกรายการขายลดตัว๋เงินท่ีมี
ธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัเงินทุนอ่ืนให้การอาวลัหรือรับรองแบบผูซ้ื้อมีสิทธิไล่เบ้ียโดยการเครดิต
บญัชีลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมประเภทตัว๋เงินและเปิดเผยภาระดงักล่าวไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ “หน้ีสินท่ีอาจ
เกิดข้ึนในภายหนา้” 

3.16 สํารองค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

  ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึกเม่ือไดรั้บการแจง้คาํเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกนัภยั/            
ผูเ้อาประกนัชีวิต โดยบนัทึกตามมูลค่าประมาณการค่าสินไหมทดแทนท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ
หรือเจา้หน้าท่ีของบริษทัย่อยแลว้แต่กรณี มูลค่าประมาณการค่าสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุน
ประกนัของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง  

  นอกจากน้ี บริษทัย่อยท่ีทาํธุรกิจประกนัภยัยงัไดต้ั้งสาํรองเพ่ิมเติมสาํหรับค่าสินไหมทดแทนท่ี
อาจเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน (IBNR) ในอตัราร้อยละ 2.5 ของเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิยอ้นหลงั
สิบสองเดือน เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชยเ์ร่ืองการจดัสรรเงินสาํรองค่าสินไหมทดแทนของบริษทั
ประกนัวินาศภยั 

3.17 เงินตราต่างประเทศ 

  รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดข้ึนในระหว่างปีไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีมียอดคงเหลือ ณ 
วนัท่ีในงบดุลไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบดุล 

  กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการซ้ือขายและแปลงค่าเงินตราต่างประเทศไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณ
ผลการดาํเนินงาน 
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3.18 เคร่ืองมือทางการเงิน 

   เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงในงบดุลประกอบดว้ยเงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินให้กูย้ืมแก่
สถาบนัการเงิน หลกัทรัพยซ้ื์อโดยมีสัญญาขายคืน เงินลงทุน เงินให้กูย้ืมและลูกหน้ี เงินกูย้ืมและเงินรับฝาก
หลกัทรัพยข์ายโดยมีสญัญาซ้ือคืน บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยร์ะหว่างบริษทัหลกัทรัพย ์เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์
ภาระจากการขายลูกหน้ีตัว๋เงิน  หุ้นกูแ้ละหน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม ซ่ึงนโยบายการบญัชีเฉพาะสาํหรับ
รายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3.19 ตราสารอนุพนัธ์ 

   บริษทัฯและบริษทัย่อยเขา้ทาํรายการเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงินนอกงบดุลท่ีเป็นตราสาร
อนุพนัธ์เพื่อบริหารความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนและอตัราดอกเบ้ีย และบริษทัยอ่ยมีการทาํธุรกรรม 
ตราสารอนุพนัธ์เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

   สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าท่ีทาํข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการคา้จะบนัทึกเป็น
รายการนอกงบดุล และแสดงมูลค่าตามราคายุติธรรม กาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า
ยติุธรรมของสญัญารับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 

   สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียและสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียต่างสกุลเงินท่ีทาํข้ึนเพื่อ
ป้องกนัความเส่ียงจะบนัทึกเป็นรายการนอกงบดุล การรับรู้รายไดห้รือค่าใชจ่้าย กาํไรหรือขาดทุนจาก
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของสญัญาจะบนัทึกใหส้อดคลอ้งกบัการรับรู้รายไดห้รือค่าใชจ่้าย กาํไร
หรือขาดทุนของสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีถูกป้องกนัความเส่ียงตามเกณฑค์งคา้ง 

3.20 กาํไรต่อหุ้น 

  กาํไรต่อหุน้ท่ีแสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเป็นกาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานซ่ึงคาํนวณโดยการหารกาํไร
สุทธิสาํหรับปีดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายอยูใ่นระหวา่งปี 

  กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสาํหรับปีดว้ยผลรวมของจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย
ถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหว่างปีบวกดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออก
เพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ  
วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 
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3.21 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวม
บตัรเงินฝาก 

3.22 การใช้ประมาณการทางบัญชี 

   ในการจัดทาํงบการเงินตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ในบางกรณีฝ่ายบริหารอาจตอ้งใช้การ
ประมาณรายการบญัชีบางรายการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ดว้ยเหตุน้ี ผลท่ีเกิดข้ึนจริงในภายหลงัจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณไว ้

4. เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 

    (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2548 2547 2548 2547 

เงินสด 801 217 - 1 
เงินฝากธนาคาร  - เงินบาท 4,676 1,800 812 817 
 - เงินตราต่างประเทศ  57 - - - 

รวมเงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน  5,534 2,017 812 818 

5. เงินให้กู้ยมืแก่สถาบันการเงนิ 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2548 2547 2548 2547 

เงินใหกู้ย้มืเม่ือทวงถาม 87 89 - - 

เงินใหกู้ย้มืเม่ือส้ินระยะเวลา 132 307 20 20 

     รวมเงินใหกู้ย้มืแก่สถาบนัการเงิน 219 396 20 20 
บวก : ดอกเบ้ียคา้งรับ 1 1 - - 

หกั : ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (43) (82) (1) (1) 

     รวมเงินใหกู้ย้มืแก่สถาบนัการเงิน – สุทธิ 177 315 19 19 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีเงินให้กูย้ืมแก่สถาบนัการเงินท่ีถูกสั่งปิดกิจการเป็น
จาํนวนประมาณ 42 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัย่อยหยุดรับรู้รายไดแ้ละไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวแ้ลว้ทั้งจาํนวน  
(2547 : 81 ลา้นบาท ) 
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  นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547 เงินให้กูย้มืแก่สถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยอีกแห่ง
หน่ึงจาํนวนประมาณ 14 ลา้นบาท ใชเ้ป็นหลกัประกนักบันายทะเบียนประกนั  

6. หลกัทรัพย์ซ้ือโดยมีสัญญาขายคนื 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2548 2547 2548 2547 

พนัธบตัรรัฐบาลและพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 1,000 - - - 
พนัธบตัรกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนั
การเงิน 18,700 10,600 7,200 3,200 

รวมหลกัทรัพยซ้ื์อโดยมีสญัญาขายคืน 19,700 10,600 7,200 3,200 

7. เงินลงทุน 

 7.1   จําแนกตามประเภทเงนิลงทุน 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2548 2547 2548 2547 
 ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า 
 ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม 
เงนิลงทุนช่ัวคราว :         
เงนิลงทุนเพือ่ค้า         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 264 264 201 201 - - - - 
ตราสารทุนในความตอ้งการของ

ตลาดในประเทศ 52 53 8 8 - - - - 
 316 317 209 209 - - - - 
บวก : ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 1  -  - - - - 

 317  209  - - - - 
เงนิลงทุนเผือ่ขาย         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 337 337 2,031 2,028 - - 3 3 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 203 204 15 15 - - - - 
ตราสารทุนในความตอ้งการของ

ตลาดในประเทศ 10 12 58 81 7 9 58 81 
 550 553 2,104 2,124 7 9 61 84 
บวก : ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 3  20  2  23  

 553  2,124  9  84  
ตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบกาํหนด – 
ครบกาํหนดชําระภายใน 1 ปี         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 4,948  4,853  -  30  

     ตราสารหน้ีภาคเอกชน 20  -  -  -  
 4,968  4,853  -  30  
รวมเงนิลงทุนช่ัวคราว – สุทธิ 5,838  7,186  9  114  
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(หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2548 2547 2548 2547 

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

 ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม 

เงนิลงทุนระยะยาว  :         
เงนิลงทุนเผือ่ขาย         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 330 319 974 970 - - 933 927 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 522 509 695 690 - - - - 
ตราสารทุนในความตอ้งการของ

ตลาดในประเทศ 5,394 5,326 6,748 7,040 1,357 1,390 766 870 

  6,246 6,154 8,417 8,700 1,357 1,390 1,699 1,797 
บวก (หกั) : ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (92)  283  33  98  

 6,154  8,700  1,390  1,797  
ตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบกาํหนด          
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 15,647  18,765  1,004  7,563  
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 400  55  -  1  
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 579  388  -  -  
 16,626  19,208  1,004  7,564  
หกั : ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (344)  (322)  (119)  (93)  

 16,282  18,886  885  7,471  
เงนิลงทุนทั่วไป         
เงินลงทุนในลกูหน้ีท่ีรับโอน 2,008  2,286  546  452  
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย ์ 1,259  1,371  -  -  
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการ         
 ของตลาด - ในประเทศ 366  393  235  235  
 3,633  4,050  781  687  
หกั : ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (355)  (307)  (111)  (109)  

 3,278  3,743  670  578  
รวมเงนิลงทุนระยะยาว - สุทธิ 25,714  31,329  2,945  9,846  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนเกินทุนและส่วนตํ่ากว่าทุนท่ีเกิดจากการ
โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนของตราสารหน้ีคงเหลือในส่วนของผูถื้อหุ้นเป็นจาํนวนประมาณ 54 ลา้นบาท และ 
815 ลา้นบาท ตามลาํดบัในงบการเงินรวม และ 24 ลา้นบาท และ 153 ลา้นบาท ตามลาํดบัในงบการเงิน
เฉพาะของบริษทัฯ (2547 : คงเหลือส่วนเกินทุน 47 ลา้นบาท และส่วนตํ่ากว่าทุน 887 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม 
และส่วนเกินทุน 31 ลา้นบาท และส่วนตํ่ากวา่ทุน 296 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ) 



 -  18  - 

7.2 จําแนกตามระยะเวลาคงเหลอืของตราสารหนี ้

(หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2548 2547 

 ครบกาํหนด ครบกาํหนด 

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

เงนิลงทุนเพือ่ค้า         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 215 49 - 264 201 - - 201 
บวก : ค่าเผื่อการปรับมูลค่า - - - - - - - - 

รวม 215 49 - 264 201 - - 201 

เงนิลงทุนเผือ่ขาย         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 327 340 - 667 2,031 971 3 3,005 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 203 522 - 725 15 695 - 710 

รวม 530 862 - 1,392 2,046 1,666 3 3,715 
บวก(หกั) : ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 1 (24) - (23) (3) (9) - (12) 

รวม 531 838 - 1,369 2,043 1,657 3 3,703 

ตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบกาํหนด         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 4,948 4,309 11,338 20,595 4,853 4,585 14,180 23,618 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 20 374 26 420 - 45 10 55 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ - 579 - 579 - 388 - 388 

รวม 4,968 5,262 11,364 21,594 4,853 5,018 14,190 24,061 
หกั : ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - - (344) (344) - - (322) (322) 

รวม 4,968 5,262 11,020 21,250 4,853 5,018 13,868 23,739 

รวมตราสารหนี ้ 5,714 6,149 11,020 22,883 7,097 6,675 13,871 27,643 

 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2548 2547 

 ครบกาํหนด ครบกาํหนด 

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

เงนิลงทุนเผือ่ขาย         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - - - 3 933 - 936 
หกั : ค่าเผื่อการปรับมูลค่า - - - - - (6) - (6) 

รวม - - - - 3 927 - 930 

ตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบกาํหนด         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ      - 473 531 1,004 30 2,109 5,454 7,593 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน - - - - -         -             1 1 

รวม - 473 531 1,004 30 2,109 5,455 7,594 
หกั : ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - - (119) (119) - - (93) (93) 

รวม - 473 412 885 30 2,109 5,362 7,501 

รวมตราสารหนี ้ - 473 412 885 33 3,036 5,362 8,431 
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7.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาลจาํนวนรวม 578
ลา้นบาท ซ่ึงเป็นเงินลงทุนตามขอ้ตกลงกับกระทรวงการคลงัภายใตโ้ครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นท่ี 2 
พนัธบตัรรัฐบาลดงักล่าวมีอาย ุ10 ปี  และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.5 - 4.0 ต่อปี (งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ : 
473 ลา้นบาท) 

7.4  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดชาํระรวมเงินลงทุนใน    
ตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีออกโดยบรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย (“บสท.”) ซ่ึงไดรั้บจากการโอนขายลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ
ใหแ้ก่ บสท. จาํนวน 2,411 ลา้นบาท ตัว๋สัญญาใชเ้งินดงักล่าวเปล่ียนมือไม่ได ้ มีอาย ุ10 ปี (งบการเงินเฉพาะ
ของบริษทัฯ : 531 ลา้นบาท) (2547 : ตัว๋สัญญาใชเ้งินจากการโอนขายลูกหน้ี 3,001 ลา้นบาท ในงบการเงิน
รวม และ 567 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ) อยา่งไรก็ตาม ยอดราคาโอนท่ีไดรั้บชาํระเป็นตัว๋
สัญญาใชเ้งินแลว้ยงัสามารถเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงไดอี้กภายหลงัจากบสท.ไดส้อบทานราคาหรือได้
มีการประเมินหลกัประกนัหรือปรับปรุงราคา  

  ทั้งน้ีตามเง่ือนไขของ พรก. บริษทัฯและบริษทัยอ่ยยงัคงมีความรับผดิชอบร่วมกบั บสท. ในส่วน
แบ่งผลกาํไรหรือขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพเม่ือครบส้ินปีท่ี 5 และส้ินปีท่ี 10 นบัแต่
วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2544 โดยในกรณีท่ีมีผลขาดทุน ผลขาดทุนส่วนแรกจาํนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของ
ราคาโอน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะเป็นผูรั้บผิดชอบ ผลขาดทุนส่วนท่ีสองจาํนวนไม่เกินร้อยละ 20 
ของราคาโอน บสท. และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะร่วมกนัรับผดิชอบคนละคร่ึง ผลขาดทุนส่วนท่ีเหลือ 
บสท.จะรับไปทั้งหมด โดยผลกาํไรหรือขาดทุนจะคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยท่ี์เรียกเก็บไดส้ะสม ณ 
วนัท่ีคาํนวณหกัดว้ยตน้ทุนในการรับโอนและค่าใชจ่้ายทั้งปวงในการดาํเนินงานของ บสท. รวมทั้งดอกเบ้ียจาก
ตราสารหน้ีท่ีออกเพื่อซ้ือลูกหน้ี 

   ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยยงัไม่สามารถประมาณส่วนแบ่งผลขาดทุนท่ี
แน่นอนได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัย่อยไดป้ระมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
บริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพแลว้ จาํนวนรวม 344 ลา้นบาท โดยแสดงเป็นสาํรองเผือ่การดอ้ยค่าในตัว๋
สัญญาใชเ้งินในส่วนของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดตามการจดัประเภทของตัว๋สัญญา
ใชเ้งิน (งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ : 119 ลา้นบาท) (2547 : 318 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและ  93 ลา้นบาท 
ในงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ) 
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  ในระหว่างปี 2548 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดรั้บรู้รายไดจ้ากตัว๋สัญญาใชเ้งินของ บสท. เป็น
จาํนวนรวม 26 ลา้นบาท และไดรั้บชาํระคืนเงินตน้ตามตัว๋สัญญาใชเ้งินและดอกเบ้ียรวมจาํนวน 620 
ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ : 5 ลา้นบาท และ 42 ลา้นบาท ตามลาํดบั)  

7.5 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 เงินลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจในงบการเงินรวมจาํนวน
ประมาณ 735 ลา้นบาท ไดใ้ช้เป็นหลกัประกนัการกูย้ืมเงินกบัธนาคารพาณิชยแ์ละกบันายทะเบียน
ประกนั (2547 : 6 ลา้นบาท) นอกจากน้ี เงินลงทุนในตราสารทุนในบริษทัร่วมแห่งหน่ึงจาํนวน 186 
ลา้นบาท (ราคาทุน) (คิดเป็นราคามูลค่ายติุธรรมจาํนวน 307 ลา้นบาท) ไดน้าํไปวางเป็นประกนัหน้ีสิน
ตามสญัญาขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน 

7.6 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 เงินลงทุนทัว่ไปในหุน้สามญัจาํนวนรวมประมาณ 34 ลา้นบาท (ราคาทุน) 
เป็นเงินลงทุนท่ีไดรั้บโอนจากการปรับโครงสร้างหน้ี ซ่ึงส่วนหน่ึงจาํนวน 20 ลา้นบาท มีเง่ือนไขหา้ม
จาํหน่ายออกไปก่อนระยะเวลาตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา และอีกจาํนวน 14 ลา้นบาท เป็นเงินลงทุนท่ีให้
สิทธิแก่ลูกหน้ีในการใชสิ้ทธิซ้ือเงินลงทุนก่อนผูอ่ื้น (งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ : 10 ลา้นบาท ซ่ึงมี
เง่ือนไขหา้มจาํหน่ายก่อนเวลาตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา) (2547 : เงินลงทุนจาํนวน 66 ลา้นบาท มีเง่ือนไขหา้ม
จาํหน่ายก่อนระยะเวลาตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา และอีกจาํนวน 4 ลา้นบาท ซ่ึงให้สิทธิแก่ลูกหน้ีในการใช้
สิทธิซ้ือเงินลงทุนก่อนผูอ่ื้นในงบการเงินรวม และ 10 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ ซ่ึงมี
เง่ือนไขหา้มจาํหน่ายก่อนเวลาตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา)   
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7.7 เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์บริษทัฯและบริษทัยอ่ยถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไปของจาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่าย
แลว้ของนิติบุคคลนั้น แต่มิไดบ้นัทึกเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมมีดงัต่อไปน้ี :- 

