
 

 

 

 

 

    บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 

31 มีนาคม 2550 
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รายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

 ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบดุลรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 งบกาํไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วน
ของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 2549 ของบริษทั 
ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั 
(มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงิน
เหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการรายงานต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจา้ตอ้งวางแผน
และปฏิบติังานสอบทาน เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างพอประมาณว่า งบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดั โดยส่วนใหญ่ใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ 
และการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงิน จึงใหค้วามเช่ือมัน่นอ้ยกวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป เน่ืองจากขา้พเจา้ไม่ไดท้าํการตรวจสอบงบการเงินไดแ้ต่เพียงสอบทาน ดงันั้น ขา้พเจา้จึง
ไม่ไดเ้สนอรายงานการสอบบญัชี แต่เสนอเพียงรายงานการสอบทานเท่านั้น  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่างบการเงินดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไปจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดเ้คยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป และเสนอรายงานไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2550 แต่ไดใ้หข้อ้สังเกตเก่ียวกบั
การบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยในการกันเงินสํารองของลูกหน้ีท่ีไม่
ก่อใหเ้กิดรายได ้ซ่ึงมีผลบงัคบัเป็นสามระยะในปี 2549 และ 2550 ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดก้นัสาํรองสาํหรับลูกหน้ีท่ี
เขา้เง่ือนไขท่ีจะตอ้งกนัสาํรองในปี 2549 แลว้ ซ่ึงผลกระทบจากหลกัเกณฑใ์หม่ต่องบการเงินปี 2550 ยงัไม่สามารถสรุปได ้
(อย่างไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัย่อยไดต้ั้งสาํรองตามเกณฑใ์หม่สาํหรับปี 2550 แลว้ในงบการเงินไตรมาสปัจจุบนั)       
งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ท่ีแสดงเปรียบเทียบไว ้ณ ท่ีน้ี เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินท่ี
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบและเสนอรายงานไวแ้ลว้ดงักล่าว (บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงับการเงินเฉพาะกิจการเพื่อสะทอ้นถึงการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมจากวิธีส่วนไดเ้สียเป็นวิธี          
ราคาทุน ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 ขา้พเจา้เห็นว่ารายการปรับปรุงเพื่อจดัทาํงบการเงินดงักล่าวมี
ความเหมาะสมและไดน้าํไปปรับปรุงงบการเงินเฉพาะกิจการตามสมควรแลว้) ขา้พเจา้มิไดใ้ชว้ิธีการตรวจสอบอ่ืนใด
ภายหลงัจากวนัท่ีในรายงานนั้น 

 

 

 

 รัตนา  จาละ 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 
บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
กรุงเทพฯ : 10 พฤษภาคม 2550  



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบดุล

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธนัวาคม 2549

 (หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2550 31 ธนัวาคม 2549 31 มีนาคม 2550 31 ธนัวาคม 2549

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้) - ปรับปรุงใหม่)

               สินทรัพย์

เงินสด 2,097,709         2,466,126         40                     40                     

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 2

   ในประเทศ

      มีดอกเบ้ีย 2,381,315         2,559,775         558,894            9,309                

      ไม่มีดอกเบ้ีย 3,112,642         2,979,958         334,312            265,738            

   ต่างประเทศ 

      มีดอกเบ้ีย 13,493,200       21,420,642       -                    -                    

      ไม่มีดอกเบ้ีย 204,564            104,083            -                    -                    

        รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ 19,191,721       27,064,458       893,206            275,047            

หลกัทรัพยซ้ื์อโดยมีสัญญาขายคืน 14,000,000       6,300,000         -                    -                    

เงินลงทุน

     เงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 3 17,635,551       7,338,916         8,583                8,465                

     เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 3 23,560,537       26,245,186       5,539,067         5,835,794         

     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1.1, 4 - - 21,465,878       21,465,781       ุ

     เงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 1,833,389         1,765,162         311,098            311,098            

        รวมเงินลงทุน - สุทธิ 43,029,477       35,349,264       27,324,626       27,621,138       

ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี 500                   786                   -                    -                    

เงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 6

     เงินใหสิ้นเช่ือ 214,927,257     206,362,384     43,837,245       49,499,798       

     ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย์ 1,521,917         1,815,873         -                    -                    

        รวมเงินใหสิ้นเช่ือและลูกหน้ี 216,449,174     208,178,257     43,837,245       49,499,798       

     ดอกเบ้ียคา้งรับ 267,782            277,313            4,303                17,332              

        รวมเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 216,716,956     208,455,570     43,841,548       49,517,130       

     หกั : ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 7 (6,510,427)        (6,977,314)        (1,660,305)        (2,516,684)        

     หกั : ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี 8 (199,360)           (203,406)           (484)                  (514)                  

        รวมเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 210,007,169     201,274,850     42,180,759       46,999,932       

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 10 7,835,733         8,420,481         2,756,127         3,198,672         

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,910,810         1,758,010         219,228            344,342            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ซอฟทแ์วร์ - สุทธิ 169,125            156,136            4,753                96,070              

สิทธิการเช่า 378,097            379,125            167,043            171,689            

ค่าความนิยม 7,894                10,215              -                    -                    

มูลค่าเงินลงทุนท่ีตํ่ากว่ามูลค่าทางบญัชี (14,826)             (18,111)             -                    -                    

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน 1,849,400         1,475,296         -                    -                    

สินทรัพยอ่ื์น 2,101,424         2,131,374         388,426            216,176            

รวมสินทรัพย์ 302,564,233     286,768,010     73,934,208       78,923,106       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบดุล (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธนัวาคม 2549

 (หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2550 31 ธนัวาคม 2549 31 มีนาคม 2550 31 ธนัวาคม 2549

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้) - ปรับปรุงใหม่)

          หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้

เงินฝาก

     เงินฝากท่ีเป็นเงินบาท 203,339,077     198,526,849     -                    -                    

     เงินฝากท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 4                       75                     -                    -                    

        รวมเงินฝาก  203,339,081     198,526,924     -                    -                    

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

     ในประเทศ

         มีดอกเบ้ีย 4,290,382         4,338,927         33,700,599       39,600,429       

        ไม่มีดอกเบ้ีย 961,402            168,431            -                    -                    

        รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ 5,251,784         4,507,358         33,700,599       39,600,429       

เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี 428,325            609,007            -                    -                    

เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย์ 719,396            645,425            -                    -                    

เงินกูย้มื 11

     เงินกูย้มืระยะสั้น 32,142,387       18,459,807       3,935,000         2,935,000         

     เงินกย้มืระยะยาว 22 246 862       26 574 862       11 730 300       12 730 300            เงนกยูมระยะยาว 22,246,862       26,574,862       11,730,300       12,730,300       

        รวมเงินกูย้มื 54,389,249       45,034,669       15,665,300       15,665,300       

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 2,068,590         1,883,847         268,629            122,343            

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 1,077,704         1,461,623         -                    -                    

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 1,008,068         373,672            509,424            89,201              

เงินสาํรองประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ 1,016,994         923,333            -                    -                    

เงินสาํรองประกนัชีวติ 3,784,105         3,550,308         -                    -                    

หน้ีสินอ่ืน 4,838,083         5,281,967         811,975            889,076            

รวมหน้ีสิน 277,921,379     262,798,133     50,955,927       56,366,349       

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี   



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบดุล (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธนัวาคม 2549

 (หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2550 31 ธนัวาคม 2549 31 มีนาคม 2550 31 ธนัวาคม 2549

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้) - ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผูถื้อหุน้

     ทุนเรือนหุน้ 12

        ทุนจดทะเบียนท่ีออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้

           หุน้บุริมสิทธิ 19,546 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 195                   195                   195                   195                   

           หุน้สามญั 1,333,134,457 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 13,331,345       13,331,345       13,331,345       13,331,345       

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

     ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 2,065,645         2,065,645         2,065,645         2,065,645         

     ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึนของบริษทัร่วม 534,837            539,051            -                    -                    

     ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 13 222,631            159,424            43,424              63,950              

     ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 13 (888,451)           (925,583)           (205,944)           (130,467)           

     กาํไรสะสม

        จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 597,369            597,369            597,369            597,369            

        ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 7,913,755         7,336,945         7,146,247         6,628,720         

     ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 23,777,326       23,104,391       22,978,281       22,556,757       

     ส่วนของผถื้อหน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย 865 528            865 486                                                         สวนของผถูอหุนสวนนอยของบรษทยอย 865,528            865,486            -                    -                    

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 24,642,854       23,969,877       22,978,281       22,556,757       

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 302,564,233     286,768,010     73,934,208       78,923,106       