  งบการเงินรวม 
  2548 2547 
  มูลค่าสุทธิตาม  มูลค่าสุทธิตาม  
  บญัชีของ สัดส่วน บญัชีของ สัดส่วน 

ช่ือหลกัทรัพย ์ ประเภทธุรกิจ เงินลงทุน เงินลงทุน เงินลงทุน เงินลงทุน 
  ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

อตุสาหกรรมการผลิตและพาณชิย์      
บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนาร่ี  ผลิตและจาํหน่ายขา้ว 266 19.59 333 16.32 
     จาํกดั (มหาชน) และผลิตภณัฑจ์ากขา้ว     
บริษทั สยามเพรส แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ธุรกิจส่ิงพิมพ ์ - - - 15.00 
บริษทั เหลก็บูรพา อุตสาหกรรม จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายเหลก็เส้นและ

เหลก็ขอ้ออ้ย 
- 11.43 - 11.43 

บริษทั สยาม วีเอม็ซี กระจกนิรภยั จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายกระจก - 10.21 - 10.21 
บริษทั เอน็ อี พี อสังหาริมทรัพยแ์ละ              บรรจุภณัฑ ์     62 15.04 111 19.18 
     อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) (กระสอบปอ)     
การสาธารณปูโภคและบริการ      
บริษทั แมกซ์วิน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั  เซอร์วิส อพาร์ทเมนท ์ - 10.00 - 10.00 
ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง      
บริษทั เอช ที อาร์ จาํกดั ใหเ้ช่าพื้นท่ีสาํนกังานและ 20 19.10 20 19.10 
 พฒันาอสังหาริมทรัพย ์     
บริษทั พรอสเพอริต้ี อินดสัเตรียล  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 17 18.49 17 18.49 
     เอสเตท  จาํกดั      
บริษทั อาร์เอน็เอส โฮลด้ิง จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - 19.50 - 19.50 
บริษทั ปรีชากรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - 10.71 - 10.71 

อ่ืน ๆ      
บริษทั แซทเทิร์น อินเตอร์เนชัน่แนล ธุรกิจดา้นลงทุน - 12.64 - 12.64 
     แมเนจเมน้ท ์จาํกดั      
บริษทั แซทเทิร์น อิงค ์จาํกดั ธุรกิจร่วมลงทุน - 12.49 - 12.49 
กองทุนรวมธุรกิจไทย 3(1) หน่วยลงทุน - อสังหาริมทรัพย ์ 577 26.67 648 26.67 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท์รัพยท์วี(1) หน่วยลงทุน - อสังหาริมทรัพย ์ 277 56.00 280 56.00 
กองทุนรวมไทยพฒันา 1(1) หน่วยลงทุน - อสังหาริมทรัพย ์ 220 20.00 238 20.00 
กองทุนเปิดธนชาติพนูผลคืนกาํไร(1) หน่วยลงทุน - ตราสารหน้ี - - 71 41.56 
กองทุนเปิดธนสาร(1) หน่วยลงทุน - ตราสารหน้ี 903 80.88 1,653 89.56 
กองทุนเปิดธนชาติทุนทวี 1(1) หน่วยลงทุน - ตราสารทุนและ 

ตราสารหน้ี 
405 99.28 225 99.05 

กองทุนเปิดธนชาติทุนทวี 3(1) หน่วยลงทุน - ตราสารหน้ี 491 99.88 1,495 99.99 
กองทุนเปิดธนชาติทุนทวี 4(1) หน่วยลงทุน - ตราสารหน้ี 818 97.33 1,948 99.48 
กองทุนเปิดธีรสมบติั หน่วยลงทุน - ตราสารหน้ี - - 63 18.52 
กองทุนเปิดธนชาติทุนเพิ่มทวี หน่วยลงทุน - ตราสารทุน 109 14.54 99 10.79 
กองทุนเปิดธนชาติ BIG CAP หุน้ระยะยาว(1) หน่วยลงทุน - ตราสารทุน 62 15.70 57 30.81 
กองทุนเปิดธนชาติหุน้ระยะยาวปันผล(1) หน่วยลงทุน - ตราสารทุน 34 16.39 31 22.83 
กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน(1) หน่วยลงทุน - ตราสารหน้ี 152 24.29 - - 

(1) บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ถือว่าการลงทุนในกองทุนรวมเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เน่ืองจากบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีอาํนาจควบคุม  หรืออิทธิพลในการ
กาํหนดนโยบายการเงินและการดาํเนินงานของกองทุนรวมดังกล่าว ซ่ึงอยู่ภายใต้การจัดการท่ีเป็นอิสระของผู้ จัดการกองทุนรวมตามรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม 
และอยู่ภายใต้การกาํกับดูแลของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังน้ัน บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงบันทึกเงินลงทุนในกองทุน
รวมดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขายระยะยาวหรือเงินลงทุนท่ัวไปขึน้อยู่กับวัตถปุระสงค์ของการลงทุน 
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  งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

  2548 2547 

  มูลค่าสุทธิตาม  มูลค่าสุทธิตาม  
  บญัชีของ สัดส่วน บญัชีของ สัดส่วน 

ช่ือหลกัทรัพย ์ ประเภทธุรกิจ เงินลงทุน เงินลงทุน เงินลงทุน เงินลงทุน 

  ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

อตุสาหกรรมการผลิตและพาณชิย์      
บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนาร่ี  ผลิตและจาํหน่ายขา้ว 133 9.79 200 9.79 
   จาํกดั (มหาชน) และผลิตภณัฑจ์ากขา้ว     
ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง      

บริษทั เอช ที อาร์ จาํกดั ใหเ้ช่าพื้นท่ีสาํนกังานและ 20 10.00 20 10.00 
 พฒันาอสังหาริมทรัพย ์     
บริษทั พรอสเพอริต้ี อินดสัเตรียล  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 10 8.44 10 8.44 

 เอสเตท จาํกดั      
บริษทั อาร์เอน็เอส โฮลด้ิง จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - 19.50 - 19.50 
บริษทั ปรีชากรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - 10.71 - 10.71 

อ่ืน ๆ      

กองทุนเปิดธนชาติทุนทวี 1(1) หน่วยลงทุน - ตราสารทุนและ 
ตราสารหน้ี 

116 28.55 112 49.50 

กองทุนเปิดธนชาติพนูผลคืนกาํไร(1) หน่วยลงทุน - ตราสารหน้ี - - 71 41.56 
กองทุนเปิดธนชาติ BIG CAP หุน้ระยะยาว(1) หน่วยลงทุน – ตราสารทุน 57 14.27 51 28.01 
กองทุนเปิดธนชาติหุน้ระยะยาวปันผล หน่วยลงทุน - ตราสารทุน 28 13.66 26 19.03 

(1) บริษัทฯไม่ถือว่าการลงทุนในกองทุนรวมเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมเน่ืองจากบริษัทฯไม่มีอาํนาจควบคุมหรืออิทธิพลในการกาํหนดนโยบายการเงินและการดาํเนินงาน
ของกองทุนรวมดังกล่าว ซ่ึงอยู่ภายใต้การจัดการท่ีเป็นอิสระของผู้ จัดการกองทุนรวมตามรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม และอยู่ภายใต้การกาํกับดูแลของ
สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังน้ัน บริษัทฯจึงบันทึกเงินลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์    
เผ่ือขายระยะยาว 

7.8 เงินลงทุนในลูกหนีท้ีรั่บโอน 

เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนเป็นลูกหน้ีท่ีประมูลซ้ือจากสถาบนัการเงินในประเทศ ซ่ึงยอด
คงเหลือจากการรับโอนสิทธิลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547 สรุปไดด้งัน้ี :- 

 
    (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2548 2547 2548 2547 

เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 2,008 2,286 546 452 
หกั : ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (239) (190) (20) (18) 

เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน – สุทธิ 1,769 2,096 526 434 
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 2548 2547 

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

  ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ  ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ 
งบการเงนิรวม         
ยอดรวมเงินลงทุนในลกูหน้ี         
   ท่ีรับโอนสะสม 1,578 29,404 6,386 6.50-18.97 1,368 28,554 6,091 6.50-18.97 
ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหน้ี         
   ท่ีรับโอน ณ วนัท่ีในงบดุล  1,069 12,398 2,008  928 12,250 2,286  

         
งบการเงนิเฉพาะของบริษัทฯ         
ยอดรวมเงินลงทุนในลกูหน้ี         
   ท่ีรับโอนสะสม 622 4,559 797 12.43-18.97 412 3,709 501 13.85-18.97 
ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหน้ี         
   ท่ีรับโอน ณ วนัท่ีในงบดุล  543 4,068 546  365 3,436 452  

ในระหว่างปี 2548 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดมี้การทาํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีของเงินลงทุนใน
ลูกหน้ีท่ีรับโอนในรูปแบบต่าง ๆ รวมจาํนวน 51 ราย ซ่ึงมียอดคงคา้งตามบญัชีก่อนการปรับโครงสร้างหน้ี
เป็นจาํนวนเงินประมาณ 216 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ : จาํนวน 33 ราย ซ่ึงมียอดคงคา้งตาม
บญัชีก่อนการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีเป็นจาํนวนประมาณ 141ลา้นบาท) โดยมีขาดทุนจากการปรับโครงสร้าง
หน้ี จาํนวน 1 ลา้นบาท ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี :- 

  ยอดคงเหลือตาม ยอดคงเหลือตาม  มูลค่าสินทรัพย ์
 จาํนวนราย บญัชีก่อนการปรับ บญัชีหลงัการปรับ ชนิดของสินทรัพย ์ ท่ีจะรับโอน 

รูปแบบการปรับโครงสร้าง ลกูหน้ี โครงสร้างหน้ี  โครงสร้างหน้ี  ท่ีจะรับโอนตามสัญญา ตามสัญญา 

  ลา้นบาท ลา้นบาท  ลา้นบาท 
งบการเงนิรวม       
การโอนสินทรัพย ์ 3 8 8 ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง 25 
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 36 68 67   
การโอนสินทรัพย ์และ/หรือหุน้ทุนและ/หรือ 12 140 140 ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง 172 
    การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี      

รวม 51 216 215   

      

งบการเงนิเฉพาะของบริษัทฯ       
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 24 26 26   

    การโอนสินทรัพย ์และ/หรือหุน้ทุนและ/หรือ 9 115 115 ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง 149 
 การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี      

รวม 33 141 141   
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ซ่ึงลูกหน้ีของบริษัทฯและบริษัทย่อยท่ีมีการทําสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีในระหว่างปีมี
ระยะเวลาของสญัญาโดยนบัจากอายหุน้ีคงเหลือ ณ วนัส้ินปีไดด้งัน้ี :- 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

ระยะเวลา จาํนวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตามบญัชี    
หลงัการปรับ 
โครงสร้างหน้ี จาํนวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตามบญัชี    
หลงัการปรับ 
โครงสร้างหน้ี 

  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
ผดินดัชาํระแลว้ภายหลงัทาํสญัญา 4 14 2 7 
มีกาํหนดชาํระในปี 2548 40 179 29 134 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 5 22 2 - 
5 - 10 ปี 2 - - - 
รวม 51 215 33 141 

  เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนท่ีไดท้าํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ไดโ้อนไปเป็นเงินใหกู้ย้มืและ
ลูกหน้ีตามประกาศของธปท. ในราคาตามบญัชีซ่ึงถือเป็นมูลค่ายติุธรรม ณ วนัโอน ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2548 จึงไม่มียอดคงคา้งของหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ในบญัชีเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 

7.9 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547 เงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนั
การเงิน (ธนาคารและบริษทับริหารสินทรัพย)์ ไดร้วมเ งินลงทุนในหลักทรัพย์ซ่ึงออกโดยบริษัท
ท่ีมีปัญหาเ ก่ียวกับฐานะการเ งินและผลการดาํ เนินงาน  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี :- 

 งบการเงินรวม 
    ค่าเผื่อขาดทุน/ค่าเผื่อดอ้ยค่า 
 จาํนวนราย ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 
 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 
 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

ตราสารหนี ้- หุ้นกู้ / ตัว๋แลกเงนิ         
1. บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีหรือ - 1 - 9 - 5 - 4 
     ผิดนดัชาํระหน้ี         
         
ตราสารทุน - หุ้นสามัญ         
1. บริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอน 3 6 - 6 - 2 - 4 
    จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ         
  ตลาดหลกัทรัพยฯ์         
2. บริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 4 4 - - - - - - 
  แต่มีผลการดาํเนินงานและฐานะการเงิน         
  เช่นเดียวกบับริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่าย         
   ถกูเพิกถอนของตลาดหลกัทรัพยฯ์         
3. บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีหรือ 2 2 1 1 1 1 - - 
  ผิดนดัชาํระหน้ี         
4. บริษทัท่ีรายงานของผูส้อบบญัชีระบุวา่ 15 13 144 144 45 45 99 99 
  บริษทัมีปัญหาเก่ียวกบัการดาํรงอยูข่องกิจการ         
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 งบการเงินรวม 

    ค่าเผื่อขาดทุน/ค่าเผื่อดอ้ยค่า 
 จาํนวนราย ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 

 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
       
เงนิลงทุนในลูกหนีท้ี่รับโอน       
1. สถาบนัการเงินท่ีถูกสั่งปิดกิจการ 10 9 - - - - - - 
2. บริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอน 2 4 38 49 38 38 - 11 
    จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ         
  ตลาดหลกัทรัพยฯ์         
3. บริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 1 1 7 7 7 7 - - 
    แต่มีผลการดาํเนินงานและฐานะการเงิน         
    เช่นเดียวกบับริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่าย         
    ถูกเพิกถอนของตลาดหลกัทรัพยฯ์         
4. บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีหรือ 359 345 1,243 1,337 1,564 1,271 164 119 
  ผิดนดัชาํระหน้ี         
5. บริษทัท่ีรายงานของผูส้อบบญัชีระบุวา่ 5 2 6 12 5 12 1 - 
  บริษทัมีปัญหาเก่ียวกบัการดาํรงอยูข่อง         
  กิจการ         

 
 งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

    ค่าเผื่อขาดทุน/ค่าเผื่อดอ้ยค่า  
 จาํนวนราย ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม บนัทึกในบญัชีแลว้ 

 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
ตราสารหนี ้- หุ้นกู้ / ตัว๋แลกเงนิ         
1. บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีหรือ - 1 - 1 - - - 1 
     ผิดนดัชาํระหน้ี         
         
ตราสารทุน – หุ้นสามัญ         
1. บริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอน 1 1 - - - - - - 
    จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ         
    ตลาดหลกัทรัพยฯ์         
2. บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีหรือ 1 1 1 1 1 1 - - 
    ผิดนดัชาํระหน้ี         
3. บริษทัท่ีรายงานของผูส้อบบญัชีระบุวา่ 7 7 113 113 35 35 78 78 
    บริษทัมีปัญหาเก่ียวกบัการดาํรงอยูข่อง         
    กิจการ         
         
เงนิลงทุนในลูกหนีท้ี่รับโอน         
1.  สถาบนัการเงินท่ีถกูสั่งปิดกิจการ 7 7 - - - - - - 
2. บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีหรือ 154 127 288 289 285 285 3 4 
     ผิดนดัชาํระหน้ี         
3.  บริษทัท่ีรายงานของผูส้อบบญัชีระบุวา่ 2 - - - - - - - 
     บริษทัมีปัญหาเก่ียวกบัการดาํรงอยูข่อง         
      กิจการ         
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

8.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในหุน้สามญัในบริษทัยอ่ยและ
บริษทัร่วมดงัน้ี :- 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
     เงินปันผลรับ 
   สดัส่วน มูลค่าเงินลงทุน สาํหรับปีส้ินสุด 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ การถือหุน้ (ร้อยละ) วิธีราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย(1) วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 

บริษทัย่อยทีบ่ริษทัฯถอืหุ้นโดยตรง            
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย ์ 14,584 8,102 99.36 98.89 16,181 9,703 15,180 8,355 200 200 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็  บริหารสินทรัพย ์ 1,000 1,000 100.00 100.00 1,000 1,000 429 (150) - - 
   เอฟ เอส จาํกดั ดอ้ยคุณภาพ           
บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั บริหารสินทรัพย ์ 572 572 58.45 58.45 334 334 768 736 - - 
    ดอ้ยคุณภาพ           
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั  
   (มหาชน) 

ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 1,500 1,500 100.00 100.00 1,500 1,500 2,271 2,233 - 743 

บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั ประกนัภยั 300 300 70.00 70.00 210 210 275 268 - - 
บริษทั พสัระ จาํกดั หยดุดาํเนินการ 30 30 100.00 100.00 181 181 141 136 - - 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน จดัการลงทุน 100 100 75.00 75.00 113 113 130 149 45 37 
   ธนชาต จาํกดั             
บริษทั เอน็ เอฟ เอส แคปปิตอล จาํกดั หยดุดาํเนินการ 100 100 100.00 100.00 100 100 109 107 - - 
บริษทั ถิรวานิช จาํกดั หยดุดาํเนินการ 6 6 99.90 99.90 34 34 11 17 - - 
บริษทั สินเคหการ จาํกดั  หยดุดาํเนินการ 25 25 95.12 95.12 20 20 43 40 - - 
บริษทั กรุงเทพเคหะ จาํกดั  หยดุดาํเนินการ 15 15 99.87 99.87 46 46 15 15 - - 
บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จาํกดั ธุรกิจลีสซ่ิงและเช่าซ้ือ 360 360 100.00 100.00 360 360 439 431 - - 
บริษทั ธนชาตแมเนจเมน้ท ์แอนด ์ บริการ 6 6 100.00 100.00 8 8 6 14 - - 
   เซอร์วิส จาํกดั            
บริษทั ธนชาตกฎหมายและ ใหบ้ริการดา้นกฎหมาย 10 10 100.00 100.00 10 10 11 10 - - 
   ประเมินราคา จาํกดั            
กองทุนรวมธนชาติ พร็อพเพอร์ต้ี บริหารสินทรัพย ์ 900 900 99.80 99.80 898 898 862 902 - - 
   ฟันด ์6 ดอ้ยคุณภาพ           
บริษทั ธนชาตเอสพีวี 01 จาํกดั ยงัไม่เร่ิมดาํเนิน 

กิจการคา้ 
2 2 100.00 100.00 2 2 2 2 - - 

บริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั ประกนัชีวิต 500 - 100.00 - 500 - 628 - - - 
บริษทัย่อยทีบ่ริษทัฯถอืหุ้นโดยตรง            
   ซ่ึงไม่รวมในงบการเงนิรวม            
บริษทั กลาสเฮา้ส์ บิลด้ิง จาํกดั ใหเ้ช่าพ้ืนท่ีสาํนกังาน 195 195 100.00 100.00 - - - - - - 
หกั : เงินลงทุนในบริษทัร่วม (บริษทั 

เอม็บีเค จาํกดั (มหาชน))  
 ท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย      (681) (629) (1,191) (1,175) - - 

      20,816 13,890 20,129 12,090 245 980 

(1) คาํนวณโดยรวมส่วนได้เสียของบริษัทย่อยและบริษทัร่วมท่ีบริษัทฯถือหุ้นโดยทางอ้อม 
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(หน่วย : ลา้นบาท) 
     เงินปันผลรับ 
   สดัส่วน มูลค่าเงินลงทุน สาํหรับปีส้ินสุด 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ การถือหุน้ (ร้อยละ) วิธีราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย(1) วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 

บริษทัร่วมที่บริษทัฯถอืหุ้นโดยตรง            
   และโดยอ้อม            
บริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั ประกนัชีวิต - 500 - 50.00 - 250 - 232 - - 
บริษทั เอม็บีเค จาํกดั (มหาชน) ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์

โรงแรมและบริการ 
2,000 2,000 19.23 18.28 992 940 1,650 1,526 127 111 

บริษทั เพ่ือนพบแพทย ์จาํกดั ธุรกิจสถานพยาบาล 1 1 28.50 28.50 - - 1 1 - - 
      992 1,190 1,651 1,759 127 111 

      21,808 15,080 21,780 13,849 372 1,091 

บวก : สาํรองเผือ่ผลขาดทุนจากเงิน   
ลงทุน ในบริษทัยอ่ยท่ี 

           

 แสดงเป็นหน้ีสิน      - - - 150   

รวม      21,808 15,080 21,780 13,999   

(1) คาํนวณโดยรวมส่วนได้เสียของบริษัทย่อยและบริษทัร่วมท่ีบริษัทฯถือหุ้นโดยทางอ้อม 

8.2 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547 ไม่ไดร้วมงบการเงินของบริษทั กลาสเฮา้ส์ บิลด้ิง จาํกดั 
เน่ืองจากบริษทัฯตั้งใจจะถือหุ้นในบริษทัย่อยดงักล่าวเป็นการชัว่คราว และไม่มีภาระคํ้าประกนัหรือภาระ
ผกูพนัท่ีจะให้การสนบัสนุนทางการเงินจึงไดบ้นัทึกเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน และไดต้ดัจาํหน่ายเงินลงทุน
ดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน (คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 0.2 ลา้นบาท) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 งบการเงินของ
บริษทัย่อยดงักล่าวท่ีจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยมีสินทรัพยร์วมคิดเป็นจาํนวนประมาณ 161 ลา้น
บาท หน้ีสินรวม 483 ลา้นบาท และมีผลขาดทุนเกินทุน 322 ลา้นบาท (2547 : สินทรัพยร์วม 167 ลา้นบาท 
หน้ีสินรวม 500 ลา้นบาท และมีผลขาดทุนเกินทุน 333 ลา้นบาท) 

8.3 ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมแห่งหน่ึง (บริษทั เอม็บีเค จาํกดั (มหาชน)) ท่ีรับรู้ในปี
ปัจจุบนั คาํนวณจากงบการเงินสาํหรับงวดบญัชีท่ีแตกต่างจากของบริษทัฯ เน่ืองจากขอ้จาํกดัของขอ้มูล
โดยส่วนแบ่งผลกาํไรท่ีบนัทึกในปีปัจจุบนัจาํนวน 197 ลา้นบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 6.3 ของงบกาํไร
ขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะของบริษทัฯ) คาํนวณจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2548 ของบริษทัดงักล่าวซ่ึงจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯ โดยอา้งอิงจากงบการเงินของ
บริษทัร่วมท่ีตรวจสอบ/สอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน (2547 : ส่วนแบ่งผลกาํไรจาํนวน 191 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 6.4) 
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8.4 งบดุลรวมและงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 ไดร้วมสินทรัพย ์จาํนวน 
3,180 ลา้นบาท และรายไดจ้าํนวน 882 ลา้นบาท และกาํไรจาํนวน 113 ลา้นบาทของบริษทัยอ่ย (บริษทั 
ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2548 (วนัท่ีเปล่ียนโครงสร้างการถือหุ้นเป็นร้อยละ 
100) ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดร้ายงานอยา่งมีเง่ือนไขเก่ียวกบัผลกระทบของรายการปรับปรุงท่ี
อาจมีข้ึนต่องบการเงินเน่ืองจากการถูกจาํกดัขอบเขตการตรวจสอบรายได ้ค่าเบ้ียประกนัภยัรับและค่าใชจ่้าย
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าผลกระทบดังกล่าวจะไม่มีผลอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯโดยรวม 

8.5 ข้อมูลกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพย์ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย 

    ขอ้มูลกระแสเงินสดของบริษทับริหารสินทรัพยซ่ึ์งเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯสําหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547 เป็นดงัน้ี :- 

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

 2548 2547 2548 2547 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน :     
     กาํไรสุทธิ 574 283 73 498 
     รายการปรับกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)     
        จากกิจกรรมดาํเนินงาน :-     
        กาํไรจากการตีโอนทรัพยสิ์นจากเงินลงทุนในลูกหน้ี/     
           ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื (33) (200) (25) (168) 

ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุนในลกูหน้ี     
          (โอนกลบัผลขาดทุน) 1 (2) (5) (77) 
        หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ(โอนกลบั) (699) 626 (4) (17) 
        ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 259 - - - 
        ขาดทุนจากการลดมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขาย 34 32 12 3 
        กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย (49) (23) (32) (88) 
        กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน (28) (75) (5) (12) 
        ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่ายเพิ่มข้ึน(ลดลง) 40 (36) (126) 82 
        อ่ืน ๆ (76) 12 (10) 1 

     กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน     
        สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 23 617 (122) 222 
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(หน่วย : ลา้นบาท) 
 บริษทับริหารสินทรัพย ์ บริษทับริหารสินทรัพย ์
 เอน็ เอฟ เอส จาํกดั แม๊กซ์ จาํกดั 

 2548 2547 2548 2547 
     สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง     
        เงินลงทุนในลูกหน้ี 15 8 14 - 
        เงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ี 1,087 1,966 64 279 
        ทรัพยสิ์นรอการขาย 241 331 28 125 
        สินทรัพยอ่ื์น (5) (23) (7) (4) 
      หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)     
        หน้ีสินอ่ืน (17) 30 1 6 

          เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 1,344 2,929 (22) 628 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน :     
     เงินใหกู้ย้มืแก่สถาบนัการเงินลดลง(เพิ่มข้ึน) 1,865 10 248 (224) 
     เงินสดจ่ายซ้ือทรัพยสิ์นถาวร - - (1) - 
     เงินสดรับจากการจาํหน่าย(จ่ายซ้ือ)เงินลงทุน 1,597 (908) 5 26 

        เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน 3,462 (898) 252 (198) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ :     
     จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืจากธนาคารและสถาบนัการเงิน (4,824) (2,000) (367) (123) 
     จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืจากประชาชน - - (73) - 

        เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (4,824) (2,000) (440)      (123) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ (18) 31 (210) 307 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 112 81 316 9 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 94 112 106 316 
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9. เงินให้กู้ยมื ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 

 9.1 จําแนกตามประเภทสัญญา 
  (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2548 2547 2548 2547 

เงินใหกู้ย้มืและลกูหน้ีธุรกิจเงินทุน     
เงินใหกู้ย้มื 34,255 35,526 2,263 2,849 
ตัว๋เงินรับ 3,944 2,832 915 15,075 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 121,251 88,874 79,937 88,699 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 916 729 - 92 

รวมเงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีธุรกิจเงินทุน 160,366 127,961 83,115 106,715 
บวก : ดอกเบ้ียคา้งรับ 238 144 37 52 
หกั : ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (6,594) (7,128) (3,245) (3,589) 
หกั : ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับ     
            โครงสร้างหน้ี (189) (254) - - 

เงินใหกู้ย้มื ลูกหน้ีธุรกิจเงินทุนและ     
   ดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 153,821 120,723 79,907 103,178 

     
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์     
ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพยต์ามคาํสัง่ 867 598 - - 
เงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์ 1,167 795 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน 322 437 - - 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 2,356 1,830 - - 
บวก : ดอกเบ้ียคา้งรับ 1 8 - - 
หกั : ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (320) (434) - - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 2,037 1,404 - - 

เงินใหกู้ย้มื ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 155,858 122,127 79,907 103,178 

ในระหว่างปี 2548 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้โอนเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนท่ีได้มีการทาํ
สัญญาปรับโครงสร้างหน้ีจาํนวน 51 รายคิดเป็นจาํนวนเงิน 215 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ :  
33 ราย คิดเป็นจาํนวนเงิน 141 ลา้นบาท) และไดโ้อนเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีไดมี้การเจรจาขอผอ่นปรน
เง่ือนไขการชาํระหน้ีจาํนวน 1 ราย จาํนวนเงิน 2 ลา้นบาท มาเป็นเงินให้กูย้ืมและลูกหน้ีตามประกาศ
ของ ธปท. 
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นอกจากน้ี ในระหว่างปี 2548 บริษทัฯไดโ้อนเงินให้กูย้ืมท่ีไม่ดอ้ยคุณภาพท่ีไม่ใช่ลูกหน้ีตาม
สัญญาเช่าซ้ือ สินเช่ือสวสัดิการและสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภค ในราคาตามมูลหน้ีรวมดอกเบ้ียคา้งรับ
จาํนวน 535 ลา้นบาท ไปใหแ้ก่ธนาคารธนชาต 

9.2 จําแนกตามระยะเวลาทีเ่หลอืของสัญญา 
  (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2548 2547 2548 2547 

เงินใหกู้ย้มืและลกูหน้ี     
     เม่ือทวงถาม * 7,186 7,863 347 365 
     ไม่เกิน 1 ปี 10,618 7,891 3,602 18,210 
     เกิน 1 ปี 145,659 114,893 79,203 88,192 

รวมเงินใหกู้ย้มื ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 163,463 130,647 83,152 106,767 
หกั : กาํไรระหวา่งกนัจากการโอนขายเงินใหกู้ย้มื     
            และลูกหน้ี (502) (704) - - 

รวมเงินใหกู้ย้มื ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 162,961 129,943 83,152 106,767 

*  รวมสัญญาท่ีครบกาํหนดแล้ว 

9.3 จําแนกตามสกลุเงินและถ่ินทีอ่ยู่ 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2548 2547 2548 2547 

เงินบาท     
     - ในประเทศ 163,014 130,647 83,152 106,767 
     - ต่างประเทศ 442 - - - 
เงินดอลลาร์สหรัฐ - ในประเทศ 7 - - - 

รวมเงินใหกู้ย้มื ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 163,463 130,647 83,152 106,767 
หกั : กาํไรระหวา่งกนัจากการโอนขายเงินใหกู้ย้มื 

และลูกหน้ี (502) (704) - - 

รวมเงินใหกู้ย้มื ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 162,961 129,943 83,152 106,767 
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 9.4 จําแนกตามประเภทธุรกจิและการจัดช้ัน 

                                                        (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2548 

  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสยั  
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 64 2 - 11 24 101 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 5,476 54 275 264 1,013 7,082 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 2,070 330 661 315 1,737 5,113 
การสาธารณูปโภคและบริการ 8,225 59 1,448 61 488 10,281 
ธุรกิจเช่าซ้ือ 287 - - - - 287 
การบริโภคส่วนบุคคล       
เพื่อท่ีอยูอ่าศยั 9,950 407 139 112 512 11,120 
เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์ 2,421 - 12 - 310 2,743 

    เพือ่เช่าซ้ือ 110,250 9,576 499 346 580 121,251 
    อ่ืน  ๆ 2,734 185 76 44 212 3,251 
อ่ืน ๆ 1,212 1 24 45 952 2,234 

รวมเงินใหกู้ย้มื ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 142,689 10,614 3,134 1,198 5,828 163,463 

หกั : กาํไรระหวา่งกนัจากการโอนขาย       
            เงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ี      (502) 

รวมเงินใหกู้ย้มื ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ      162,961 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2547 
  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสยั  
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 78 7 - - 14 99 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 4,902 228 202 677 1,129 7,138 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 2,338 - 499 138 2,032 5,007 
การสาธารณูปโภคและบริการ 8,013 10 1,534 35 1,109 10,701 
ธุรกิจเช่าซ้ือ 466 - - - - 466 
การบริโภคส่วนบุคคล       
เพื่อท่ีอยูอ่าศยั 10,638 378 163 95 550 11,824 
เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์ 1,396 - 25 - 418 1,839 

    เพือ่เช่าซ้ือ 81,483 6,337 500 246 308 88,874 
    อ่ืน  ๆ 1,996 73 55 34 195 2,353 
อ่ืน ๆ 1,160 - 132 114 940 2,346 
รวมเงินใหกู้ย้มื ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 112,470 7,033 3,110 1,339 6,695 130,647 

หกั : กาํไรระหวา่งกนัจากการโอนขาย       
            เงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ี      (704) 
รวมเงินใหกู้ย้มื ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ      129,943 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 
 2548 
  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสยั  
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ รวม 

บริษทัยอ่ย - บริษทับริหารสินทรัพย ์       
   และบริษทัลีสซ่ิง 1,638 - - - - 1,638 
การเกษตรและเหมืองแร่ 4 - - - - 4 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 261 8 - - 16 285 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 4 240 - - 6 250 
การสาธารณูปโภคและบริการ 4 - - - 9 13 
การบริโภคส่วนบุคคล       
    เพือ่ท่ีอยูอ่าศยั 326 44 13 16 18 417 
    เพือ่ธุรกิจหลกัทรัพย ์ - - 2 - - 2 
    เพือ่เช่าซ้ือ 70,022 8,571 434 340 570 79,937 
    อ่ืน  ๆ 445 87 20 19 35 606 
รวมเงินใหกู้ย้มื ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 72,704 8,950 469 375 654 83,152 
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      (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 
 2547 
  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสยั  
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ รวม 