-                    -                    -                    -                    

รายการนอกงบดุล - ภาระผกูพนัทั้งส้ิน 20.1

การรับอาวลัตัว๋เงินและการคํ้าประกนัการกูย้มื 21,763              63,669              10,000              10,000              

ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบกาํหนด 3,490                18,911              -                    -                    

เลต็เตอร์ออฟเครดิต 177,068            94,147              -                    -                    

ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ 94,032,800       73,567,149       19,986,967       19,986,967       

                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 

กรรมการ

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 2549

(หน่วย : พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม่)

รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล

     เงินใหสิ้นเช่ือ 747,873            615,283            42,247              51,563              

     รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 328,943            259,770            2,398                82,941              

     การใหเ้ช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 3,080,246         2,206,366         723,875            1,303,393         

     เงินลงทุน 362,292            324,781            58,443              49,637              

        รวมรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล 4,519,354         3,406,200         826,963            1,487,534         

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย

     เงินฝาก 2,147,885         1,260,911         -                    -                    

     รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 47,094              19,799              543,447            1,018,326         

     เงินกูย้มืระยะสั้น 259,636            7,557                29,247              5,694                

     เงินกูย้มืระยะยาว 292,271            378,867            126,869            118,851            

        รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 2,746,886         1,667,134         699,563            1,142,871         

          รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลสุทธิ 1,772,468         1,739,066         127,400            344,663            

โอนกลบัหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 

   (หน้ีสญและหน้ีสงสัยจะสญ) 14 461 407            (49 082)             850 588            202 460               (หนสูญและหนสงสยจะสูญ) 14 461,407            (49,082)             850,588            202,460            

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี (335)                  (14,075)             -                    (55)                    

     รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลสุทธิหลงัหกัหน้ีสูญ

        และหน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 2,233,540         1,675,909         977,988            547,068            

รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย

     ค่านายหนา้คา้หลกัทรัพย์ 130,092            205,258            -                    -                    

     กาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน (32,888)             170,467            (14,462)             127,941            

     ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

           ตามวิธีส่วนไดเ้สีย - สุทธิ 70,282              56,455              -                    -                    

     ค่าธรรมเนียมและบริการ

            การรับรอง รับอาวลัและคํ้าประกนั 4,598                3,448                -                    -                    

            ส่วนลดค่าเบ้ียประกนัภยัรับ 169,356            169,407            286                   29,843              

            อ่ืน ๆ 270,048            192,177            101,238            86,832              

     กาํไรจากการปริวรรต 13,237              4,063                -                    -                    

     กาํไรจากการรับชาํระหน้ี/ขายหน้ี 33,759              268,888            402                   21,685              

     รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 1,003,796         578,919            -                    -                    

     กาํไร(ขาดทุน)จากทรัพยสิ์นรอการขาย 88,635              324,127            43,729              (36,455)             

     รายไดอ่ื้น 152,980            127,968            112,881            70,881              

        รวมรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย 1,903,895         2,101,177         244,074            300,727            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกาํไรขาดทุน (ต่อ)

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 2549

(หน่วย : พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม่)

ค่าใชจ่้ายท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย

     ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 664,988            596,298            33,118              89,550              

     ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 317,481            272,246            46,807              98,313              

     ค่าภาษีอากร 107,877            129,729            6,044                6,027                

     ค่าธรรมเนียมและบริการ 44,319              56,560              4,331                10,792              

     ค่าตอบแทนกรรมการ 15 5,187                4,801                2,630                2,206                

     เงินสมทบกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน  200,088            170,968            -                    22,043              

     ค่านายหนา้เช่าซ้ือ -                    378,732            -                    -                    

     ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 829,492            512,135            -                    -                    

     ค่าใชจ่้ายอ่ืน 732,909            498,155            186,545            252,488            

        รวมค่าใชจ่้ายท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย 2,902,341         2,619,624         279,475            481,419            

กาํไรก่อนภาษีเงินไดแ้ละส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 1,235,094         1,157,462         942,587            366,376            

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 16 (659,711)           (390,544)           (425,060)           (140,361)           

กาํไรก่อนส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 575,383            766,918            517,527            226,015            

ขาดทน(กาํไร)ของส่วนของผถื้อหน้ส่วนนอ้ย - สทธิ 1 427                (18 871)                                                     ขาดทุน(กาไร)ของสวนของผถูอหุนสวนนอย - สุทธ 1,427                (18,871)             -                    -                    

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 576,810            748,047            517,527            226,015            

กาํไรต่อหุน้ 17

     กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.43                  0.56                  0.39                  0.17                  

     กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.43                  0.56                  0.39                  0.17                  

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 2549

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

     กาํไรสุทธิ 576,810            748,047            517,527            226,015            

     รายการปรับกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

        จากกิจกรรมดาํเนินงาน :-

           ขาดทุน (กาํไร) ของส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย (1,427)               18,871              -                    -                    

           ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (70,282)             (56,455)             -                    -                    

           ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 91,613              80,555              11,119              33,651              

           หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี

              (โอนกลบัหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ) (461,073)           63,157              (850,588)           (202,405)           

           ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเพิ่มข้ึน(ลดลง) (8,785)               84,591              11,724              59,960              

           ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพยอ่ื์นเพิ่มข้ึน 276,650            81,283              38,714              68,899              

           ค่าเผือ่การดอ้ยค่า/ปรับราคาเงินลงทุนเพิ่มข้ึน 94,348              6,673                39,513              1,928                

           ตดัจาํหน่ายกาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย - รอตดับญัชี (12,028)             (18,827)             -                    (8,588)               

           ตดัจาํหน่ายส่วนเกิน/ส่วนตํ่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสารหน้ี (50,289)             (73,465)             -                    -                    

           ตดัจาํหน่ายส่วนลดจ่ายเงินกย้มื 7 284                6 997                                                                   ตดจาหนายสวนลดจายเงนกยูม 7,284                6,997                -                    -                    

           ตดัจาํหน่ายค่าความนิยม/มูลค่าเงินลงทุนท่ีตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี (964)                  (2,976)               -                    -                    

           กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนและอนุพนัธ์ทางการเงิน (35,274)             (2,388)               -                    -                    

           เงินสาํรองการประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได/้เงินสาํรอง

              ประกนัชีวิตเพิ่มข้ึน 255,152            268,259            -                    -                    

           กาํไรจากการรับชาํระหน้ี/ตีโอนสินทรัพยช์าํระหน้ี (4,763)               -                    (2,385)               -                    

           ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 2,021                (11,098)             (2,053)               (8,312)               

           รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลคา้งรับ(เพิ่มข้ึน)ลดลง 91,611              (110,765)           (46,549)             17,573              

           ดอกผลจากการใหเ้ช่าซ้ือรับล่วงหนา้ตดัจ่าย (28,946)             (34,493)             (10,491)             (17,480)             

           รายไดค้า้งรับอ่ืนเพิ่มข้ึน (126,861)           (89,037)             (15,797)             (7,507)               

           ดอกเบ้ียคา้งจ่ายเพิ่มข้ึน 184,744            293,685            146,286            44,913              

     กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

        สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 779,541            1,252,614         (162,980)           208,647            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 2549

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม่)

     สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง

        รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 7,761,881         1,435,197         (615,361)           (171,152)           

        หลกัทรัพยซ้ื์อโดยมีสัญญาขายคืน (7,700,000)        (14,800,000)      -                    7,200,000         

        เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (2,510)               10,695              -                    -                    

        ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี 286                   (44,845)             -                    -                    

        เงินใหสิ้นเช่ือ (9,292,645)        (14,109,773)      5,494,724         9,548,773         

        ทรัพยสิ์นรอการขาย 1,687,757         599,849            608,039            389,719            

        สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (17,682)             (292,018)           -                    -                    

        สินทรัพยอ่ื์น (436,132)           (1,172,986)        (134,155)           (65,933)             

     หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

        เงินฝาก 4,812,157         31,685,649       -                    -                    

        รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 744,426            (297,614)           (5,899,830)        (13,199,670)      

        หลกัทรัพยข์ายโดยมีสัญญาซ้ือคืน -                    (100,000)           -                    -                    

        เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี (180,682)           279,271            -                    -                    

        เจา้หน้ีธรกิจหลกัทรัพย์ 73 971              (88 461)                                                             เจาหนธุรกจหลกทรพย 73,971              (88,461)             -                    -                    

        หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม (383,918)           (236,562)           -                    -                    

        หน้ีสินอ่ืน 274,130            735,272            349,531            120,388            

           เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (1,879,420)        4,856,288         (360,032)           4,030,772         

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

     เงินลงทุนระยะยาวลดลง(เพิ่มข้ึน) (7,594,871)        (4,180,073)        151,852            (3,694,859)        

     เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม -                    57                     -                    20                     

     เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดินและอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (242,843)           (209,466)           (23,641)             (56,774)             

     เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,420                24,958              231,821            19,541              

        เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (7,836,294)        (4,364,524)        360,032            (3,732,072)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 2549

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

     เงินสดรับ(จ่าย)ชาํระคืนเงินกูย้มื - สุทธิ 9,347,297         (315,260)           -                    (298,700)           

        เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน 9,347,297         (315,260)           -                    (298,700)           

เงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ (368,417)           176,504            -                    -                    

เงินสด ณ วนัตน้งวด 2,466,126         800,954            40                     40                     

เงินสด ณ วนัปลายงวด 2,097,709         977,458            40                     40                     

-                    -                    -                    

ขอ้มูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด :-

     เงินสดจ่ายระหว่างงวดสาํหรับ

        ดอกเบ้ียจ่าย 2,557,134         26,896              553,628            1,098,211         

        ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 31,808              1,368,775         4,837                4,296                

     รายการท่ีมิใช่เงินสด

        รับโอนทรัพยสิ์นรอการขายจากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ ลูกหน้ีอ่ืน

           และเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีซ้ือมา 1,043,478         524,537            162,128            353,654            

        โอนเงินลงทนในลกหน้ีท่ีซ้ือมาเป็นเงินใหสิ้นเช่ือ 5 000                12 007              519                   3 435                        โอนเงนลงทุนในลูกหนทซอมาเปนเงนใหสนเชอ 5,000                12,007              519                   3,435                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

(หน่วย : พนับาท)

ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน

จากการตีราคา (ตํ่ากว่าทุน)จากการ จดัสรรแลว้ -

ส่วนเกิน ทรัพยส์ินเพิ่มขึ้น เปลี่ยนแปลง สาํรอง ส่วนของผูถ้ือหุน้

หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั มูลค่าหุน้ ของบริษทัร่วม มูลค่าเงินลงทุน ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนนอ้ย รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2549 195                    13,331,345        2,065,645          540,420             (830,178)            523,976             7,007,426          746,762             23,385,591        

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยส์ินลดลง -                     -                     -                     (7,791)                -                     -                     -                     -                     (7,791)                

ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนลดลง -                     -                     -                     -                     44,448               -                     -                     -                     44,448               

ส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ยลดลง -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     (2,807)                (2,807)                

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด -                     -                     -                     -                     -                     -                     748,047             18,871               766,918             

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 2549 195                    13,331,345        2,065,645          532,629             (785,730)            523,976             7,755,473          762,826             24,186,359        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2550 195                    13,331,345        2,065,645          539,051             (766,159)            597,369             7,336,945          865,486             23,969,877        

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยส์ินลดลง -                     -                     -                     (4,214)                -                     -                     -                     -                     (4,214)                

ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนลดลง -                     -                     -                     -                     100,339             -                     -                     -                     100,339             

ส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ยเพิ่มขึ้น -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,469                 1,469                 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับงวด -                     -                     -                     -                     -                     -                     576,810             (1,427)                575,383             

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 2550 195                    13,331,345        2,065,645          534,837             (665,820)            597,369             7,913,755          865,528             24,642,854        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

ทุนที่ออกและชาํระแลว้

สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้

สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549

(หน่วย : พนับาท)

ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน

จากการตีราคา (ตํ่ากว่าทุน)จากการ จดัสรรแลว้ -

ส่วนเกิน ทรัพยส์ินเพิ่มขึ้น เปลี่ยนแปลง สาํรอง

หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั มูลค่าหุน้ ของบริษทัร่วม มูลค่าเงินลงทุน ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2549 - ตามทีร่ายงานไว้เดมิ 195 13,331,345 2,065,645 540,420 -830,178 523,976 7,007,426 22,638,829

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบั

   การบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม -                     -                     -                     -540,420 865,313 -                     -426,250 -101,357

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2549 - หลงัปรับปรุง 195                    13,331,345        2,065,645          -                     35,135               523,976             6,581,176          22,537,472        

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น -                     -                     -                     -                     34,959               -                     -                     34,959               

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) -                     -                     -                     -                     -                     -                     226,015             226,015             

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 2549 - หลงัปรับปรุง 195                    13,331,345        2,065,645          -                     70,094               523,976             6,807,191          22,798,446        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2550 - ตามทีร่ายงานไว้เดมิ 195 13,331,345 2,065,645 539,051 -766,159 597,369 7,336,945 23,104,391

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบั

   การบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม -                     -                     -                     -539,051 699,642 -                     -708,225 -547,634

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2550 - หลงัปรับปรุง 195                    13,331,345        2,065,645          -                     (66,517)              597,369             6,628,720          22,556,757        

ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น -                     -                     -                     -                     (96,003)              -                     -                     (96,003)              

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด -                     -                     -                     -                     -                     -                     517,527             517,527             

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 2550 195                    13,331,345        2,065,645          -                     (162,520)            597,369             7,146,247          22,978,281        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนที่ออกและชาํระแลว้

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1  ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายไทย
และประกอบกิจการในประเทศไทย และเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2549  บริษทัฯไดคื้นใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุน
ใหแ้ก่กระทรวงการคลงั โดยมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2549 ทาํใหบ้ริษทัฯเปล่ียนสถานะจากบริษทั
เงินทุนเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุน (Holding Company) โดยเป็นบริษทัใหญ่ของ
กลุ่มธนชาต  บริษทัฯมีท่ีอยูท่ี่จดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชั้น 10-11 และ 15-20 ถนน
พญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ  

 ในเดือนธนัวาคม 2549 ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.” ) ไดอ้นุญาตการจดัตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
โดยมีบริษทัฯเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลแบบรวมกลุ่มของธนาคาร
แห่งประเทศไทย โดยให้บริษทัฯซ้ือหรือมีหุ้นในบริษทัจาํกดัท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินไดจ้าํนวน 13 
บริษทั  (ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้อยูใ่นปัจจุบนัทาํใหโ้ครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่มธนชาต
โดยรวมไม่เปล่ียนแปลงมากนกั) และสาํหรับบริษทันอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินท่ีประกอบธุรกิจทางการเงิน
อนุญาตใหบ้ริษทัฯถือต่อไปได ้1 บริษทั และสาํหรับบริษทันอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินท่ีไม่ไดป้ระกอบธุรกิจ
ทางการเงินบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะตอ้งลดสัดส่วนการถือหุ้นลงให้ไม่เกินร้อยละ 10 ภายใน 3 ปี นบัจาก
วนัท่ีไดรั้บอนุญาต ทั้งน้ี ในการคาํนวณเงินกองทุนของบริษทัฯตามเกณฑก์าํกบัแบบรวมกลุ่ม (Consolidated 
supervision) บริษทัฯตอ้งนาํเงินลงทุนในส่วนท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยอ่ืนในกลุ่มถือหุ้นทั้งทางตรงและ
ทางออ้มในกลุ่มธุรกิจทางการเงินท่ีถือหุน้นอ้ยกว่าร้อยละ 50 เงินลงทุนในบริษทันอกกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
และเงินลงทุนในบริษทัประกนัภยัและประกนัชีวิตมาหักออกจากเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทั้ง
จาํนวน 
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 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2550 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีของบริษทัฯไดพ้ิจารณาและอนุมติั
รายการท่ีเก่ียวกบัแผนการปรับโครงสร้างของกลุ่มดงัน้ี :- 

1. อนุมติัการจาํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัย่อยจาํนวน 8 บริษทั ให้แก่ธนาคารธนชาต 
จาํกดั (มหาชน) (บริษทัยอ่ย) ในราคามูลค่าตามบญัชีส้ินเดือนล่าสุดก่อนทาํการซ้ือขายหุ้น แต่
มูลค่ารวมกนัไม่เกิน 4,670 ลา้นบาท โดยรายช่ือบริษทัยอ่ย 8 บริษทัท่ีจะจาํหน่ายมีดงัน้ี  

บริษทั จาํนวนหุน้ท่ีขาย สัดส่วนการถือหุน้ 
(ร้อยละ) 

1. บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 1,499,999,930 99.99 
2. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั  7,499,993 75.00 
3. บริษทั ธนชาตประกนัชีวติ จาํกดั  49,999,400 99.99 
4. บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั  38,999,434 78.00 
5. บริษทั ธนชาตแมเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั  599,993 99.99 
6. บริษทั ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จาํกดั  999,993 99.99 
7. บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จาํกดั  35,999,994 99.99 
8. บริษทั ธนชาตโบรกเกอร์ จาํกดั  9,999,000 99.99 