บริษทัยอ่ย - บริษทับริหารสินทรัพย ์       
   และบริษทัลีสซ่ิง 15,575 - - - - 15,575 
การเกษตรและเหมืองแร่ -             6 - - - 6 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 308 225         9 17 10 569 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 30 -      240 - 6 276 
การสาธารณูปโภคและบริการ 105       7 - - - 112 
การบริโภคส่วนบุคคล       
เพื่อท่ีอยูอ่าศยั 634 62 35       1        1 733 

    เพือ่เช่าซ้ือ 81,318 6,332 499 246 304 88,699 
    อ่ืน ๆ 708 47 18       15        9 797 
รวมเงินใหกู้ย้มื ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 98,678 6,679 801 279 330 106,767 

 9.5    เงินให้กู้ยมืและลูกหนีด้้อยคุณภาพ 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (ธนาคาร และ
บริษทับริหารสินทรัพย)์ มีเงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพตามเกณฑข์อง ธปท. (หมายถึง เงินใหกู้ย้มื
และลูกหน้ีท่ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสูญและสูญ) ดงัน้ี :- 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2548 2547 2548 2547 

เงินใหกู้ย้มืและลกูหน้ีดอ้ยคุณภาพ   
    (ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ)   
    ธุรกิจเงินทุน  1,498 1,409 1,498 1,409 
    ธุรกิจธนาคาร  3,582 2,622 - - 
    ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์ 4,643 6,602 - - 

  เงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพดงักล่าวขา้งตน้มิไดน้บัรวมถึงเงินใหกู้ย้มืท่ีไดมี้การทาํสัญญา
ปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ และเขา้เง่ือนไขการจดัชั้นเป็นลูกหน้ีชั้นปกติหรือกล่าวถึงเป็นพิเศษ 
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  นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (ธนาคารและบริษทัหลกัทรัพย)์ มีเงินให้
กูย้มืท่ีระงบัการรับรู้รายไดต้ามเกณฑค์งคา้งดงัน้ี :- 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2548 2547 2548 2547 

ธุรกิจเงินทุน 1,944 1,349 1,944 1,349 
ธุรกิจธนาคาร 1,750 1,827 - - 
ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 319 435 - - 

  สําหรับบริษทับริหารสินทรัพยท่ี์เป็นบริษทัย่อยจะรับรู้รายไดจ้ากเงินให้กู้ยืมและลูกหน้ีตาม
เกณฑเ์งินสด 

9.6 รายได้รอตัดบัญชี  

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547 รายไดร้อตดับญัชีมีดงัน้ี :- 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2548 2547 2548 2547 

รายไดร้อตดับญัชี 132 485 - - 
ดอกผลเช่าซ้ือ/เช่าการเงินรอตดับญัชี 15,254 10,724 8,414 10,635 

 9.7 การปรับโครงสร้างหนีท้ีมี่ปัญหา 

ในระหว่างปี 2548 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (ธนาคาร บริษทัหลกัทรัพยแ์ละ
บริษทับริหารสินทรัพย)์ ไดท้าํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหากบัลูกหน้ีทั้งส้ินจาํนวน 296 ราย ซ่ึง
มียอดคงคา้งตามบญัชีก่อนการปรับโครงสร้างหน้ีจาํนวนประมาณ 3,516 ลา้นบาท (ซ่ึงลูกหน้ีส่วนหน่ึง
จาํนวน 116 ราย คิดเป็นจาํนวนเงิน 2,465 ลา้นบาท เป็นลูกหน้ีท่ีไดท้าํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีแลว้
และไม่สามารถจ่ายชาํระไดจึ้งทาํสญัญาปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ในระหว่างปี) ซ่ึงจาํนวนดงักล่าวไม่รวม
การทาํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีกบัลูกหน้ีในบญัชีเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน โดยในการทาํสัญญา
ปรับโครงสร้างหน้ีในระหวา่งปีเกิดผลขาดทุนจากการลดหน้ีรวม 385 ลา้นบาท (ซ่ึงส่วนหน่ึงจาํนวน 198 
ลา้นบาท เป็นการลดหน้ีให้ทนัที ณ วนัทาํสัญญา) (งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ : มีการทาํสัญญาปรับ
โครงสร้างหน้ีกบัลูกหน้ี 4 ราย ซ่ึงมียอดคงคา้งตามบญัชีก่อนการปรับโครงสร้างหน้ี 273 ลา้นบาท และ
ไม่มีผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี) 
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     มูลค่าของ 
  ยอดคงเหลือตาม ยอดคงเหลือตาม  สินทรัพย ์
 จาํนวนราย บญัชีก่อนการปรับ บญัชีหลงัการปรับ ชนิดของสินทรัพย ์ ท่ีจะรับโอน 

รูปแบบการปรับโครงสร้าง ลกูหน้ี โครงสร้างหน้ี (1) โครงสร้างหน้ี (1) ท่ีจะรับโอนตามสัญญา ตามสัญญา 

  ลา้นบาท ลา้นบาท  ลา้นบาท 
งบการเงนิรวม      
การโอนสินทรัพย ์ 11 124 94 ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง 114 
การโอนหุน้ทุน 1 113 9 หุน้สามญั 9 
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 247 1,860 1,816   
การโอนสินทรัพย ์และ/หรือหุน้ทุน 37 1,419 1,399 หุน้สามญั ท่ีดิน 804 
   และ/หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไข    และส่ิงปลูกสร้าง  
   การชาํระหน้ี      

รวม 296 3,516 3,318   

      

งบการเงนิเฉพาะของบริษัทฯ      
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 4 273 273   

รวม 4 273 273   

 (1)  แสดงด้วยยอดคงเหลือตามบัญชี (เงินต้นบวกดอกเบีย้ค้างรับ)  

ซ่ึงลูกหน้ีของบริษัทฯและบริษัทย่อยท่ีมีการทาํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีในระหว่างปี มี
ระยะเวลาของสญัญาโดยนบัจากอายหุน้ีคงเหลือ ณ วนัส้ินปีไดด้งัน้ี :- 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

ระยะเวลา จาํนวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตามบญัชี    
หลงัการปรับ 
โครงสร้างหน้ี จาํนวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตามบญัชี    
หลงัการปรับ 
โครงสร้างหน้ี 

  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
ผดินดัชาํระแลว้ภายหลงัทาํสญัญา 46 853 - - 
มีกาํหนดชาํระในปี 2548 168 1,435 - - 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 45 637 2 244 
5 - 10 ปี 29 330 1 12 
10 – 15 ปี 5 57 1 17 
มากกวา่ 15 ปี 3 6 - - 

รวม 296 3,318 4 273 
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   ขอ้มูลสาํหรับปีปัจจุบนั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกหน้ีท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ีมีดงัน้ี :- 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 
ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 678 18 
กาํไรจากการรับชาํระหน้ีในงบกาํไรขาดทุน 333 16 
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีซ่ึงรับรู้ใน 430 - 
   งบกาํไรขาดทุน    
กาํไรจากการตีโอนสินทรัพยช์าํระหน้ีซ่ึงรับรู้    82 34 
 ในงบกาํไรขาดทุน   
เงินสดท่ีรับชาํระจากลูกหน้ี 2,535 59 
ทรัพยสิ์นท่ีรับโอนจากลูกหน้ี  985 149 

   บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่สามารถประมาณการผลขาดทุนในอนาคตท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปรับ
โครงสร้างหน้ีของเงินใหกู้ย้มืท่ีอยูร่ะหวา่งการปรับโครงสร้างหน้ีไดใ้นขณะน้ี  

   นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 บริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของทรัพยสิ์นท่ีตอ้งรับโอนภายใต้
สญัญาปรับโครงสร้างหน้ีคงเหลือเป็นจาํนวนเงินประมาณ 531 ลา้นบาท  

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีลูกหน้ีคงเหลือ (เงินตน้และดอกเบ้ียคา้งรับ) ท่ี
ไดมี้การทาํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ทั้งส้ิน (รวมรายการท่ีโอนมาจากบญัชีเงินลงทุนในลูกหน้ี) 
ดงัน้ี :- 

 จาํนวนราย ลูกหน้ีท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ี 

 ของลูกหน้ี  จาํนวนหน้ี จาํนวนหน้ีคงคา้งสุทธิ  
 ทั้งหมด จาํนวนราย คงคา้ง จากหลกัประกนั 

   ลา้นบาท ลา้นบาท 
บริษทัเงินทุน ธนชาติ จาํกดั (มหาชน) 318,153 12 325 32 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 122,684 297 3,085 648 
บบส. เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 1,663 383 1,607 680 
บบส. แม๊กซ์ จาํกดั 101 101 577 128 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 1,622 1 1 1 
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 9.8 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547 บริษทัฯมีเงินใหสิ้นเช่ือแก่บริษทัในกลุ่มธนชาตดงัน้ี :- 

ช่ือบริษทั ประเภทสินเช่ือ ระยะเวลาของสญัญา อตัราดอกเบ้ีย จาํนวนเงินคงคา้ง 

    2548 2547 

    ลา้นบาท ลา้นบาท 
บบส. เอน็ เอฟ เอส จาํกดั ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 5 ปีส้ินสุดสิงหาคม 2548 อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํ 1 ปีบวก 
ร้อยละ 1 ต่อปี 

- 13,824 

บบส. แม๊กซ์ จาํกดั เงินกูย้มืระยะยาว 5 ปี  
(ส้ินสุดสิงหาคม 2553)  

(2547 : 5 ปีส้ินสุด
สิงหาคม 2548) 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
ร้อยละ 11.51 ต่อปี 

708 1,075 

บริษทั เนชัน่แนลลีซซ่ิง 
จาํกดั 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 5 ปี  
(ส้ินสุดสิงหาคม 2551) 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจาํ 1 ปีบวก 

900 634 

   ร้อยละ 1 ต่อปี   

รวม    1,608 15,533 

9.9 เงินให้กู้ยมืจัดช้ันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

  ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2548 และ 2547 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (ธนาคาร และ
บริษทับริหารสินทรัพย)์ มีเงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีจดัชั้นและเงินสาํรองท่ีเก่ียวขอ้งตามเกณฑใ์นประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ดงัน้ี :- 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม (1) 

   อตัราร้อยละ    
ขั้นตํ่าท่ีตอ้ง     
ตั้งตามเกณฑ ์

 
  

มูลหน้ีหลงัหกั 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

มูลค่าขั้นตํ่าท่ีตอ้งตั้งตาม มูลค่าท่ี 
 มูลหน้ี/มูลค่าตามบญัชี หลกัประกนั ธปท. (2) เกณฑ ์ธปท. บนัทึกตามบญัชี 

 2548 2547 2548 2547  2548 2547 2548 2547 

เงนิให้กู้ยมื ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ          
(รวมเงนิให้กู้ยมืแก่สถาบันการเงนิ) (3)          
ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 137,636 109,208 116,844 87,801 1 1,168 878 2,579 2,521 
ลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 10,290 7,022 9,645 6,402 2 193 128 193 128 
ลูกหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 1,553 1,141 576 585 20 115 117 115 117 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยั 1,119 1,178 419 608 50 210 304 210 304 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยัจะสูญ 2,442 1,757 1,045 516 100 1,045 516 1,045 516 

รวม 153,040 120,306 128,529 95,912  2,731 1,943 4,142 3,586 

สาํรองเพ่ิมเติมเผือ่หน้ีท่ีอาจ         
   เรียกเกบ็ไม่ได ้ - -      693 1,106 

 153,040 120,306      4,835 4,692 

เงนิให้กู้ยมืและลูกหนี ้– บบส. เอน็ เอฟ เอส         
     ที่ได้รับโอนจากกลุ่มธนชาต           
ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 882 967 574 615 1 8 6 278 311 
ลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 57 - 2 - 2 - - - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 1,479 1,855 38 300 20 8 60 451 649 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยั 67 141 2 22 50 1 11 1 22 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยัจะสูญ 2,720 3,947 711 1,136 100 711 1,136 764 1,212 

รวม 5,205 6,910 1,327 2,073  728 1,213 1,494 2,194 

สาํรองเพ่ิมเติมเผือ่หน้ีท่ีอาจ          
   เรียกเกบ็ไม่ได ้ - -      33 33 

 5,205 6,910      1,527 2,227 

รวม 158,245 127,216        
ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการ          
   ปรับโครงสร้างหน้ี (189) (254)        
หกั :  กาํไรระหวา่งกนั (502) (704)        

รวม 157,554 126,258        

เงนิลงทุนในลูกหนีท้ี่โอนมาเป็น          
    เงนิให้กู้ยมืและลูกหนี ้          
ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 74 100 38 40 1 - - 5 7 
ลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 156 - 1 - 2 - - 4 - 
ลูกหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 61 89 15 16 20 3 3 20 21 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยั 9 19 3 5 50 2 3 3 10 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยัจะสูญ 344 568 111 122 100 111 122 159 157 

รวม 644 776 168 183  116 128 191 195 

รวมเงนิให้กู้ยมื ลูกหนีแ้ละ          
   ดอกเบีย้ค้างรับ 158,198 127,034      6,553 7,114 

(1) เฉพาะบริษัทฯและบริษัทย่อยท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของ ธปท. 
(2) อัตราร้อยละท่ีต้องตั้งตามเกณฑ์ ธปท. สาํหรับลกูหนีแ้ละเงินให้กู้ยืมคาํนวณจากมลูหนีห้ลงัหักหลกัประกัน 
(3) มลูหนี/้มลูค่าตามบัญชีของลกูหนีจั้ดช้ันปกติและลกูหนีจั้ดช้ันกล่าวถึงเป็นพิเศษไม่รวมดอกเบีย้ค้างรับ 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

   
อตัราร้อยละ 
ขั้นตํ่าท่ีตอ้ง ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

  มูลหน้ีหลงัหกั ตั้งตามเกณฑ ์ มูลค่าขั้นตํ่าท่ีตอ้งตั้งตาม มูลค่าท่ี 
 มูลหน้ี/มูลค่าตามบญัชี หลกัประกนั ธปท. (1) เกณฑ ์ธปท. บนัทึกตามบญัชี 

 2548 2547 2548 2547  2548 2547 2548 2547 

เงนิให้กู้ยมื ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ          
   (รวมเงนิให้กู้ยมืแก่สถาบันการเงนิ) (2)          
ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 72,664 98,614 72,113 97,716 1(3) 705 822 2,115 2,465 
ลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 8,949 6,678 8,641 6,376 2 173 127 173 127 
ลูกหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 467 801 454 536 20 91 107 91 107 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยั 375 279 359 278 50 179 139 179 139 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยัจะสูญ 645 330 620 314 100 620 314 620 314 

รวม 83,100 106,702 82,187 105,220  1,768 1,509 3,178 3,152 

สาํรองเพ่ิมเติมเผือ่หน้ีท่ีอาจ          
   เรียกเกบ็ไม่ได ้ - -      66 436 

รวม 83,100 106,702      3,244 3,588 

          
เงนิลงทุนในลูกหนีท้ี่โอนมาเป็น          
   เงนิให้กู้ยมืและลูกหนี ้          
ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 24 34 24 25 1 - - 1 1 
ลูกหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 2 - - - 20 - - - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยัจะสูญ 9 - - - 100 - - - - 

รวม 35 34 24 25  - - 1 1 

รวมเงนิให้กู้ยมื ลูกหนีแ้ละ          
   ดอกเบีย้ค้างรับ 83,135 106,736      3,245 3,589 

 (1) อัตราร้อยละท่ีต้องตั้งตามเกณฑ์ ธปท. สาํหรับลกูหนีแ้ละเงินให้กู้ยืมคาํนวณจากมลูหนีห้ลงัหักหลกัประกัน 
(2) มลูหนี/้มลูค่าตามบัญชีของลกูหนีจั้ดช้ันปกติและลกูหนีจั้ดช้ันกล่าวถึงเป็นพิเศษไม่รวมดอกเบีย้ค้างรับ  
(3) ไม่รวมเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเน่ืองจากได้บันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีต้องตั้ งสําหรับสินทรัพย์จัดชั้ นคํานวณข้ึนโดยพิจารณาถึงมูลค่า          
หลกัประกนัตามเกณฑใ์นประกาศของ ธปท. (ซ่ึงหลกัประกนัของลูกหน้ีท่ีนาํมาพิจารณาส่วนใหญ่
ประกอบดว้ยท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงราคาของหลกัประกนัเหล่าน้ีประเมินโดยผูป้ระเมินราคา
อิสระภายนอกหรือภายในตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดโดย ธปท.)  
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  ส่วนหน่ึงของลูกหน้ีและเงินให้กูย้ืม (รวมเงินให้กูย้ืมแก่สถาบนัการเงิน) ท่ีไดจ้ดัชั้นดงักล่าว    
ขา้งตน้ไดร้วมลูกหน้ีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานดงัน้ี :- 

 งบการเงินรวม 

    ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
 จาํนวนราย มูลหน้ี หลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 