2. บริษทัฯไดล้งนามในการทาํสัญญาขายหุน้สามญัของธนาคารธนชาต กบั The Bank of Nova Scotia 
Asia Limited (“Scotiabank”) เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2550 โดยมีขอ้ตกลงท่ีสาํคญัคือ Scotiabank ได้
แสดงความประสงคท่ี์จะซ้ือหุ้นสามญัของธนาคารฯในลกัษณะเป็นผูร่้วมทุนและบริหารจดัการใน
สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 49.00 ของทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ของธนาคารฯ โดยจะดาํเนินการ 
ดงัน้ี :- 

ก) ในกรณีท่ีกระทรวงการคลงัอนุญาตให้ Scotiabank เป็นผูถื้อหุ้นของธนาคารฯไม่เกิน     
ร้อยละ 24.99 ของทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ Scotiabank จะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
ธนาคารฯในจาํนวน 276,263,200 หุ้นในราคาหุ้นละ 16.37 บาท และซ้ือจากบริษทัฯ
จาํนวน 157,130,216 หุน้ ในราคาหุน้ละ 16.37 บาท  
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ข) ในกรณีท่ีกระทรวงการคลงัอนุญาตให ้Scotiabank เป็นผูถื้อหุน้ของธนาคารฯไม่เกินร้อยละ 
49.00 ของทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ Scotiabank จะซ้ือหุ้นในส่วนท่ีเพิ่มทั้งหมดจาก
บริษทัฯ โดยแบ่งเง่ือนไขการซ้ือเป็น 2 ช่วงดงัน้ี  

- ช่วงแรก Obligation period ส้ินสุดปี 2550 (เวน้แต่จะไดมี้การแจง้ขอขยายระยะเวลา
ภายในเดือนกนัยายน 2550 กาํหนดเวลาส้ินสุดจะขยายเป็นส้ินปี 2551)  Scotiabank จะ
ซ้ือหุ้นในราคาหุน้ละ 1.6 เท่าของมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น คาํนวณโดยหักจาํนวนเงิน
และจาํนวนหุน้ท่ี Scotiabank ไดล้งทุนไปก่อนหนา้แลว้ 

-  ช่วงท่ีสอง Call period อาย ุ4 ปี หลงัจากส้ินสุด Obligation period โดย Scotiabank 
จะซ้ือหุ้นในราคาหุ้นละ 1.7 เท่าของมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น คาํนวณโดยหักจาํนวน
เงินและจาํนวนหุน้ท่ี Scotiabank ไดล้งทุนไปก่อนหนา้แลว้ 

 ทั้งน้ี รายการตามท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ 1 และ 2 ขา้งตน้อยู่ระหว่างการขออนุมติัจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยและกระทรวงการคลงั 

 1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

   งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 เร่ืองงบการเงินระหว่างกาล 
โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการใน         
งบดุล งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดในรูปแบบ
เช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ัง
ล่าสุด ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์
ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 
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 1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวมระหว่างกาล 

  งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุน้ในระหวา่งงวด  

  มูลค่าสินทรัพยร์วมและรายไดร้วมของบริษทัยอ่ยท่ีมีสาระสาํคญัซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินรวม ณ 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธนัวาคม 2549 และสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2550 
และ 2549 หลงัหกัรายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัมีดงัน้ี :- 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 

 สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 
รายไดร้วมสาํหรับงวด 
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 

  2550  2549 2550 2549 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 231,259 207,781 3,829 1,904 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 9,721 9,720 133 718 
บริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั 3,674 3,974 542 282 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 2,347 2,615 151 236 
บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั 2,045 2,262 39 108 

 1.4 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

   งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้
ในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ยกเวน้ 

 ก) การบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการบนัทึกเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีส่วนไดเ้สียเป็นวิธีราคาทุน
ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 26/2549 เร่ืองมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 44 เร่ือง งบ
การเงินรวมและการบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (แกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1) ซ่ึงกาํหนดให้
แกไ้ขการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อย กิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมร่วม และบริษทัร่วมใน   
งบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีส่วนไดเ้สียมาเป็นวิธีราคาทุน  
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ในการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินเฉพาะ
กิจการงวดก่อนท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบเสมือนวา่บริษทัฯไดถื้อปฏิบติัเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุนมาโดยตลอด การเปล่ียนแปลงน้ีทาํใหบ้ริษทัฯมี
กาํไรสุทธิในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 
2549 ลดลงเป็นจาํนวน 59 ลา้นบาท (0.04 บาทต่อหุ้น) และ 522 ลา้นบาท (0.39 บาทต่อหุ้น) 
ตามลาํดบั ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ “ผลสะสม
จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม” 
ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการแลว้ 

ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวมีผลกระทบเฉพาะต่อรายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น โดยไม่ไดมี้ผลกระทบ
ต่องบการเงินรวมแต่อยา่งใด  

 ข) รายไดด้อกเบ้ียจากสญัญาเช่าซ้ือ 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2550 บริษทัฯและธนาคารธนชาตไดเ้ปล่ียนแปลงวิธีการบญัชีในการ
รับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากสัญญาเช่าซ้ือจากการรับรู้ตามวิธีผลรวมจาํนวนปีมาเป็นวิธีอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริงโดย 

- รายไดต้ามสัญญาเช่าซ้ือของสัญญาท่ีทาํข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2550 รับรู้ตามวิธีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

- รายไดต้ามสัญญาเช่าซ้ือของสัญญาท่ีทาํข้ึนก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2550 รับรู้ตามวิธีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยใชย้อดยกมาของสัญญาเช่าซ้ือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2550 เป็นวนั
เร่ิมตน้ในการรับรู้รายไดต้ามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงสาํหรับระยะเวลาเช่าท่ีเหลืออยู ่
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 ค) ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงจากการใหเ้ช่าซ้ือ 

ธนาคารธนชาตไดเ้ปล่ียนแปลงวิธีการบญัชีในการรับรู้ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรง
จากการใหเ้ช่าซ้ือ (ตน้ทุนทางตรงเม่ือเร่ิมแรกของสญัญาเช่าซ้ือ เช่น ค่านายหนา้ ค่าอากรแสตมป์) 
สาํหรับสัญญาเช่าซ้ือท่ีทาํข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2550 จากการรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีท่ีเกิด
รายการเป็นการปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเช่นเดียวกบัการรับรู้รายได ้และ
แสดงหกัจากรายไดด้อกเบ้ียตลอดอายขุองสญัญาเช่าซ้ือ 

รายได้ดอกเบ้ียจากการให้เช่าซ้ือรอตัดบัญชีแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่าย
ทางตรงท่ีเกิดข้ึนเม่ือเร่ิมแรกจากการใหเ้ช่าซ้ือ 

 ง) ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

บริษทัฯได้เปล่ียนแปลงประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้สินเช่ือสําหรับ
ลูกหน้ีจดัชั้นปกติจากอตัราร้อยละ 3 เป็นอตัราร้อยละ 1 ของมูลหน้ีหลงัหักหลกัประกนัไม่รวม
ดอกเบ้ียคา้งรับ และรวมถึงการบนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและเช่า
การเงินของลูกหน้ีจดัชั้นปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษของบริษทัฯและบริษทัย่อย ซ่ึงเดิมจะกนั
สาํรองจากยอดหน้ีคงคา้ง (ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) ก่อนหกัหลกัประกนัมาเป็นการคาํนวณสาํรอง
จากยอดหน้ีคงคา้ง (ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) หลงันาํมูลค่ารถยนตท่ี์เป็นหลกัประกนัมาหักออก
จากยอดหน้ี 

นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้
สินเช่ือสําหรับลูกหน้ีจดัชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญจากการตั้งสํารองในอตัรา
ร้อยละ 20 50 และ 100 ตามลาํดบั ของยอดหน้ีหลงัหกัหลกัประกนัตามเกณฑเ์ดิมของ ธปท. มา
เป็นการตั้งสาํรองในอตัราร้อยละ 100 สาํหรับส่วนต่างระหวา่งยอดหน้ีตามบญัชีกบัมูลค่าปัจจุบนั
ของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีหรือมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บจากการจาํหน่ายหลกัประกนัตามหลกัเกณฑ์ใหม่ของ ธปท. ตามหนังสือลงวนัท่ี 21 
ธนัวาคม 2549 ทั้งน้ีอตัราดอกเบ้ียคิดลดและระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจาํหน่ายหลกัประกนัไดอ้า้งอิง
ตามหลกัเณฑข์อง ธปท. 