 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
         
1.  สถาบนัการเงินท่ีถกูสั่งปิดกิจการ 4 4 - - - - - - 
2.  บริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอน 4 4 45 222 76 197 28 36 
     จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ         
     ตลาดหลกัทรัพยฯ์         
3.  บริษทัอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียน 26 32 1,105 1,097 1,435 1,837 75 51 

 แต่มีผลการดาํเนินงานและฐานะการเงิน         
 เช่นเดียวกบับริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่าย         
 ถกูเพิกถอนของตลาดหลกัทรัพยฯ์         

4.  บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีหรือ 387 378 3,847 4,780 4,897 5,300 712 1,281 
 ผิดนดัชาํระหน้ี         

5.  บริษทัท่ีรายงานของผูส้อบบญัชี 19 17 219 215 205 27 119 73 
 ระบุวา่บริษทัมีปัญหาเก่ียวกบั         
 การดาํรงอยูข่องกิจการ         

 
 งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

    ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
 จาํนวนราย มูลหน้ี หลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 

 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
1.  บริษทัอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียน 1 1 240 15 310 23 - - 

 แต่มีผลการดาํเนินงานและฐานะการเงิน         
 เช่นเดียวกบับริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่าย         
 ถกูเพิกถอนของตลาดหลกัทรัพยฯ์         

2.  บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีหรือ 197 174 137 365 - 236 86 62 
 ผิดนดัชาํระหน้ี         

3.  บริษทัท่ีรายงานของผูส้อบบญัชี 1 - 43 - - - 1 - 
 ระบุวา่บริษทัมีปัญหาเก่ียวกบั         
 การดาํรงอยูข่องกิจการ         
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9.10 ลูกหนี ้ธุรก ิจหลักทรัพย์จัด ช้ันตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกําก ับหลักทรัพย์และ               
ตลาดหลักทรัพย์ 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547 บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยจ์าํแนกลูกหน้ีธุรกิจ
หลกัทรัพยแ์ละดอกเบ้ียคา้งรับ และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) ไดด้งัน้ี :- 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ค่าเผือ่หน้ีสงสยั 
 ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ ท่ีตอ้งตั้งตามเกณฑ ์กลต. จะสูญในบญัชี 

 2548 2547 2548 2547 2548 2547 

มูลหน้ีจดัชั้นสงสยั 310 418 310 418 310 418 
มูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 10 25 - - - - 

รวม 320 443 310 418 310 418 

สาํรองทัว่ไป     10 16 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญท่ีตั้งไวต้ามบญัชี     320 434 

  มูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐานขา้งตน้เป็นส่วนของมูลหน้ีท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั  

 9.11 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ/สัญญาเช่าการเงินของบริษัทย่อยแยกตามอายุคงค้าง 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547 ยอดลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินของ
บริษทัย่อย 3 แห่ง ซ่ึงดาํเนินธุรกิจเช่าซ้ือและให้เช่าตามสัญญาเช่าระยะยาวแยกตามอายลูุกหน้ีท่ีคา้ง
ชาํระโดยนบัจากวนัท่ีท่ีครบกาํหนดชาํระตามสญัญาไดด้งัน้ี :- 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 2548 2547 

ไม่คา้งชาํระหรือเกินกาํหนดชาํระนอ้ยกวา่ 90 วนั  2,071 804 
เกินกาํหนดชาํระ 91-365 วนั 36 1 
มากกวา่ 1 ปี 2 2 
ลูกหน้ีระหวา่งการดาํเนินคดี 8 4 

รวม 2,117 811 

สาํรองท่ีตั้งไวต้ามบญัชี 42 14 
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10. ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 

  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสยั   
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ ทัว่ไป รวม 

ยอดตน้ปี 2,847 128 786 336 2,326 1,139 7,562 
บวก :  จาํนวนท่ีตั้งเพิ่ม(ลด)ในระหวา่งปี 33 71 (194) (118) (29) (413) (650) 
           หน้ีสูญรับคืน - - - - 2 - 2 

ยอดปลายปี 2,880 199 592 218 2,299 726 6,914 

 
  (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 

  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสยั   
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ ทัว่ไป รวม 

ยอดตน้ปี 2,271 89 64 878 1,383 1,423 6,108 
บวก :  จาํนวนท่ีตั้งเพิ่ม(ลด)ในระหวา่งปี 576 39 734 (509) 949 (260) 1,529 
           หน้ีสูญรับคืน - - - - 3 - 3 
           โอนจากค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน - - - - - 15 15 
              เป็นเงินใหสิ้นเช่ือ        
หกั :    ขาดทุนจากการลดหน้ีใหลู้กหน้ี - - - - - (39) (39) 
           โอนกลบัจากการโอนขายหน้ี - - (12) (14) - - (26) 
           โอนไปบญัชีค่าเผือ่การปรับมูลค่า
    จากการปรับโครงสร้างหน้ี 

- - - (19) (9) - (28) 

ยอดปลายปี 2,847 128 786 336 2,326 1,139 7,562 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 

  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสยั   
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ ทัว่ไป รวม 

ยอดตน้ปี 2,466 127 107 139 314 436 3,589 
บวก :  จาํนวนท่ีตั้งเพิ่ม(ลด)ในระหวา่งปี (350) 46 (16) 40 304 (370) (346) 
           หน้ีสูญรับคืน - - - - 2 - 2 

ยอดปลายปี 2,116 173 91 179 620 66 3,245 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 

  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสยั   
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ ทัว่ไป รวม 

ยอดตน้ปี 1,767 73 43 61 118 537 2,599 
บวก :  จาํนวนท่ีตั้งเพิ่ม(ลด)ในระหวา่งปี 699 54 64 78 194 (101) 988 
           หน้ีสูญรับคืน - - - - 2 - 2 

ยอดปลายปี 2,466 127 107 139 314 436 3,589 

11. ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้

                                            (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 2548 2547 2548 2547 

ยอดตน้ปี 254 295 - 2 
บวก : จาํนวนท่ีตั้งเพ่ิม(ลด)ในระหวา่งปี 8 6 -    (2) 
            ค่าเผือ่การปรับมูลค่าของลกูหน้ีท่ีโอนมา     
               จากค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - 28 - - 
หกั   : จาํนวนท่ีตดัจาํหน่ายในระหวา่งปี (73) (75) - - 

ยอดปลายปี 189 254 - - 
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12. คุณภาพสินทรัพย์ 

  คุณภาพของสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (ธนาคารฯและบริษทับริหาร 
สินทรัพย)์ จดัประเภทตามประกาศของ ธปท.ไดด้งัน้ี :- 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 เงินใหกู้ย้มื ลูกหน้ี  ทรัพยสิ์น   
 และดอกเบ้ียคา้งรับ เงินลงทุน รอการขาย สินทรัพยอ่ื์น รวม 

 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 

   จดัชั้นปกติ 138,592 110,275 - - - - 50 48 138,642 110,323 
   จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 10,503 7,022 - - - - 46 31 10,549 7,053 
   จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 3,093 3,085 - - - - 4 4 3,097 3,089 
   จดัชั้นสงสยั 1,195 1,338 - - - - 5 4 1,200 1,342 
   จดัชั้นสงสยัจะสูญ 5,506 6,272 891 738 724 659 568 290 7,689 7,959 

   รวม 158,889 127,992 891 738 724 659 673 377 161,177 129,766 

   หกั :  ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (189) (254)         
 จากการปรับ           
 โครงสร้างหน้ี           
    กาํไรระหวา่งกนั (502) (704)         
                  จากการโอนขาย           

 158,198 127,034         

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 เงินใหกู้ย้มื ลูกหน้ี  ทรัพยสิ์น   
 และดอกเบ้ียคา้งรับ เงินลงทุน รอการขาย สินทรัพยอ่ื์น รวม 

 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 

   จดัชั้นปกติ 72,688 98,648 - - - - 41 47 72,729 98,695 
   จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 8,949 6,678 - - - - 43 31 8,992 6,709 
   จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 469 801 - - - - 3 3 472 804 
   จดัชั้นสงสยั 375 279 - - - - 5 2 380 281 
   จดัชั้นสงสยัจะสูญ 654 330 274 229 356 344 538 261 1,822 1,164 

   รวม 83,135 106,736 274 229 356 344 630 344 84,395 107,653 
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13. ทรัพย์สินรอการขาย 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2548 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 ยอดตน้ปี เพ่ิมข้ึน จาํหน่าย ยอดปลายปี ยอดตน้ปี เพ่ิมข้ึน จาํหน่าย ยอดปลายปี 

ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับชาํระหน้ี  
   อสงัหาริมทรัพย ์ 6,802 934 (676) 7,060 3,329 160 (276) 3,213 
   สงัหาริมทรัพย ์ 187 1,220 (1,155) 252 122 1,196 (1,090) 228 
ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการประมูลซ้ือ         
  จากการขายทอดตลาด         
   อสงัหาริมทรัพย ์ 959 729 (130) 1,558 54 126 (5) 175 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 7,948 2,883 (1,961) 8,870 3,505 1,482 (1,371) 3,616 
หกั : ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (659) (178) 112 (725) (344) (76) 64 (356) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 7,289 2,705 (1,849) 8,145 3,161 1,406 (1,307) 3,260 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัสาํหรับทรัพยสิ์นรอการขายท่ีไดรั้บโอนจาก
การรับชาํระหน้ีซ่ึงทรัพยสิ์นรอการขายส่วนหน่ึงจาํนวน 7 ลา้นบาท ให้สิทธิแก่ลูกหน้ีท่ีจะเลือกซ้ือทรัพยสิ์นไดใ้น
ราคาและระยะเวลาท่ีระบุไวใ้นสัญญา และอีกส่วนหน่ึงจาํนวน 423 ลา้นบาท ท่ีใหสิ้ทธิแก่ลูกหน้ีในการใชสิ้ทธิซ้ือ
ทรัพยสิ์นก่อนผูอ่ื้น (งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ : 120 ลา้นบาท) 

  นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 ทรัพยสิ์นรอการขายของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอีกส่วนหน่ึงจาํนวน
ประมาณ 558  ลา้นบาท (ราคาทุน) (งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ : 258 ลา้นบาท) ไดมี้การทาํสัญญาจะซ้ือจะขายกบั
ลูกคา้ แต่อยู่ระหว่างการผ่อนชาํระหรือการโอนกรรมสิทธิ บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงยงัมิไดรั้บรู้กาํไรจากการขาย
และทรัพยสิ์นดงักล่าวยงัคงบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของทรัพยสิ์นรอการขายของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  



 -  47  - 

14. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

  อาคารและ เคร่ืองตกแต่ง  เคร่ืองตกแต่ง  
  ส่วนปรับปรุง ติดตั้ง  ระหวา่ง  

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน :       
31 ธนัวาคม 2547 70 89 878 153 103 1,293 
ยอดยกมาของบริษทัยอ่ยท่ีเปล่ียน
สถานะมาจากบริษทัร่วม - - 34 15 - 49 

ซ้ือเพิ่ม 146 41 494 52 153 886 
โอน - 25 154 - (179) - 
จาํหน่าย - - (100) (33) - (133) 

31 ธนัวาคม 2548 216 155 1,460 187 77 2,095 

ค่าเส่ือมราคาสะสม :       
31 ธนัวาคม 2547 - 15 522 90 - 627 
ยอดยกมาของบริษทัยอ่ยท่ีเปล่ียน
สถานะมาจากบริษทัร่วม - - 21 7 - 28 

จาํหน่าย - - (51) (22) - (73) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 6 172 31 - 209 

31 ธนัวาคม 2548 - 21 664 106 - 791 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :       
31 ธนัวาคม 2547 70 74 356 63 103 666 

31 ธนัวาคม 2548 216 134 796 81 77 1,304 

ค่าเส่ือมราคาท่ีรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน    
   สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม    
   2547      138 

   2548      209 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

   เคร่ืองตกแต่ง  เคร่ืองตกแต่ง  
   ติดตั้ง  ระหวา่ง  

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน :       
31 ธนัวาคม 2547 70 90 350 69 101 680 
ซ้ือเพิ่ม - 11 161 12 134 318 
โอน - 25 141 - (166) - 
จาํหน่าย - - (81) (22) - (103) 

31 ธนัวาคม 2548 70 126 571 59 69 895 

ค่าเส่ือมราคาสะสม :       
31 ธนัวาคม 2547 - 16 212 44 - 272 
จาํหน่าย - - (35) (15) - (50) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 5 71 12 - 88 

31 ธนัวาคม 2548 - 21 248 41 - 310 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :       
31 ธนัวาคม 2547 70 74 138 25 101 408 

31 ธนัวาคม 2548 70 105 323 18 69 585 

ค่าเส่ือมราคาท่ีรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน      
   สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม      
   2547      55 

   2548      88 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียานพาหนะและอุปกรณ์สาํนกังานซ่ึงไดม้าภายใต้
สัญญาเช่าทางการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนประมาณ 65 ลา้นบาท และมีอุปกรณ์สํานักงาน
และยานพาหนะจาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่โดยมีราคาทุนก่อนหักค่าเส่ือมราคา
สะสมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 328  ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ : 18 ลา้นบาท และ 184 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั)  
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15. สินทรัพย์อืน่ 
  (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2548 2547 2548 2547 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับจากการรับประกนัตรง - สุทธิ 385 252 - - 
รายไดค้า้งรับ 179 108 39 79 
ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 21 41 5 18 
ลูกหน้ีอ่ืน – ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายแทนลูกคา้ - สุทธิ 85 60 75 60 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 55 75 - 31 
ลูกหน้ีอ่ืน 180 100 41 52 
ลูกหน้ีจากการขายสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัให ้     
   บรรษทัตลาดรองสินเช่ือ 13 24 9 18 
เงินมดัจาํ 76 52 12 10 
อ่ืน ๆ  154 151 12 23 

        รวมสินทรัพยอ่ื์น                                                           1,148 863 193 291 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 สินทรัพยอ่ื์นในงบการเงินรวมไดร้วมเงินฝากในรูปของสลากออมสินของบริษทั
ยอ่ยแห่งหน่ึงจาํนวน  6  ลา้นบาท ซ่ึงไดใ้ชเ้ป็นหลกัทรัพยใ์นการประกนัตวัผูเ้อาประกนักรณีท่ีเป็นคดี 

  ในระหว่างปี 2542 และ 2543 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาขายลูกหน้ีสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั
กบับรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั (บรรษทัฯ) เป็นจาํนวนรวมประมาณ 276 ลา้นบาท และ 223 ลา้นบาท 
(เฉพาะเงินตน้) ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ ตามลาํดบั โดยบรรษทัฯไดช้าํระหน้ี    
ร้อยละ 80 ดว้ยพนัธบตัรของบรรษทัฯ และส่วนท่ีเหลือร้อยละ 20 ของมูลค่าสินเช่ือท่ีส่งมอบคงคา้งเป็นยอด     
ลูกหน้ีซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระภายใตส้ัญญาภาระผูข้าย (Participating Obligations Agreement 
(“PO”)) ซ่ึงถือเป็นจาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตกลงรับผิดชอบหากบรรษทัฯเกิดส่วนสูญเสีย
จากลูกหน้ีรายใด ๆ ตามสัญญาดงักล่าวขา้งตน้นั้น ยอดภาระดงักล่าวจะลดลงตามสัดส่วนท่ีลูกหน้ีไดน้าํเงิน  
มาชาํระใหแ้ก่บรรษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 ยอดคงเหลือของจาํนวนดงักล่าวมีจาํนวนประมาณ 13 ลา้นบาท 
และ 9 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ ตามลาํดบั (2547 : 24 ลา้นบาท และ 18 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั) 
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16. เงินกู้ยมืและเงินรับฝาก 

 16.1 จําแนกตามแหล่งเงินกู้ยมืและเงินรับฝาก 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2548 2547 

  ตัว๋สัญญา    ตัว๋สัญญา   
 เงินรับฝาก ใชเ้งิน อ่ืน ๆ รวม เงินรับฝาก ใชเ้งิน อ่ืน ๆ รวม 

จากประชาชน 101,559 55,307 3,271 160,137 44,864 87,447 884 133,195 
จากสถาบนัการเงิน 474 767 23,737 24,978 237 1,295 15,840 17,372 
จากต่างประเทศ - - - - - 87 - 87 

รวมเงินกูย้มืและ         
   เงินรับฝาก 102,033 56,074 27,008 185,115 45,101 88,829 16,724 150,654 

 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2548 2547 

 ตัว๋สัญญา   ตัว๋สัญญา   
 ใชเ้งิน อ่ืน ๆ รวม ใชเ้งิน อ่ืน ๆ รวม 

จากประชาชน 10,964 670 11,634 90,293 670 90,963 
จากสถาบนัการเงิน 75,500 200 75,700 15,874 741 16,615 
จากต่างประเทศ - - - 87 - 87 

รวมเงินกูย้มืและเงินรับฝาก 86,464 870 87,334 106,254 1,411 107,665 

   ในระหว่างปี 2548 บริษทัฯไดโ้อนเงินรับฝากจากประชาชนจาํนวน 47,524 ลา้นบาท และเงิน
รับฝากจากนิติบุคคลและสถาบนัการเงิน จาํนวน 32,279 ลา้นบาท พร้อมทั้งดอกเบ้ียคา้งจ่ายท่ีคงคา้ง 
ณ วนัโอน จาํนวนประมาณ 404 ลา้นบาท ไปยงัธนาคารธนชาต ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยตามแผนการปรับ
โครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่มธนชาต ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 เงินรับฝากท่ีคงเหลืออยู่
เป็นเงินรับฝากจากผูฝ้ากเงินประเภทสถาบนั ในรูปของตัว๋สญัญาใชเ้งินและตัว๋แลกเงิน 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินส่วนหน่ึงจาํนวน 75,500 ลา้นบาท ในงบการเงิน
เฉพาะของบริษทัฯเป็นเงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ย (ธนาคารธนชาต) ซ่ึงคิดดอกเบ้ียตามตลาดเงิน แต่ไม่ตํ่ากว่า
อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํประเภทหน่ึงปีบวกร้อยละคงท่ีต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เม่ือทวง
ถาม แต่ไม่เกินเดือนมิถุนายน 2549  
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 16.2 จําแนกตามระยะเวลาทีเ่หลอืของสัญญา 
  (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2548 2547 2548 2547 

เม่ือทวงถาม 12,797 10,000 75,500 17,303 
ไม่เกิน 1 ปี* 115,810 90,730 1,169 62,658 
เกิน 1 ปี 56,508 49,924 10,665 27,704 

รวมเงินกูย้มืและเงินรับฝาก 185,115 150,654 87,334 107,665 

* รวมสัญญาท่ีครบกาํหนดแล้ว  

 16.3 จําแนกตามสกลุเงินและถ่ินทีอ่ยู่ 
  (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2548 2547 2548 2547 

เงินบาท      
   - ในประเทศ 185,111 150,567 87,334 107,578 
   -  ต่างประเทศ - 87 - 87 
เงินดอลลาร์สหรัฐ     
   -  ในประเทศ 4 - - - 

 185,115 150,654 87,334 107,665 

17. หลกัทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซ้ือคนื 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2548 หลกัทรัพยข์ายโดยมีสัญญาซ้ือคืนทั้งจาํนวน 200 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 4 ต่อปี และจะครบกาํหนดซ้ือคืนในเดือนมกราคม 2549 ซ่ึงเงินกูย้ืมดงักล่าวคํ้าประกนัโดยเงิน
ลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดของบริษทัร่วมแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7.5 

18. ภาระจากการขายลูกหนีต้ั๋วเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547 ภาระจากการขายลูกหน้ีตัว๋เงินทั้งจาํนวนจะครบกาํหนดชาํระภายใน            
1 ปี 
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19. หุ้นกู้  
(หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2548 2547 2548 2547 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั   4,000 4,000 4,000 4,000 
(ครบกาํหนดชาํระปี 2553 จ่ายดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ังในอตัราเฉล่ีย MLR 
ลบร้อยละ 3.45 ต่อปี) 

    

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั   1,000 1,000 1,000 1,000 
(ครบกาํหนดชาํระปี 2551 จ่ายดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ังในอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 2.95 ต่อปี) 

    

หุน้กูด้อ้ยสิทธิตามแผนการจดัตั้งธนาคารท่ีจาํกดัขอบเขตธุรกิจ  
 (ครบกาํหนดชาํระปี 2551 จ่ายดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ัง ในอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 9 ต่อปี) 

1,944 1,978 - - 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นท่ี 2 (ครบกาํหนด
ชาํระปี 2552 จ่ายดอกเบ้ียปีละคร้ังในอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัดอกเบ้ีย
พนัธบตัรรัฐบาลท่ีออกตามโครงการช่วยเพิ่มเงิน  

309 309 258 258 

 กองทุนบวกร้อยละ 1 ต่อปีหรือเทียบเท่าร้อยละ 4.5-5.0 ต่อปี)     

หุน้กูด้อ้ยสิทธิตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นท่ี 2  269 269 215 215 
    (ครบกาํหนดชาํระปี 2553 จ่ายดอกเบ้ียปีละคร้ังในอตัราดอกเบ้ียเท่ากบั
ดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลท่ีออกตามโครงการช่วยเพิ่มเงิน 

    

    กองทุนบวกร้อยละ 1 ต่อปีหรือเทียบเท่าร้อยละ 3.5 - 3.75 ต่อปี)     

รวม 7,522 7,556 5,473 5,473 

20.  หนีสิ้นอืน่ 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2548 2547 2548 2547 

กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขายรอตดับญัชี 327 355 9 16 
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัคา้งจ่าย 336 239 - - 
เงินรับจากการขายทรัพยสิ์นรอการขายตามสญัญา 180 189 10 102 
เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 76 64 - - 
ดอกผลจากการใหเ้ช่าซ้ือรับล่วงหนา้ 249 71 141 71 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานคา้งจ่าย 201 177 50 77 
บญัชีพกัเงินรับจากลูกหน้ีรอตดับญัชี 705 507 283 254 
เจา้หน้ีทรัพยสิ์นรอการขาย (รอบญัชีรับ – จ่าย) 260 84 58 - 

อ่ืน ๆ 751 585 194 161 

     รวม 3,085 2,271 745 681 
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21. ทุนเรือนหุ้น 

  ในระหว่างปี 2548 มีผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิท่ีแจง้ใชสิ้ทธิในการแปลงสภาพหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญัของ
บริษทัฯจาํนวน 30 หุ้น ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 บริษทัฯคงเหลือหุน้บุริมสิทธิท่ียงัไม่ไดแ้ปลงสภาพ
เป็นหุน้สามญัจาํนวน 19,546 หุน้ ซ่ึงหุน้บุริมสิทธิ 1 หุน้ สามารถแปลงเป็นหุน้สามญัได ้1 หุน้ และสามารถใช้
สิทธิไดโ้ดยไม่มีกาํหนดและไม่มีเง่ือนไข 

  เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2548 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อ
หุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ินประมาณ 533 ลา้นบาท และ
เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2548 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ินประมาณ 400 ลา้นบาท 
ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวได้รับการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นแลว้เม่ือวนัท่ี 30 
มกราคม 2549  

22. ส่วนเกนิทุน(ส่วนตํ่ากว่าทุน)จากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงินลงทุน 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 
 2548 2547 2548 2547 

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน :-     
        เงินลงทุนเผือ่ขาย     
           ตราสารหน้ี 21 5 - - 
           ตราสารทุน 244 411 80 148 
         ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด 54 47 24 31 
         ส่วนเกินทุนของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม – ตามวธีิ

ส่วนไดเ้สีย 2 54 217 338 
     รวม 321 517 321 517 
ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน :-     
        เงินลงทุนเผือ่ขาย     
           ตราสารหน้ี (30) (17) - (6) 
           ตราสารทุน (306) (95) (45) (21) 
        ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด (815) (887) (153) (296) 
        ส่วนตํ่ากวา่ทุนของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม – ตามวธีิ

ส่วนไดเ้สีย - (89) (953) (765) 
     รวม (1,151) (1,088) (1,151) (1,088) 
รวมส่วนเกินทุน(ส่วนตํ่ากวา่ทุน)จากการ     
เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (830) (571) (830) (571) 
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23. สํารองตามกฎหมาย 

  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯจะตอ้งจดัสรรเงินสาํรองอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 
ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนเท่ากบัร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

24. เงินกองทุนทีต้่องดํารงไว้ตามกฎหมาย 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547 เงินกองทุนท่ีบริษทัฯตอ้งดาํรงไวต้ามกฎหมายตามมาตรา 4 ของ
พระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเงินทุนหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522  
ประกอบดว้ย :- 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2548 2547 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1   
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 13,331 13,331 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 2,066 2,066 
สาํรองตามกฎหมาย 369 220 
กาํไรสะสม 5,527 2,555 

รวม 21,293 18,172 
หกั : เงินลงทุนในหุน้สามญัของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) (9,149) (8,355) 

 12,144 9,817 

เงินกองทุนชั้นท่ี 2   
หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 312 406 
เงินสาํรองสาํหรับลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 1,235 1,442 
มูลค่าสุทธิของส่วนเกินทุนท่ีเกิดจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุน   
    ประเภทเผือ่ขาย 16 58 

รวม 1,563 1,906 
หกั : เงินลงทุนในหุน้กูด้อ้ยสิทธิของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)   
 (บริษทัยอ่ย)  ท่ีถือโดยบริษทัยอ่ยเดิม (4) (6) 

 1,559 1,900 

รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย 13,703 11,717 

  เงินกองทุนตามกฎหมายดงักล่าวถือตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
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  บริษทัฯได้รับอนุมติัจากกระทรวงการคลงัให้เพิ่มทุนเพื่อแลกเปล่ียนกับหุ้นสามญัของบริษทัย่อย 
(ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)) โดยมีเง่ือนไขวา่บริษทัฯสามารถนบัทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้และส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นท่ีเพิ่มจากการแลกเปล่ียนกบัหุ้นสามญัดงักล่าวขา้งตน้เป็นเงินกองทุนได ้โดยจะตอ้งนาํมูลค่าของ 
เงินลงทุนในธนาคารฯตามวิธีส่วนได้เสียมาหักออกจากเงินกองทุนของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯจะคืน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุน อยา่งไรกต็าม เงินลงทุนส่วนท่ีจ่ายซ้ือเพิ่มจาํนวน 6,478 ลา้นบาท ในปี 2548 
ไดรั้บยกเวน้จาก ธปท. ไม่ตอ้งนาํมาหกัจากการคาํนวณเงินกองทุนของบริษทัฯ 

อตัราส่วนการดาํรงเงินกองทุนของบริษทัฯคาํนวณตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดโดย ธปท. ไดด้งัน้ี :- 

 งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2548 2547 

 อตัราส่วน อตัราขั้นตํ่า อตัราส่วน อตัราขั้นตํ่า 
 เงินกองทุน ตามขอ้กาํหนด เงินกองทุน ตามขอ้กาํหนด 
 ของบริษทัฯ ของ ธปท. ของบริษทัฯ ของ ธปท. 

เงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (ร้อยละ) 13.86 8.00 10.16 8.00 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (ร้อยละ) 12.29 4.00 8.51 4.00 

25. หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ 

  หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี 2548 และ 2547 ประกอบดว้ย :- 

   (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2548 2547 2548 2547 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบัหน้ีสูญและ     
   หน้ีสงสยัจะสูญ) ของเงินใหสิ้นเช่ือ (650) 1,529 (346) 988 
โอนกลบัจากการลดหน้ีใหลู้กหน้ี - (39) - - 
ตดัจาํหน่ายค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับ      
   โครงสร้างหน้ีในระหวา่งปี (73) (75) - - 

รวม (723) 1,415 (346) 988 
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26. ขาดทุน(กาํไร)จากการปรับโครงสร้างหนี ้

  ขาดทุน(กาํไร)จากการปรับโครงสร้างหน้ีในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี 2548 และ 2547 ประกอบดว้ย :- 

   (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2548 2547 2548 2547 

     
ขาดทุนจากการลดหน้ีใหลู้กหน้ี 422 72 - - 
ตั้งค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับ     
   โครงสร้างหน้ีเพิ่มข้ึน(ลดลง) 8 6 - (2) 

รวมขาดทุน(กาํไร)จากการปรับโครงสร้างหน้ี 430 78 - (2) 

27. กาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน 

  กาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนสาํหรับปี 2548 และ 2547 ไดร้วมรายการดงัต่อไปน้ี :- 

          (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2548 2547 2548 2547 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการปรับมูลค่า 1 - - - 
โอนกลบัสาํรองเผือ่การดอ้ยค่า (ค่าเผือ่การดอ้ยค่า) 5 (1) 1 (1) 
ตั้งสาํรองเผือ่การดอ้ยค่าของตัว๋สญัญาใชเ้งิน บสท.เพิ่มข้ึน (26) (34)         (26) (34) 
โอนกลบัสาํรองเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน     
 ลูกหน้ีท่ีรับโอน (สาํรองเผือ่การดอ้ยค่า) (49) 79 (2) - 
กาํไรจากการรับชาํระหน้ี/ตีโอนสินทรัพยช์าํระหน้ี     
   จากเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 90 43 4 - 
กาํไร(ขาดทุน)ท่ีเกิดข้ึนจริงจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์     
   เงินลงทุนเพื่อคา้ 58 9 - - 
   เงินลงทุนเผือ่ขาย 280 306 108 118 
   ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด (124) 97 (126) 16 
   เงินลงทุนทัว่ไป 5 91 - 75 

   รวม 240 590 (41) 174 
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ในระหว่างปี 2548 บริษทัฯไดมี้การจาํหน่ายตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด ซ่ึงมีราคาทุนตดัจาํหน่าย
จาํนวน 6,542 ลา้นบาท  เน่ืองจากบริษทัฯมีแผนท่ีจะคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนจึงไม่มีความจาํเป็นท่ี
จะตอ้งถือครองพนัธบตัรและหุน้กูเ้พื่อการดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่อง โดยมีผลขาดทุนจากการจาํหน่ายรวม 567 ลา้นบาท 
(ซ่ึงส่วนหน่ึงจาํนวน 3,269 ลา้นบาท เป็นการจาํหน่ายใหแ้ก่บริษทัยอ่ยในกลุ่ม โดยมีผลขาดทุนจาํนวน 433 ลา้นบาท 
ซ่ึงไดต้ดัออกในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯตามวิธีส่วนไดเ้สียแลว้) (2547 : จาํหน่าย
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดซ่ึงมีราคาทุนตดัจาํหน่ายรวมจาํนวน 6,886 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและ 3,357 
ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ) 

28. กาํไรจากทรัพย์สินรอการขาย 

  กาํไรจากทรัพยสิ์นรอการขายสาํหรับปี 2548 และ 2547 เป็นดงัน้ี :- 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2548 2547 2548 2547 

กาํไรท่ีเกิดข้ึนจริงจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 314 238 127 107 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (66) (69) (13) (42) 

รวม 248 169 114 65 

29. จํานวนพนักงาน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2548 2547 2548 2547 

จาํนวนพนกังาน ณ วนัส้ินปี (คน) 5,529 3,732 629 1,475 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานสาํหรับปี (ลา้นบาท) 1,924 1,477 429 529 

30.  ค่าตอบแทนกรรมการ 

  ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัฯและบริษทัย่อย (บริษทั
มหาชน) ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการซ่ึงดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยดว้ย 

  นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2548 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงิน
บาํเหน็จแก่คณะกรรมการของบริษทัฯจาํนวนประมาณ 9 ลา้นบาท 
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31. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคาํนวณข้ึนจากกาํไรสุทธิสาํหรับปีหลงัจากบวกกลบัดว้ยค่าใชจ่้ายและสาํรองต่าง ๆ 
ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใชจ่้ายในการคาํนวณภาษีและรายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํมารวมคาํนวณเป็น
รายไดใ้นทางภาษีและขาดทุนทางภาษียกมาจากปีก่อน ๆ (ถา้มี)  

32. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยบางแห่งและพนักงานไดร่้วมกนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพตาม
พระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหใ้นอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน และจะจ่ายใหก้บัพนกังานในกรณีท่ีออกจากงาน
ตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนดงักล่าว ในระหวา่งปี 2548 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุนเป็น
จาํนวนประมาณ 47 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ : 13 ลา้นบาท) 

33. การกระทบยอดกาํไรต่อหุ้นปรับลด 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

  จาํนวนหุน้สามญั  
 กาํไรสุทธิ ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2548 2547 2548 2547 2548 2547 

 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 
กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 
 กาํไรสุทธิ 3,104,099 2,982,805 1,333,134 1,333,134 2.33 2.24 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
   หุน้บุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้       
    สามญั - - 20 20 - - 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
 กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
      สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 3,104,099 2,982,805 1,333,154 1,333,154 2.33 2.24 
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34. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

  ในระหว่างปี 2548 และ 2547 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับริษทัย่อย บริษทัร่วมและ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เก่ียวขอ้งกนัโดยการมีผูถื้อหุ้นและ/หรือมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั) รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขและเกณฑ์ท่ีตกลงร่วมกันระหว่างบริษทัฯ บริษัทย่อยและบริษัทเหล่านั้น ซ่ึงรายการท่ีมี
สาระสาํคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี :- 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ         
ของบริษทัฯ นโยบายกาํหนดราคา 