การเปล่ียนแปลงการรับรู้รายไดต้าม ข) และค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงจากการใหเ้ช่าซ้ือ
ตาม ค) ดงักล่าวเป็นไปตามร่างมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ืองสัญญาเช่า (ฉบบัปรับปรุง) ซ่ึงยงัไม่มี
ผลบงัคบัใช ้ณ ปัจจุบนั 
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2. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

   31 มีนาคม 2550 31 ธนัวาคม 2549 
 เม่ือทวงถาม   มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
ในประเทศ : 
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ 

     กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟฯู 2,396 - 2,396 2,331 - 2,331 
ธนาคารพาณิชย ์ 903 1,883 2,786 1,044 2,001 3,045 
ธนาคารอ่ืน 45 220 265 39 70 109 
สถาบนัการเงินอ่ืน 53 20 73 42 40 82 
รวม 3,397 2,123 5,520 3,456 2,111 5,567 
บวก : ดอกเบ้ียคา้งรับ 1 15 16 1 15 16 
หกั : ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (42) - (42) (42) (1) (43) 
รวมรายการระหวา่งธนาคารและ
ตลาดเงิน - ในประเทศ 3,356 2,138 5,494 3,415 2,125 5,540 

ต่างประเทศ :           
เงินดอลลาร์สหรัฐ  125 13,483 13,608 101 21,230 21,331 
เงินสกลุอ่ืน 80 - 80 57 - 57 
รวม 205 13,483 13,688 158 21,230 21,388 
บวก : ดอกเบ้ียคา้งรับ - 10 10 - 136 136 
รวมรายการระหวา่งธนาคารและ
ตลาดเงิน - ต่างประเทศ 205 13,493 13,698 158 21,366 21,524 
รวมรายการระหวา่งธนาคาร 
 และตลาดเงิน - สุทธิ 3,561 15,631 19,192 3,573 23,491 27,064 

 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   31 มีนาคม 2550 31 ธนัวาคม 2549 
 เม่ือทวงถาม   มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
ในประเทศ : 
ธนาคารพาณิชย ์ 864 - 864 241 - 241 
ธนาคารอ่ืน 7 - 7 15 - 15 
สถาบนัการเงินอ่ืน - 20 20 - 20 20 
รวม 871 20 891 256 20 276 
บวก : ดอกเบ้ียคา้งรับ 3 - 3 - - - 
หกั : ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - (1) (1) - (1)  (1) 
รวมรายการระหวา่งธนาคารและ
ตลาดเงินในประเทศ - สุทธิ 874 19 893 256 19 275 
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3. เงินลงทุน 

 3.1   จําแนกตามประเภทเงนิลงทุน 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2550 31 ธนัวาคม 2549 31 มีนาคม 2550 31 ธนัวาคม 2549 

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

 ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม 

เงนิลงทุนช่ัวคราว :         
เงนิลงทุนเพือ่ค้า         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 409 410 396 396 - - - - 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 7 7 2 2 - - - - 
ตราสารทุนในความตอ้งการของ

ตลาดในประเทศ - - 15 15 - - - - 

 416 417 413 413 - - - - 
บวก : ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 1  -  -  -  

 417  413  -  -  
เงนิลงทุนเผือ่ขาย         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,884 1,894 2,318 2,318 - - - - 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 180 177 459 457 - - - - 
ตราสารทุนในความตอ้งการของ

ตลาดในประเทศ 16 19 17 18 7 9 7 8 
 2,080 2,090 2,794 2,793 7 9 7 8 
บวก (หกั) :  ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 10  (1)  2  1  

 2,090  2,793  9  8  
 
ตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบกาํหนด – 
ครบกาํหนดชําระภายใน 1 ปี         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 4,184  3,641  -  -  

     ตราสารหน้ีภาคเอกชน 743  63  -  -  
     ตราสารหน้ีต่างประเทศ 10,202  429  -  -  
 15,129  4,133  -  -  
รวมเงนิลงทุนช่ัวคราว – สุทธิ 17,636  7,339  9  8  
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2550 31 ธนัวาคม 2549 31 มีนาคม 2550 31 ธนัวาคม 2549 

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

 ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม 

เงนิลงทุนระยะยาว  :     
เงนิลงทุนเผือ่ขาย     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 3,335 3,377 5,018 5,003 - - - - 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 865 881 905 899 - - - - 
ตราสารทุนในความตอ้งการของ

ตลาดในประเทศ 2,541 2,340 2,842 2,659 794 630 894 826 

  6,741 6,598 8,765 8,561 794 630 894 826 
หกั : ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (143)  (204)  (164)  (68)  

 6,598  8,561  630  826  
ตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบกาํหนด          
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 12,285  12,736  481  504  
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 236  236  3,000  3,000  
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 1,401  1,441  -  -  
 13,922  14,413  3,481  3,504  
หกั : ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (547)  (443)  (183)  (137)  

 13,375  13,970  3,298  3,367  
เงนิลงทุนทั่วไป         
เงินลงทุนในลกูหน้ีท่ีรับโอน 2,595  2,686  1,538  1,576  
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย ์ 1,063  1,106  -  -  
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความ         
 ตอ้งการของตลาด - ในประเทศ 357  356  241  242  
 4,015  4,148  1,779  1,818  
หกั : ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (427)  (434)  (168)  (175)  

 3,588  3,714  1,611  1,643  
รวมเงนิลงทุนระยะยาว - สุทธิ 23,561  26,245  5,539  5,836  

3.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนเกินทุนและส่วนตํ่ากว่าทุนท่ีเกิดจากการโอนเปล่ียน
ประเภทเงินลงทุนของตราสารหน้ีคงเหลือในส่วนของผูถื้อหุน้เป็นจาํนวนประมาณ 43 ลา้นบาท และ 588 
ลา้นบาท ตามลาํดบัในงบการเงินรวม (31 ธนัวาคม 2549 : คงเหลือส่วนเกินทุน 45 ลา้นบาท และส่วนตํ่ากว่า
ทุน 616 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม) 
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3.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดชาํระรวมเงินลงทุนใน    
ตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีออกโดยบรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย (“บสท.”) ซ่ึงไดรั้บจากการโอนขายลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพใหแ้ก่ 
บสท. จาํนวน 1,518 ลา้นบาท ตัว๋สัญญาใชเ้งินดงักล่าวเปล่ียนมือไม่ได ้มีอาย ุ10 ปี (งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 481 
ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2549 : ตัว๋สญัญาใชเ้งินจากการโอนขายลูกหน้ี 1,769 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 
504 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ) อยา่งไรก็ตาม ยอดราคาโอนท่ีไดรั้บชาํระเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งิน
แลว้ยงัสามารถเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไดอี้กภายหลงัจากบสท.ไดส้อบทานราคาหรือไดมี้การประเมิน
หลกัประกนัหรือปรับปรุงราคา ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดป้ระมาณการค่าเผือ่ผล
ขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพแลว้ จาํนวนรวม 547 ลา้นบาท โดยแสดงเป็น
สาํรองเผื่อการดอ้ยค่าในตัว๋สัญญาใชเ้งินในส่วนของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดตาม
การจดัประเภทของตัว๋สัญญาใชเ้งิน (งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ : 183 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2549 : 443 
ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและ 137 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ) ซ่ึงจาํนวนสาํรองท่ีกนัไวน้ี้
สูงกว่าจาํนวนผลขาดทุนท่ีไดรั้บแจง้จาก บสท. ซ่ึงคาํนวณตามหลกัเกณฑท่ี์ บสท. กาํหนดเฉพาะสาํหรับ
ลูกหน้ีท่ีไดท้าํสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี/เจรจาหน้ีกบั บสท. และไดมี้การจ่ายชาํระจริงจนถึงส้ินปีท่ี 5 

 นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัย่อยยงัคงมีความรับผิดชอบร่วมกบั บสท. ในส่วนแบ่งผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20.2 

3.4 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 บริษทัฯมีเงินลงทุนในหุน้กูด้อ้ยสิทธิของธนาคารธนชาต (บริษทัยอ่ย) อาย ุ7 
ปี และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.18 ต่อปี จาํนวน 3,000 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2549  : 3,000 ลา้นบาท) 

3.5 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 เงินลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจในงบการเงินรวมจาํนวนประมาณ 
836 ลา้นบาท ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัการกูย้มืเงินกบัธนาคารพาณิชยแ์ละกบันายทะเบียนประกนั (31 ธนัวาคม 
2549  : 788 ลา้นบาท)  

3.6 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธนัวาคม 2549 เงินลงทุนทัว่ไปในหุน้สามญัในงบการเงินรวมจาํนวน
ประมาณ 19 ลา้นบาท (ราคาทุน) เป็นเงินลงทุนท่ีไดรั้บโอนจากการปรับโครงสร้างหน้ี ซ่ึงมีเง่ือนไข
หา้มจาํหน่ายออกไปก่อนระยะเวลาตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา (งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ : 10  ลา้นบาท)   
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3.7 เงินลงทุนในลูกหนีท้ีรั่บโอน 

เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนเป็นลูกหน้ีท่ีประมูลซ้ือจากสถาบนัการเงินในประเทศ ซ่ึงยอด
คงเหลือจากการรับโอนสิทธิลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธนัวาคม 2549 สรุปได้
ดงัน้ี :- 
    (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2550 31 ธนัวาคม 2549 31 มีนาคม 2550 31 ธนัวาคม 2549 

เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 2,595 2,686 1,538 1,576 
หกั : ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (328) (336) (90) (97) 

เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน - สุทธิ 2,267 2,350 1,448 1,479 

 
 31 มีนาคม 2550 31 ธนัวาคม 2549 
  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 1,647 33,035 7,526 6.50-18.97 1,647 33,035 7,526 6.50 –18.97 
ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ี
รับโอน ณ วนัท่ีในงบดุล 1,026 15,372 2,595  1,033 15,506 2,686  

งบการเงนิเฉพาะกจิการ         
ยอดรวมเงินลงทุนในลกูหน้ี 
 ท่ีรับโอนสะสม 691 8,190 1,937 11.94-18.97 691 8,190 1,937 11.94-18.97 
ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ี
รับโอน ณ วนัท่ีในงบดุล 544 7,500 1,538  549 7,587 1,576  

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2550 บริษทัฯไดมี้การทาํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี
ของเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนโดยการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี รวมจาํนวน  5 ราย ซ่ึงมียอดคงคา้ง
ตามบญัชีก่อนการปรับโครงสร้างหน้ีเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1 ลา้นบาท โดยไม่มีขาดทุนจากการปรับ
โครงสร้างหน้ี และมีกาํหนดชาํระในปี 2550 

  เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนท่ีไดท้าํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ไดโ้อนไปเป็นเงินให้สินเช่ือ
ตามประกาศของธปท. ในราคาตามบญัชีซ่ึงถือเป็นมูลค่ายติุธรรม ณ วนัโอน ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 
จึงไม่มียอดคงคา้งของหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ในบญัชีเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 
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3.8 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธนัวาคม 2549 เงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ี
เป็นสถาบนัการเงิน (ธนาคารและบริษทับริหารสินทรัพย)์ ไดร้วมเ งินลงทุนในหลักทรัพย์ซ่ึงออก
โดยบริษัทท่ีมีปัญหาเ ก่ียวกับฐานะการเ งินและผลการดาํ เนินงาน  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี :- 

 งบการเงินรวม 

   
มูลค่ายติุธรรม/ 

ค่าเผื่อขาดทุน/ 
ค่าเผื่อดอ้ยค่า 

 จาํนวนราย ราคาทุน หลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 31 
มีนาคม 

2550 

31 
ธนัวาคม 

2549 

31 
มีนาคม 
2550 

31 
ธนัวาคม 

2549 

31 
มีนาคม 

2550 

31 
ธนัวาคม 

2549 

31 
มีนาคม 

2550 

31 
ธนัวาคม 

2549 

 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

ตราสารทุน - หุ้นสามัญ         
1. บริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอน 1 1 - - - - - - 
    จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ         
  ตลาดหลกัทรัพยฯ์         
2. บริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 5 5 - - - - - - 
  แต่มีผลการดาํเนินงานและฐานะการเงิน         
  เช่นเดียวกบับริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่าย         
   ถกูเพิกถอนของตลาดหลกัทรัพยฯ์         
3. บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีหรือ 2 2 1 1 1 1 - - 
  ผิดนดัชาํระหน้ี         
4. บริษทัท่ีรายงานของผูส้อบบญัชีระบุวา่ 14 14 139 139 42 42 97 97 
  บริษทัมีปัญหาเก่ียวกบัการดาํรงอยูข่องกิจการ         
       

เงนิลงทุนในลูกหนีท้ี่รับโอน       
1. สถาบนัการเงินท่ีถูกสั่งปิดกิจการ 10 10 - - - - - - 
2. บริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอน 2 2 34 38 138 138 - - 
    จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ         
  ตลาดหลกัทรัพยฯ์         
3. บริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 1 1 3 7 - 7 3 3 
    แต่มีผลการดาํเนินงานและฐานะการเงิน         
    เช่นเดียวกบับริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่าย         
    ถูกเพิกถอนของตลาดหลกัทรัพยฯ์         
4. บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีหรือ 346 352 1,480 1,566 2,147 2,226 219 220 
  ผิดนดัชาํระหน้ี         
5. บริษทัท่ีรายงานของผูส้อบบญัชีระบุวา่
 บริษทัมีปัญหาเก่ียวกบัการดาํรงอยูข่อง
 กิจการ 

21 19 289 290 525 543 8 9 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   
มูลค่ายติุธรรม/ 

ค่าเผื่อขาดทุน/ 
ค่าเผื่อดอ้ยค่า  

 จาํนวนราย ราคาทุน หลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 31 
มีนาคม 

2550 

31 
ธนัวาคม 

2549 

31 
มีนาคม 

2550 

31 
ธนัวาคม 

2549 

31 
มีนาคม 

2550 

31 
ธนัวาคม 

2549 

31 
มีนาคม 
2550 

31 
ธนัวาคม 

2549 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

ตราสารทุน – หุ้นสามัญ         
1. บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีหรือ 1 1 1 1 1 1 - - 
    ผิดนดัชาํระหน้ี         
2. บริษทัท่ีรายงานของผูส้อบบญัชีระบุวา่ 6 6 113 113 35 35 78 78 
    บริษทัมีปัญหาเก่ียวกบัการดาํรงอยูข่อง         
    กิจการ         
         
เงนิลงทุนในลูกหนีท้ี่รับโอน         
1.  สถาบนัการเงินท่ีถกูสั่งปิดกิจการ 7 7 - - - - - - 
2.  บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีหรือ 164 170 837 873 1,174 1,207 56 61 
     ผิดนดัชาํระหน้ี         
3.  บริษทัท่ีรายงานของผูส้อบบญัชีระบุวา่ 10 6 287 286 506 487 - - 
     บริษทัมีปัญหาเก่ียวกบัการดาํรงอยูข่อง
 กิจการ 
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4. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

4.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธนัวาคม 
2549 บนัทึกโดยวิธีราคาทุนซ่ึงประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัในบริษทัยอ่ยดงัน้ี :- 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   สดัส่วน มูลค่าเงินลงทุนตาม 
ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ การถือหุน้ (ร้อยละ) วิธีราคาทุน 

  31 
มีนาคม 
2550 

31 
ธนัวาคม 

2549 

31 
มีนาคม 
2550 

31 
ธนัวาคม 

2549 

31 
มีนาคม 
2550 

31 
ธนัวาคม 

2549 

บริษทัย่อยทีบ่ริษทัฯถอืหุ้นโดยตรง        
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย ์ 14,584 14,584 99.36 99.36 16,019 16,019 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั บริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 1,000 1,000 100.00 100.00 1,000 1,000 
บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั บริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 572 572 58.45 58.45 334 334 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 1,500 1,500 100.00 100.00 1,500 1,500 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั ประกนัภยั 500 500 78.00 78.00 422 422 
บริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั ประกนัชีวิต 500 500 100.00 100.00 500 500 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จดัการลงทุน 100 100 75.00 75.00 113 113 
   จาํกดั         
บริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จาํกดั นายหนา้ประกนัวินาศภยั 100 100 100.00 100.00 100 100 
บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จาํกดั ธุรกิจลีสซ่ิงและเช่าซ้ือ 360 360 100.00 100.00 360 360 
บริษทั ธนชาตแมเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอร์วิส บริการ 6 6 100.00 100.00 8 8 
   จาํกดั        
บริษทั ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา ใหบ้ริการดา้นกฎหมาย 10 10 100.00 100.00 10 10 
   จาํกดั        
กองทุนรวมธนชาติ พร็อพเพอร์ต้ี ฟันด ์6 ลงทุนในสิทธิเรียกร้องในหน้ี

หรือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 
900 900 99.80 99.80 898 898 

บริษทั ธนชาตเอสพีวี 01 จาํกดั ยงัไม่เร่ิมดาํเนินกิจการคา้ 2 2 100.00 100.00 2 2 
บริษทั พสัระ จาํกดั อยูร่ะหวา่งชาํระบญัชี 30 30 100.00 100.00 181 181 
บริษทั ถิรวานิช จาํกดั อยูร่ะหวา่งชาํระบญัชี 6 6 99.90 99.90 34 34 
บริษทั สินเคหการ จาํกดั  อยูร่ะหวา่งชาํระบญัชี 25 25 95.12 95.12 20 20 
บริษทั กรุงเทพเคหะ จาํกดั  อยูร่ะหวา่งชาํระบญัชี 15 15 99.87 99.87 46 46 
บริษทัย่อยทีบ่ริษทัฯถอืหุ้นโดยตรง        
   ซ่ึงไม่รวมในงบการเงนิรวม        
บริษทั กลาสเฮา้ส์ บิลด้ิง จาํกดั ใหเ้ช่าพ้ืนท่ีสาํนกังาน 195 195 100.00 100.00 - - 