 2548 2547 2548 2547 (สาํหรับปี 2548) 
บริษทัย่อย :-      
ค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี  - - 6,557 10,274 ตามราคาตลาด 
   (โดยมีขาดทุนจากการขาย 114 ลา้นบาท)      
   (2547 : มีกาํไรจากการขาย 26 ลา้นบาท)      
ค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี - - - 457  
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 6,728 2 ตามราคาท่ีตราไวข้องหุน้ 
มูลค่าขายเงินรับฝากประเภทตัว๋สญัญาใชเ้งิน - - 80,207 - ตามราคาท่ีตราไวข้องตัว๋สญัญาใชเ้งิน 
มูลค่าขายเงินใหกู้ย้มื - - 535 - ตามราคาบญัชี 
ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้มื - - 468 544 คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2 - 3.75 

และ 11.51 ต่อปี 
รายไดค่้าเช่าและบริการอ่ืน -   - 142 102 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่ง

กลุ่มกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายไดค่้าธรรมเนียมและอ่ืน ๆ 12 8 24 13 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่ง

กลุ่มกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 2,138 133 คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.5 - 5.25 

ต่อปี 
ค่าเช่าจ่ายและบริการอ่ืน 22 10 209 101 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่ง

กลุ่มกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ค่าเบ้ียประกนัจ่าย - - 7 6 ตามกรมธรรม ์
      
บริษทัร่วม :-      
ดอกเบ้ียรับ 1 1 - - คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี 
รายไดอ่ื้น 1 3 1 1  
ดอกเบ้ียจ่าย 19 27 1 2 คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 0.50 - 

3.75 และ 11.51 ต่อปี 
ค่าเบ้ียประกนัจ่าย - 2 - 1  
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 42 42 28 27  
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(หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ         
ของบริษทัฯ นโยบายกาํหนดราคา 

 2548 2547 2548 2547 (สาํหรับปี 2548) 

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั :-      

เงินปันผลรับ 30 42 10 19 ตามท่ีประกาศจ่าย 

ดอกเบ้ียรับ 78 98 16 28 คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 0.25 - 7.52 
ต่อปี 

รายไดอ่ื้น 115 118 3 12  
ดอกเบ้ียจ่าย 29 38 8 17 คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 0.50 - 6.75

และ 9.00 ต่อปี 

ค่าบริหารโครงการจ่าย 51 48 25 25 ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งกลุ่ม
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 54 44 34 28  

  ในระหวา่งปี 2547 ธนาคารธนชาตไดโ้อนขายลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพใหแ้ก่บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ 
เอส เพิ่มเติมเป็นจาํนวน 124 ลา้นบาท 

  ยอดคงคา้งของรายการระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี 2548 และ 2547 สามารถแสดง
ดว้ยยอดถวัเฉล่ียจากยอดคงคา้ง ณ วนัส้ินเดือน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี :- 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2548 2547 2548 2547 

บริษทัยอ่ย     
เงินฝากสถาบนัการเงิน - - 52 75 
เงินใหกู้ย้มืและลกูหน้ี - - 11,586 15,432 
เงินกูย้มืและเงินรับฝาก 28 20 45,201 7,222 
บริษทัร่วม     
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 24 19 - - 
เงินใหกู้ย้มืและลกูหน้ี 4 1 - - 
เงินกูย้มืและเงินรับฝาก 187 294 12 60 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
เงินฝากสถาบนัการเงิน 326 359 87        82 
เงินใหกู้ย้มืแก่สถาบนัการเงิน 75 36 20        20 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 1,219 1,071 294 614 
เงินใหกู้ย้มืและลกูหน้ี 2,041 2,457 280 283 
เงินกูย้มืและเงินรับฝาก 782 2,162 448 1,809 
หุน้กู ้ 112 112 - - 
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ยอดคงคา้งของรายการระหวา่งกนัขา้งตน้ มีรายละเอียดดงัน้ี :- 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2548 2547 2548 2547 

เงินฝากสถาบันการเงิน     

บริษัทย่อย :-    
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) - - 131 31 

บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั :-     
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 208 558 74 123 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ๆ  6 38 - 15 

 214 596 74 138 

รวม 214 596 205 169 

     

เงินให้กู้ยมืแก่สถาบันการเงิน     

บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั  75 34 20 20 

     

เงินลงทุนในตราสารหน้ี     

บริษัทร่วม :-     
บริษทั เอม็บีเค จาํกดั (มหาชน) 24 17 - - 

บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั  306 200 - - 

รวม 330 217 - - 

     

เงินให้กู้ยมืและลกูหน้ี     

บริษัทย่อย :-     
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั - - - 13,824 
   (จ่ายชาํระหน้ีโดยการกูย้มืจากธนาคารธนชาต ซ่ึงเป็น

บริษทัในกลุ่มธนชาต) 
    

บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั - - 708 1,075 
บริษทั เนชัน่แนล ลีซซ่ิง จาํกดั - - 900 634 

 - - 1,608 15,533 

บริษัทร่วม :-     
บริษทั เอม็บีเค จาํกดั (มหาชน) 4 - - - 
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(หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2548 2547 2548 2547 

บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั :-     
บริษทั กฤษดามหานคร จาํกดั (มหาชน)  - 685 - - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ๆ 1,645 1,719 269 528 

 1,645 2,404 269 528 

รวม 1,649 2,404 1,877 16,061 

     

ดอกเบ้ียค้างรับจากเงินลงทุน เงินให้กู้ยมืและเงินให้กู้ยมื 

   แก่สถาบันการเงิน 

    

บริษัทย่อย - - 29 41 

บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั 10 28 1 1 

รวม 10 28 30 42 

     

สินทรัพย์อ่ืน      

บริษัทย่อย 2 3 22 2 

บริษัทร่วม 9 6 4 - 

บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั 44 49 12 21 

รวม 55 58 38 23 

     

เงินกู้ยมืและเงินรับฝาก     

บริษัทย่อย :-     
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) - - 75,500 14,634 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั - - - 1,865 
บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั - - - 474 
บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จาํกดั - - - 373 
บริษทั เอน็เอฟเอส แคปปิตอล จาํกดั - - - 106 
บริษทัยอ่ยอ่ืน ๆ 27 24 - 180 

 27 24 75,500 17,632 

บริษัทร่วม :-     
บริษทั เอม็บีเค จาํกดั (มหาชน) 161 213 - - 
บริษทัร่วมอ่ืน ๆ - 81 - - 

 161 294 - - 
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(หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2548 2547 2548 2547 

บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั :-     
บริษทั ไทยประกนัชีวติ จาํกดั -     700 - - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ๆ 1,142 661 - 423 

 1,142 1,361 - 423 

รวม 1,330 1,679 75,500 18,055 

     

หุ้นกู้     

บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั  112 112 - - 

     

ดอกเบ้ียค้างจ่าย     

บริษัทย่อย - - - 6 

บริษัทร่วม 6 9 - - 

บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั 10 11 - 2 

รวม 16 20 - 8 

     

หน้ีสินอ่ืน     

บริษัทย่อย - - 66 36 

บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั  406 35 11 20 

รวม 406 35 77 56 

     

ภาระจากการคํา้ประกนั     

บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั 10 10 10 10 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีลกัษณะความสัมพนัธ์
โดยการมีผูบ้ริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเป็นผูถื้อหุ้นและ/หรือเป็นกรรมการร่วมกนัรวมจาํนวนประมาณ 802 
ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ : 267 ลา้นบาท)  
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  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัพนกังานระดบัชั้น
บริหารตั้งแต่ผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปท่ีมียอดคงคา้งดงัต่อไปน้ี :- 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2548 2547 2548 2547 

เงินใหสิ้นเช่ือ 42 29 7 9 
เงินรับฝาก 401 429 - 201 

35. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

  ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจเงินทุน (รวมบริษทับริหารสินทรัพย)์ ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจหลกัทรัพย ์
และธุรกิจอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547 เป็นดงัน้ี :- 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจหลกัทรัพย ์ ธุรกิจอ่ืน รายการตดับญัชี รวม 

 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 

รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล               
   สุทธิหลงัหกัหน้ีสูญและหน้ี             
   สงสยัจะสูญและขาดทุน             
   จากการปรับโครงสร้างหน้ี 4,621 2,996 1,830 1,058 122 98 190 48 39 91 6,802 4,291 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตาม             
   วิธีส่วนไดเ้สีย 1,527 1,941 - - - - - - (1,335) (1,784) 192 157 
รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย 1,469 2,612 905 252 855 1,083 2,039 874 (309) (28) 4,959 4,793 
ค่าใชจ่้ายท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย (3,024) (2,944) (2,373) (759) (790) (701) (2,030) (828) 373 201 (7,844) (5,031) 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (826) (849) - - (30) (124) (116) (16) - - (972) (989) 
กาํไรของส่วนของผูถื้อหุน้             
   ส่วนนอ้ย - - - - - - - - (33) (238) (33) (238) 

กาํไรสุทธิ 3,767 3,756 362 551 157 356 83 78 (1,265) (1,758) 3,104 2,983 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจหลกัทรัพย ์ ธุรกิจอ่ืน รายการตดับญัชี รวม 

 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 

เงินลงทุน – สุทธิ 31,312 31,909 17,415 19,173 1,194 1,174 4,728 1,496 (21,445) (13,478) 33,204 40,274 
เงินใหกู้ย้มื ลูกหน้ีและดอกเบ้ีย             
   คา้งรับ – สุทธิ (รวมเงินใหกู้ย้มื             
   แก่สถาบนัการเงิน) 85,443 111,266 156,955 44,367 2,085 1,631 1,519 1,109 (89,967) (35,930) 156,035 122,443 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 600 421 494 118 166 123 56 28 - - 1,316 690 
สินทรัพยอ่ื์น 16,130 12,077 20,615 9,286 450 249 1,347 664 (1,024) (639) 37,518 21,637 

สินทรัพยร์วม 133,485 155,673 195,479 72,944 3,895 3,177 7,650 3,297 (112,436) (50,047) 228,073 185,044 
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36. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547 หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายหนา้และภาระผกูพนัท่ีมีสาระสาํคญั
มีดงัน้ี :- 

36.1  
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2548 2547 

  เงินตราต่าง   เงินตราต่าง  
 เงินบาท ประเทศ รวม เงินบาท ประเทศ รวม 
การรับอาวลัตัว๋เงิน 239 - 239 512 - 512 
การคํ้าประกนัการกูย้มืเงิน 10 - 10 186 - 186 
ภาระผกูพนัตามสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 48,373 - 48,373 13,192 - 13,192 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต - 635 635 - - - 
ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ       
ภาระผกูพนัตามสญัญาอตัราแลกเปล่ียน        

สญัญาซ้ือ - 549 549 - - - 
สญัญาขาย - 625 625 - - - 

ภาระผกูพนัตามสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย        
      ต่างสกลุเงินจาํนวนประมาณ 34 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ       
      (2547 : 32 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) - 1,389 1,389 - 1,356 1,356 
วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลูกคา้ยงัไม่ไดถ้อน 628 - 628 281 - 281 
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบกาํหนด - 4 4 - - - 
การคํ้าประกนัอ่ืน ๆ 963 - 963 659 - 659 

รวมหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้และภาระผกูพนั 50,213 3,202 53,415 14,830 1,356 16,186 

 
  (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 
 2548 2547 

  เงินตราต่าง   เงินตราต่าง  
 เงินบาท ประเทศ รวม เงินบาท ประเทศ รวม 
การคํ้าประกนัการกูย้มืเงิน 10 - 10 10 - 10 
ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ       
ภาระผกูพนัตามสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 21,723 - 21,723 6,862 - 6,862 
การคํ้าประกนัอ่ืน ๆ 1 - 1 1 - 1 

รวมหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้และภาระผกูพนั 21,734 - 21,734 6,873 - 6,873 
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36.2 ในปี 2544 ถึง 2546 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาขายเงินให้กูย้ืมและลูกหน้ีให้แก่บรรษทั
บริหารสินทรัพยไ์ทย (บสท.) จาํนวน 3,417 ลา้นบาท บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระท่ีจะตอ้งร่วมรับรู้
ส่วนแบ่งผลกาํไรหรือขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของ บสท. ณ ส้ินปีท่ีหา้และส้ินปีท่ี
สิบนบัแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2544 โดยในกรณีท่ีมีผลขาดทุน ผลขาดทุนส่วนแรกจาํนวนไม่เกินร้อยละ 
20 ของราคาโอน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะเป็นผูรั้บผิดชอบ ผลขาดทุนส่วนท่ีสองจาํนวนไม่เกินร้อยละ                   
20 ของราคาโอน บสท. และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะร่วมกนัรับผดิชอบคนละคร่ึง ผลขาดทุนส่วนท่ีเหลือ 
บสท. จะรับไปทั้งหมด โดยผลกาํไรหรือขาดทุนจะคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยท่ี์เรียกเก็บไดส้ะสม ณ วนัท่ี
คาํนวณหกัดว้ยตน้ทุนในการรับโอนและค่าใชจ่้ายทั้งปวงในการดาํเนินงานของ บสท. รวมทั้งดอกเบ้ีย
จากตราสารหน้ีท่ีออกเพ่ือซ้ือลูกหน้ี ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยยงัไม่สามารถประมาณส่วนแบ่งผลกาํไร
หรือขาดทุนท่ีแน่นอนได ้อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดป้ระมาณ
การค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพไวแ้ลว้เป็นจาํนวนรวมประมาณ  
344 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ : 119 ลา้นบาท) โดยไดรั้บรู้และแสดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของค่าเผือ่
การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งินจาก บสท. (2547 : จาํนวนเงิน  318  ลา้นบาท และ 93 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั)   

 36.3 บริษทัฯและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดมี้การทาํสัญญาขายสินเช่ือ/โอนสิทธิเรียกร้องสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบั
บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายค่าชดใชค้วามเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึนจากจาํนวนสินเช่ืออนัเกิดจากการไม่ไดรั้บชาํระหน้ีในจาํนวนเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 20          
ของมูลค่าสินเช่ือท่ีขาย ซ่ึงเป็นจาํนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 13 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ : 9
ลา้นบาท) 

 36.4 บริษทัฯและธนาคารธนชาต (บริษทัยอ่ย) มีภาระท่ีจะตอ้งนาํส่งเงินเขา้กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันา
ระบบสถาบนัการเงินในอตัราร้อยละ 0.2 ของยอดเงินรับฝากและดอกเบ้ียคา้งจ่ายท่ีมีอยู ่ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลาหกเดือนก่อนหนา้งวดท่ีจะตอ้งนาํส่งเงินกองทุนทุกวนัท่ี 30 มิถุนายน และ 31 ธนัวาคมของ
ทุกปี 
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36.5 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์น      
รอการขายและค่าบริการอ่ืน ๆ พร้อมทั้งค่าเช่าและค่าบริการอาคารสํานักงานฯตามสัญญาเช่าและ
บริการระยะยาวดงัน้ี :- 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

ปี กิจการอ่ืน กิจการอ่ืน บริษทัยอ่ย 

2549 259 99 13 
2550 157 64 7 

2551 เป็นตน้ไป 225 160 11 

   นอกจากน้ี บริษทัฯยงัมีภาระท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการงานธุรการต่าง ๆ ให้กบับริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง
ตามอตัราตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงบวกส่วนเพิ่มตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา 

36.6 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2548 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนัตามสัญญาการให้ความ
สนับสนุนและบริการเผยแพร่งานวิจยักบับริษทัในต่างประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียม
เป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 625,000 เหรียญสหรัฐฯ สัญญาดงักล่าวจะครบกาํหนดในวนัท่ี 30 กนัยายน 
2551 

37. คดีฟ้องร้อง 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
เป็นจาํนวนรวมประมาณ 836 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ : 346 ลา้นบาท) ซ่ึงฝ่ายจดัการของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยเช่ือมัน่วา่จะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึกเป็นหน้ีสิน ณ ปัจจุบนั  

38. หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 มีหนงัสือคํ้าประกนัจาํนวนเงินประมาณ 6 ลา้นบาท ท่ีออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเพื่อคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและการเช่าท่ีดิน (งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ : 5 ลา้นบาท) 
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39. เคร่ืองมือทางการเงิน 

  เคร่ืองมือทางการเงินหมายถึงสญัญาใด ๆ  ท่ีทาํใหสิ้นทรัพยท์างการเงินของกิจการหน่ึงและหน้ีสินทางการเงิน
หรือตราสารทุนของอีกกิจการหน่ึงเพิ่มข้ึน 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 บริษทัฯไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเป็น
ตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเกง็กาํไรหรือเพื่อการคา้ 

 39.1 ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ 

  ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือคือความเส่ียงท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยอาจไดรั้บความเสียหายอนัสืบ
เน่ืองมาจากการท่ีคู่สัญญาของบริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้น
เคร่ืองมือทางการเงินได ้ซ่ึงมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงคือมูลค่าตามบญัชีของเคร่ืองมือทางการเงินหักดว้ย
สาํรองเผือ่ขาดทุนตามท่ีแสดงไวใ้นงบดุล และความเส่ียงของรายการนอกงบดุลจากการอาวลั คํ้าประกนัการ
กูย้มืและอ่ืน ๆ  

  บริษทัฯและบริษทัย่อยได้มีการบริหารความเส่ียงในขั้นตอนของการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ การ
วิเคราะห์ความเส่ียงและความสามารถในการชาํระหน้ีและการสอบทานสินเช่ือเพื่อตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพสินเช่ือเพื่อเป็นการป้องกนัและแกไ้ขสินเช่ือท่ีจะเป็นปัญหาในอนาคต 

39.2 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของราคาตลาด 

   ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเส่ียงท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจ
ไดรั้บความเสียหายอนัสืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน และราคา
ของหลกัทรัพย ์ดงันั้น ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดจึงประกอบไปดว้ยความเส่ียง
หลักคือ ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน และความเส่ียงจากการ
เปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน 
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 ก) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

  ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไป 
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด   

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้การบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย
โดยการปรับโครงสร้างและสัดส่วนการถือครองสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีระยะเวลาการปรับ
อตัราดอกเบ้ียท่ีแตกต่างกนัให้เหมาะสมและเป็นไปตามทิศทางของดอกเบ้ียในตลาด เพื่อให้
ไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงท่ียอมรับได ้โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงิน ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มีอตัราดอกเบ้ีย    มีอตัราดอกเบ้ีย    
 ปรับข้ึนลง มีอตัรา   ปรับข้ึนลง มีอตัรา   

 ตามอตัราตลาด ดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม ตามอตัราตลาด ดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ         
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 50 140 5,344 5,534 1 - 811 812 
เงินใหกู้ย้มืแก่สถาบนัการเงิน - 157 62 219 - - 20 20 
หลกัทรัพยซ้ื์อโดยมีสญัญาขายคืน - 19,700 - 19,700 - 7,200 - 7,200 
เงินลงทุน 2,008 24,497 7,485 33,990 546 1,004 23,379 24,929 
บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยร์ะหวา่ง         
      บริษทัหลกัทรัพย ์- ลูกหน้ี - - 164 164 - - - - 
เงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ี (ก่อนหกักาํไร         
     จากการโอนขายระหวา่งกนั) 22,634 137,748 2,911 163,293 1,465 80,477 1,173 83,115 
หนีสิ้นทางการเงนิ         
เงินกูย้มืและเงินรับฝาก 17,285 167,575 255 185,115 75,500 11,834 - 87,334 
หลกัทรัพยข์ายโดยมีสญัญาซ้ือคืน - 200 - 200 - - - - 
บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยร์ะหวา่ง         
     บริษทัหลกัทรัพย ์- เจา้หน้ี - - 25 25 - - - - 
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ - - 1,058 1,058 - - - - 
ภาระจากการขายลูกหน้ีตัว๋เงิน - 286 - 286 - - - - 
หุน้กู ้ - 7,522 - 7,522 - 5,473 - 5,473 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - 997 997 - - - - 

  ยอดคงเหลือของเงินให้กูย้ืมและลูกหน้ีท่ีมีอตัราดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดหรือมี
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีไดร้วมเงินให้กูย้ืมและลูกหน้ีอ่ืนท่ีหยุดรับรู้รายได ้(ก่อนหักค่าเผื่อหน้ีสงสัย         
จะสูญ) 
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  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีมีวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราใหม่หรือวนัครบ
กาํหนด (แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน) นบัจากวนัท่ีในงบดุลดงัน้ี :- 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบ้ีย 

รายการ เม่ือทวงถาม 0-3 เดือน 3-12 เดือน 1 – 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั 

       ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน - 60 80 - - 140 1.96-2.00 
เงินใหกู้ย้มืแก่สถาบนัการเงิน 45 24 18 70 - 157 2.96-4.68 
หลกัทรัพยซ้ื์อโดยมีสญัญาขายคืน - 19,700 - - - 19,700 3.90-4.00 
เงินลงทุน - 8,066 1,240 6,238 8,953 24,497 2.73-3.91 
เงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ี (ก่อนหกักาํไร        
   จากการโอนขายระหวา่งกนั) 609 3,813 11,794 113,665 7,867 137,748 5.35-6.84 
        
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินกูย้มืและเงินรับฝาก 555 72,740 58,265 36,015 - 167,575 3.02-3.19 
หลกัทรัพยข์ายโดยมีสญัญาซ้ือคืน - 200 - - - 200 4.00 
ภาระจากการขายลูกหน้ีตัว๋เงิน - 50 236 - - 286 3.50 
หุน้กู ้ - 1,000 1,000 5,522 - 7,522 4.22 

 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบ้ีย 

รายการ เม่ือทวงถาม 0-3 เดือน 3-12 เดือน 1 – 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั 

       ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        

หลกัทรัพยซ้ื์อโดยมีสญัญาขายคืน - 7,200 - - - 7,200 3.90 
เงินลงทุน - 531 - 473 - 1,004 2.05 
เงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ี 331 270 3,468 74,955 1,453 80,477 6.84 
        
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินกูย้มืและเงินรับฝาก - 1,149 9,085 1,600 - 11,834 3.02 
หุน้กู ้ - 1,000 - 4,473 - 5,473 2.77 
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  นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีก่อให้เกิดรายได้
และค่าใชจ่้าย ยอดคงเหลือถวัเฉล่ียท่ีคาํนวณโดยถวัเฉล่ียจากยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินเดือนของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน และอตัราเฉล่ียของดอกเบ้ียและเงินปันผลสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2548 เป็นดงัน้ี :- 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 ยอดคงเหลือ ดอกเบ้ียและ  ยอดคงเหลือ ดอกเบ้ียและ  
 ถวัเฉล่ีย เงินปันผล อตัราเฉล่ีย ถวัเฉล่ีย เงินปันผล อตัราเฉล่ีย 

สินทรัพย์ทางการเงนิทีก่่อให้เกดิรายได้       
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 696 2 0.31 - - - 
หลกัทรัพยซ้ื์อโดยมีสญัญาขายคืน 18,601 531 2.86 8,746 261 2.98 
เงินลงทุน 36,491 1,009 2.76 7,449 236 3.17 
เงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ี (รวมเงินใหกู้ย้มื       

        แก่สถาบนัการเงิน) 137,581 9,392 6.83 103,227 6,950 6.73 
       
หนีสิ้นทางการเงนิทีก่่อให้เกดิค่าใช้จ่าย       

เงินกูย้มืและเงินรับฝาก 166,489 4,101 2.46 108,783 3,573 3.34 
หลกัทรัพยข์ายโดยมีสญัญาซ้ือคืน 200 1 3.04 - - - 
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย-์บญัชีลูกคา้ 453 5 1.21 - - - 
ภาระจากการขายลูกหน้ีตัว๋เงิน 373 12 3.10 - - - 
หุน้กู ้ 7,542 307 4.07 5,473 143 2.61 

  ข) ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนคือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา
แลกเปล่ียน อนัอาจมีผลใหมู้ลค่าของตราสารทางการเงินเปล่ียนแปลงไป หรือทาํใหเ้กิดความผนัผวน
ต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยห์รือหน้ีสินทางการเงิน  

เน่ืองจากบริษทัย่อยมีธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัการปริวรรตเงินตราต่างประเทศทาํให้บริษทัยอ่ย
อาจมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยมีนโยบาย
ในการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนโดยการบริหารจดัการสถานะเงินตราต่างประเทศสุทธิ 
โดยดาํเนินการภายใตน้โยบายบริหารความเส่ียง ซ่ึงอนุมติัโดยคณะกรรมการบริหารของบริษทัยอ่ย
และอยูภ่ายใตเ้กณฑท่ี์กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยอยา่งเคร่งครัด 
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ฐานะเงินต่างประเทศของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547 มีดงัน้ี :- 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงิน ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

ดอลาร์        
สหรัฐฯ ยโูร อ่ืน ๆ 

ดอลาร์        
สหรัฐฯ ยโูร อ่ืน ๆ 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 36 8 17 - - - 
เงินลงทุน 1,389 - - - - - 

เงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ี  7 - - - - - 

 1,432 8 17 - - - 
หนีสิ้นทางการเงนิ       

เงินกูย้มืและเงินรับฝาก 4 - - - - - 

ฐานะเงินตราต่างประเทศในงบดุล – สุทธิ 1,428 8 17 - - - 

ฐานะเงินตราต่างประเทศนอกงบดุล – สุทธิ  
 (สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
 และสญัญาอตัราแลกเปล่ียน) 1,613 934 16 - - - 

 ซ่ึงบริษัทย่อยได้ทําสัญญาแลกเปล่ียนล่วงหน้า  เพื่อป้องกันความเส่ียงในอัตรา
แลกเปล่ียนของเงินลงทุนไวแ้ลว้ทั้งจาํนวน 

 ค) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน 

   ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของราคาตราสารทุน ซ่ึงอาจจะทาํให้เกิดความผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของ
สินทรัพยท์างการเงิน 

39.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง    

   ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระ
ผกูพนัไดเ้ม่ือครบกาํหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงิน
ไดเ้พียงพอตามความตอ้งการในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายได ้

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องภายใตก้ารควบคุมของ
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหน้ีสิน โดยให้มีโครงสร้างแหล่งเงินทุนระยะสั้ นและยาวท่ี
เหมาะสม นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีนโยบายในการดาํรงสภาพคล่องใหส้อดคลอ้งตามเกณฑ์
การดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามีฐานะสภาพคล่องท่ี
เพียงพอต่อความตอ้งการในปัจจุบนัและอนาคต 
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   วนัท่ีท่ีครบกาํหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีในงบดุล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 มี
ดงัน้ี :- 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

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

สินทรัพย์ทางการเงนิ            
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 5,394 140 - - 5,534 812 - - - 812 
หลกัทรัพยซ้ื์อโดยมีสญัญาขายคืน - 19,700 - - 19,700 - 7,200 - - 7,200 
เงินลงทุน 2,021 5,754 18,817 7,398 33,990 546 - 1,004 23,379 24,929 
บญัชีขายระหวา่งบริษทั           
     หลกัทรัพย ์- ลูกหน้ี - 164 - - 164 - - - - - 
เงินใหกู้ย้มืแก่สถาบนัการเงิน           
      และเงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ี           
      (ก่อนหกักาํไรจากการโอน           
      ขายระหวา่งกนั)(1) 12,177 10,100 141,235 - 163,512 1,509 3,489 78,137 - 83,135 
           
หนีสิ้นทางการเงนิ            
เงินกูย้มืและเงินรับฝาก 12,797 115,810 56,508 - 185,115 75,500 1,169 10,665 - 87,334 
หลกัทรัพยข์ายโดยมีสญัญาซ้ือคืน - 200 - - 200 - - - - - 
บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยร์ะหวา่ง           
      บริษทัหลกัทรัพย ์- เจา้หน้ี - 25 - - 25 - - - - - 
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ - 1,058 - - 1,058 - - - - - 
ภาระจากการขายลูกหน้ีตัว๋เงิน - 286 - - 286 - - - - - 
หุน้กู ้ - - 7,522 - 7,522 - - 5,473 - 5,473 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 997 - - - 997 - - - - - 
           
รายการนอกงบดุล :-           
การคํ้าประกนัการกูย้มืและ           
   การรับอาวลัตัว๋เงิน 10 216 23 - 249 10 - - - 10 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต - 635 - - 635 - - - - - 
ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ  88 4,074 48,075 294 52,531 1 1,738 19,985 - 21,724 

 (1)  ยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมและลกูหนีเ้ม่ือทวงถามรวมเงินให้กู้ยืมและลกูหนีท่ี้หยดุรับรู้รายได้ 
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39.4  มูลค่ายุติธรรม 

  มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสองฝ่าย         
มีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระ บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ไดมี้การประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี :- 

 ก) สินทรัพยท์างการเงิน 

   ในการกาํหนดราคายุติธรรมข้ึนอยู่กับลักษณะของตราสารทางการเงิน ราคายุติธรรมของ         
สินทรัพยท์างการเงินส่วนใหญ่ถือตามจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบดุล ซ่ึงรวมถึงเงินสดและเงินฝาก
สถาบนัการเงิน หลกัทรัพยซ้ื์อโดยมีสัญญาขายคืน เงินให้กูย้ืมแก่สถาบนัการเงิน เงินให้กูย้ืมและ
ลูกหน้ีและเงินลงทุนในลูกหน้ีรับโอนซ่ึงจะมีราคาใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชีเน่ืองจากมูลค่าตราสาร
ทางการเงินส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่กบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด ส่วนตราสารทางการเงินท่ีมีเง่ือนไขและ
ระยะเวลาท่ีเป็นมาตรฐานซ่ึงซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องจะใชร้าคาตลาดเป็นราคายติุธรรม เช่น เงิน
ลงทุนในหลกัทรัพย ์เป็นตน้ 

 ข) หน้ีสินทางการเงิน 

  หน้ีสินทางการเงินรวมถึงเงินกูย้ืมและเงินรับฝาก บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยร์ะหว่างบริษทั
หลกัทรัพย ์เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ ภาระจากการขายลูกหน้ีตัว๋เงิน หุ้นกูแ้ละหน้ีสินจ่ายคืนเม่ือ
ทวงถาม ซ่ึงมีราคายติุธรรมใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี เน่ืองจากเหตุผลเดียวกบัท่ีระบุไวส้าํหรับ
สินทรัพยท์างการเงินขา้งตน้ 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 ราคาตามบญัชีของเคร่ืองมือทางการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่
แตกต่างไปจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั ยกเวน้เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด ซ่ึง
มีมูลค่ายติุธรรมตํ่ากวา่มูลค่าทางบญัชี 686 ลา้นบาท 

  มูลค่ายติุธรรมของรายการนอกงบดุลไม่สามารถคาํนวณไดอ้ยา่งเหมาะสมจึงไม่ไดมี้การเปิดเผย 
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 39.5 ตราสารอนุพนัธ์ 

   บริษทัฯและบริษทัย่อยมีนโยบายการทาํธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียงของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยมีนโยบายการทาํธุรกรรมเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงตราสาร
อนุพนัธ์เหล่าน้ี ไดแ้ก่ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ สัญญาอตัราแลกเปล่ียนและสัญญาอตัรา
ดอกเบ้ีย เป็นตน้ 

   บริษทัฯและบริษทัย่อยมีนโยบายในการป้องกนัความเส่ียงดา้นตราสารอนุพนัธ์โดยกาํหนดนโยบาย
และวงเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงให้มีขั้นตอนการรายงานและความเส่ียงต่าง ๆ เพื่อควบคุมธุรกรรมดา้น
อนุพนัธ์ทางการเงิน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยควบคุมความเส่ียงดา้นการผดินดัชาํระท่ีเก่ียวขอ้งกบัอนุพนัธ์ทาง
การเงิน โดยพิจารณาวงเงินสินเช่ือท่ีให้กับลูกคา้โดยรวม ซ่ึงการพิจารณาดังกล่าวเป็นไปเช่นเดียวกับ
กระบวนการพิจารณาสินเช่ืออนัทาํใหบ้ริษทัฯและบริษทัยอ่ยควบคุมระดบัความเส่ียงท่ีสามารถรับได ้

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินท่ีจาํแนกตามระยะเวลา
การกาํหนดของสญัญาไดด้งัน้ี :- 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

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

สญัญาอตัราแลกเปล่ียนทนัทีและล่วงหนา้       
- สญัญาซ้ือ 549 - 549 - - - 
- สญัญาขาย 625 - 625 - - - 

สญัญาอตัราแลกเปล่ียนและอตัราดอกเบ้ีย       
- สญัญาขาย - 1,389 1,389 - - - 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย       
- จ่ายอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 299 14,007 14,306 299 7,507 7,806 
- จ่ายอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 570 9,310 9,880 570 2,485 3,055 
- รับอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 570 12,960 13,530 570 5,685 6,255 
- รับอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 299 10,358 10,657 299 4,308 4,607 

40. การแสดงรายการในงบการเงิน 

  การแสดงรายการในงบการเงินน้ีได้ทาํข้ึนเพื่อให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เร่ืองแบบงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนของบริษทัเงินทุน บริษทัเงินทุนหลกัทรัพยแ์ละบริษทั
เครดิตฟองซิเอร์ ลงวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2544 

  นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้การจดัประเภทรายการบญัชีในงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2547 ข้ึนใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีของปีปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิ
และส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไปแลว้ 



 -  76  - 

41. การอนุมัติงบการเงิน         

  งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัฯในวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2549 
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