      21,547 21,547 
หกั : ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     (81) (81) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ      21,466 21,466 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 2549 บริษทัฯไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทั
ยอ่ย 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

4.2 งบดุลรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัได้
รวมสินทรัพย ์จาํนวน 3,674 ลา้นบาท และรายไดจ้าํนวน 542 ลา้นบาท และกาํไรจาํนวน 70 ลา้นบาท
ของบริษทัยอ่ย (บริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั) (สินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 จาํนวน 3,974 ลา้นบาท 
ในงบดุลรวม รายได ้282 ลา้นบาท และกาํไร 28 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2549) ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อยดงักล่าวไดร้ายงานอย่างมีเง่ือนไขเก่ียวกบั
ผลกระทบของรายการปรับปรุงท่ีอาจมีข้ึนต่องบการเงินเน่ืองจากการถูกจาํกดัขอบเขตการตรวจสอบรายได ้     
ค่าเบ้ียประกนัภยัรับและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าผลกระทบ
ดงักล่าวจะไม่มีผลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯโดยรวม 

4.3 งบดุลรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 ไดร้วมสินทรัพยจ์าํนวน 194 ลา้นบาทของบริษทัยอ่ย 4 แห่ง  (บริษทั 
ถิรวานิช จาํกดั  บริษทั สินเคหการ จาํกดั  บริษทั พสัระ จาํกดั  และบริษทั กรุงเทพเคหะ จาํกดั) ซ่ึงจด
ทะเบียนเลิกบริษทัแลว้ในเดือนธนัวาคม 2549 และปัจจุบนัอยู่ระหว่างการชาํระบญัชี ซ่ึงงบการเงินของ
บริษทัย่อยดงักล่าวท่ีเอามารวมในงบการเงินรวมจดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยซ่ึงยงัไม่ผ่าน
การสอบทานของผูส้อบบญัชี 

4.4 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธนัวาคม 2549 ไม่ไดร้วมงบการเงินของบริษทั กลาส
เฮา้ส์ บิลด้ิง จาํกดั เน่ืองจากบริษทัฯตั้งใจจะถือหุน้ในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นการชัว่คราว และไม่มีภาระ
คํ้าประกนัหรือภาระผูกพนัท่ีจะให้การสนับสนุนทางการเงิน ดงันั้น บริษทัฯจึงบนัทึกเงินลงทุนตามวิธี 
ราคาทุน และไดต้ดัจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน (คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 0.2 ลา้นบาท) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 งบการเงินของบริษทัย่อยดงักล่าวท่ีจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยมี
สินทรัพยร์วมคิดเป็นจาํนวนประมาณ 143 ลา้นบาท หน้ีสินรวม 448 ลา้นบาท และมีผลขาดทุนเกินทุน 305 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2549 : สินทรัพยร์วม 142 ลา้นบาท หน้ีสินรวม 449 ลา้นบาท และมีผลขาดทุน
เกินทุน 307 ลา้นบาท) 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

5. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

5.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธนัวาคม 2549 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในหุ้นสามญัใน
บริษทัร่วมดงัน้ี :- 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
   สดัส่วน มูลค่าเงินลงทุน 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ การถือหุน้ (ร้อยละ) วิธีราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย(1) 

  31 
มีนาคม 
2550 

31 
ธนัวาคม 

2549 

31 
มีนาคม 
2550 

31 
ธนัวาคม 

2549 

31  
มีนาคม 
2550 

31 
ธนัวาคม 

2549 

31 
มีนาคม 
2550 

31 
ธนัวาคม 

2549 

งบการเงนิรวม          
บริษทั เอม็บีเค จาํกดั (มหาชน) ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์

โรงแรมและบริการ 
1,886 1,886 20.54 20.54 992 992 1,833 1,764 

บริษทั เพ่ือนพบแพทย ์จาํกดั ธุรกิจสถานพยาบาล 1 1 19.94 28.58 - - - 1 

      992 992 1,833 1,765 

งบการเงนิเฉพาะกจิการซ่ึงแสดง 
 เงนิลงทุนตามวธีิราคาทุน 

         

บริษทั เอม็บีเค จาํกดั (มหาชน) ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์
โรงแรมและบริการ 

1,886 1,886 6.57 6.57 311 311 - - 

บริษทั เพ่ือนพบแพทย ์จาํกดั ธุรกิจสถานพยาบาล 1 1 10.00 10.00 - - - - 

      311 311 - - 

(1) คาํนวณโดยรวมส่วนได้เสียของบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯถือหุ้นโดยทางอ้อม 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2550 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีเงินปันผลรับจาก
บริษทัร่วม (2549 : เงินปันผลรับจากบริษทั เพื่อนพบแพทย ์จาํกดั จาํนวน 57,408 บาท ในงบการเงินรวม 
และ 19,998 บาท ในงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ) 

5.2 ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมแห่งหน่ึง (บริษทั เอ็มบีเค จาํกดั (มหาชน)) ท่ีรับรู้ในงวด
ปัจจุบนัคาํนวณจากงบการเงินสาํหรับงวดบญัชีท่ีแตกต่างจากของบริษทัฯ เน่ืองจากขอ้จาํกดัของขอ้มูล โดย
ส่วนแบ่งผลกาํไรท่ีบนัทึกในงวดปัจจุบนัจาํนวน 70 ลา้นบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 12.1 ของงบกาํไรขาดทุน
รวม) คาํนวณจากงบการเงินสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ของบริษทัดงักล่าวซ่ึงจดัทาํ
โดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯ โดยอา้งอิงจากงบการเงินของบริษทัร่วมท่ีสอบทานโดยผูส้อบบญัชี (2549 : 
ส่วนแบ่งผลกาํไรจาํนวน 56 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.5) 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

6. เงินให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับ 

 6.1 จําแนกตามประเภทสินเช่ือ 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม         

2550 
31 ธนัวาคม 

2549 
31 มีนาคม  

2550 
31 ธนัวาคม 

2549 
เงินใหสิ้นเช่ือ     
เงินเบิกเกินบญัชี 962 988 - - 
เงินใหกู้ย้มื 35,370 36,236 647 695 
ตัว๋เงินรับ 3,291 4,950 2,460 1,103 
ลกูหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 174,374 163,259 40,730 47,702 
ลกูหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 930 929 - - 
รวมเงินใหสิ้นเช่ือ 214,927 206,362 43,837 49,500 
บวก : ดอกเบ้ียคา้งรับ 267 276 4 17 
หกั : ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (6,203) (6,670) (1,660) (2,517) 
หกั : ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับ     
            โครงสร้างหน้ี (200) (203) - - 
เงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 208,791 199,765 42,181 47,000 
ลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์     
ลกูหน้ีซ้ือหลกัทรัพยต์ามคาํสั่ง 733 955 - - 
เงินใหกู้ย้มืเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ 481 552 - - 
ลกูหน้ีอ่ืน 308 309 - - 
รวมลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 1,522 1,816 - - 
บวก : ดอกเบ้ียคา้งรับ 1 1 - - 
หกั : ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (307) (307) - - 
ลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละดอกเบ้ียคา้งรับ 

- สุทธิ 1,216 1,510 - - 
เงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 210,007 201,275 42,181 47,000 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2550 บริษทัฯไดโ้อนเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับ
โอนท่ีไดมี้การทาํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีจาํนวน 5 รายคิดเป็นจาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท และบริษทัยอ่ย
ได้โอนเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีได้มีการเจรจาขอผ่อนปรนเง่ือนไขการชาํระหน้ีจาํนวน 1 รายคิดเป็น
จาํนวนเงิน 4 ลา้นบาท มาเป็นเงินใหสิ้นเช่ือตามประกาศของ ธปท. 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

6.2     สินเช่ือด้อยคุณภาพ 

   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธนัวาคม 2549 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน 
(ธนาคาร บริษทับริหารสินทรัพย ์และบริษทัหลกัทรัพย)์ มีเงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพตามเกณฑข์อง 
ธปท. และ กลต. (หมายถึง เงินใหสิ้นเช่ือท่ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน สงสยั และสงสยัจะสูญ) ดงัน้ี :- 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ        

 31 มีนาคม 
2550 

31 ธนัวาคม 
2549 

31 มีนาคม 
2550 

31 ธนัวาคม 
2549 

เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ   
    (ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ)   
    บริษทัฯ  1,530 1,500 1,530 1,500 
    ธุรกิจธนาคาร  3,589 3,281 - - 
    ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์ 4,554 4,553 - - 
    ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 307 307 - - 

  เงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพดงักล่าวขา้งตน้มิไดน้บัรวมถึงเงินให้สินเช่ือท่ีไดมี้การทาํสัญญาปรับ
โครงสร้างหน้ีแลว้ และเขา้เง่ือนไขการจดัชั้นเป็นลูกหน้ีชั้นปกติหรือกล่าวถึงเป็นพิเศษ 

  นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (ธนาคารและบริษทัหลกัทรัพย)์ มีเงินให้
สินเช่ือท่ีระงบัการรับรู้รายไดต้ามเกณฑค์งคา้งดงัน้ี :- 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ        

 31 มีนาคม 
2550 

31 ธนัวาคม 
2549 

31 มีนาคม 
2550 

31 ธนัวาคม 
2549 

บริษทัฯ  1,868 1,888 1,868 1,888 
ธุรกิจธนาคาร 2,758 2,657 - - 
ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 307 307 - - 

  สาํหรับบริษทับริหารสินทรัพยท่ี์เป็นบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายไดจ้ากเงินใหสิ้นเช่ือตามเกณฑเ์งินสด 



 -  19  - 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

6.3 รายได้รอตัดบัญชี  

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธนัวาคม 2549 รายไดร้อตดับญัชีมีดงัน้ี :- 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ        

 31 มีนาคม 
2550 

31 ธนัวาคม 
2549 

31 มีนาคม 
2550 

31 ธนัวาคม 
2549 

รายไดร้อตดับญัชี 116 119 - - 
ดอกผลเช่าซ้ือ/เช่าการเงินรอตดับญัชี 26,318 24,202 3,041 3,810 

 6.4 การปรับโครงสร้างหนีท้ีมี่ปัญหา 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2550 บริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (ธนาคาร 
บริษทัหลกัทรัพยแ์ละบริษทับริหารสินทรัพย)์ ไดท้าํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหากบัลูกหน้ี
ทั้งส้ินจาํนวน 34 ราย ซ่ึงมียอดคงคา้งตามบญัชีก่อนการปรับโครงสร้างหน้ีจาํนวนประมาณ 575 ลา้นบาท 
(ซ่ึงลูกหน้ีส่วนหน่ึงจาํนวน 17 ราย คิดเป็นจาํนวนเงิน 39 ลา้นบาท เป็นลูกหน้ีท่ีไดท้าํสัญญาปรับ
โครงสร้างหน้ีแลว้และไม่สามารถจ่ายชาํระไดจึ้งทาํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ในระหว่างงวด) โดย
ไม่มีผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี :- 

     มูลค่า 
  ยอดคงเหลือตาม ยอดคงเหลือตาม  ของสินทรัพย ์
 จาํนวนราย บญัชีก่อนการปรับ บญัชีหลงัการปรับ ชนิดของสินทรัพย ์ ท่ีจะรับโอน 

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

  ลา้นบาท ลา้นบาท  ลา้นบาท 
งบการเงนิรวม      
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 31 62 62   
การโอนสินทรัพย ์และ/หรือหุน้ทุน 3 513 513 หุน้สามญั ท่ีดิน 373 
   และ/หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไข    และส่ิงปลูกสร้าง  
   การชาํระหน้ี      

รวม 34 575 575   

(1) แสดงด้วยยอดคงเหลือตามบัญชี (เงินต้นบวกดอกเบีย้ค้างรับ) 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

ลูกหน้ีของบริษทัยอ่ยท่ีมีการทาํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีในระหว่างงวดมีระยะเวลาของสัญญา
โดยนบัจากอายหุน้ีคงเหลือ ณ วนัส้ินงวดไดด้งัน้ี :- 

 งบการเงินรวม 

ระยะเวลา จาํนวนรายลกูหน้ี 

ยอดคงเหลือตามบญัชี    
หลงัการปรับ 
โครงสร้างหน้ี 

  ลา้นบาท 
ผดินดัชาํระแลว้ภายหลงัทาํสัญญา 15 527 
มีกาํหนดชาํระในปี 2550 5 12 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 4 11 
5 – 10 ปี 5 21 
10 – 15 ปี 3 2 
มากกวา่ 15 ปี 2 2 

รวม 34 575 

   ขอ้มูลสาํหรับงวดปัจจุบนั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกหน้ีท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ีมีดงัน้ี :- 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 84 1 
กาํไรจากการรับชาํระหน้ีซ่ึงรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 5 - 
กาํไรจากการตีโอนสินทรัพยช์าํระหน้ีซ่ึงรับรู้      
 ในงบกาํไรขาดทุน 5 - 
เงินสดท่ีรับชาํระจากลูกหน้ี 177 3 
ทรัพยสิ์นท่ีรับโอนจากลูกหน้ี  7 - 

   บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่สามารถประมาณการผลขาดทุนในอนาคตท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปรับ
โครงสร้างหน้ีของเงินใหสิ้นเช่ือท่ีอยูร่ะหวา่งการปรับโครงสร้างหน้ีไดใ้นขณะน้ี  
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินใหสิ้นเช่ือคงเหลือ (เงินตน้และดอกเบ้ียคา้งรับ) ท่ี
ไดมี้การทาํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ทั้งส้ิน (รวมรายการท่ีโอนมาจากบญัชีเงินลงทุนในลูกหน้ี) 
ดงัน้ี :- 

 จาํนวนราย ลูกหน้ีท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ี 

 ของลูกหน้ี  จาํนวนหน้ี จาํนวนหน้ีคงคา้งสุทธิ  
 ทั้งหมด จาํนวนราย คงคา้ง จากหลกัประกนั 

   ลา้นบาท ลา้นบาท 
บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 234,283 22 72 35 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 365,222 289 2,935 830 
บบส. เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 1,492 345 2,104 527 
บบส. แม๊กซ์ จาํกดั 79 79 420 91 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 1,457 1 1 1 

 6.5 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธนัวาคม 2549 บริษทัฯมีเงินใหสิ้นเช่ือแก่บริษทัยอ่ยดงัน้ี :- 

ช่ือบริษทั ประเภทสินเช่ือ ระยะเวลาของสัญญา อตัราดอกเบ้ีย จาํนวนเงินคงคา้ง 

    31 มีนาคม 
2550 

31 ธนัวาคม 
2549 

    ลา้นบาท ลา้นบาท 
บบส. แม๊กซ์ จาํกดั เงินกูย้มืระยะยาว 5 ปี  

(ส้ินสุดสิงหาคม 2553)  
คงท่ีร้อยละ 11.51 ต่อปี 358 358 

บริษทั เนชัน่แนล  
 ลีซซ่ิง จาํกดั 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 5 ปี  
(ส้ินสุดสิงหาคม 2551) 

คงท่ีร้อยละ 3.5 ต่อปี 452 529 

บริษทั ธนชาตกรุ๊ป  
 ลีสซ่ิง จาํกดั 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 1 ปี  
(ส้ินสุดธนัวาคม 2550) 

ลอยตวัอา้งอิงอตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 

1 ปี สาํหรับบุคคล
ธรรมดาบวก 

ร้อยละ 2.25 ต่อปี 

2,000 565 

รวม    2,810 1,452 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

6.6 เงินให้สินเช่ือจัดช้ันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธนัวาคม 2549 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน 
(ธนาคาร และบริษทับริหารสินทรัพย)์ มีเงินใหสิ้นเช่ือจดัชั้น (รวมถึงเงินใหกู้ย้มืแก่สถาบนัการเงินซ่ึง
แสดงรวมในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน) และเงินสาํรองท่ีเก่ียวขอ้งตามเกณฑใ์นประกาศ
ของ ธปท. ดงัน้ี :- 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม(1) 

 มูลหน้ี/มูลค่าตามบญัชี 
มูลหน้ีหลงัหกั
หลกัประกนั (3) 

อตัราขั้นตํ่า
ท่ีใชใ้นการ
ตั้งค่าเผื่อ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

 

31    
มีนาคม 
2550 

31 
ธนัวาคม 

2549 

31    
มีนาคม 
2550 

31 
ธนัวาคม 

2549  

31    
มีนาคม 
2550 

31 
ธนัวาคม 

2549 

เงนิให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับ        

(รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน )(2)        
ลกูหน้ีจดัชั้นปกติ 182,838 176,921 34,604 66,527 1 346 1,468 
ลกูหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 18,627 16,649 5,484 9,364 2 110 187 
ลกูหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน        

- ส่วนท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้กณฑใ์หม่ของ ธปท. - 307 - 306 20 - 61 
- ส่วนท่ีใชเ้กณฑใ์หม่ของ ธปท. 1,238 864 928 518 100 928 518 

ลกูหน้ีจดัชั้นสงสัย        
- ส่วนท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้กณฑใ์หม่ของ ธปท. - 266 - 258 50 - 129 
- ส่วนท่ีใชเ้กณฑใ์หม่ของ ธปท. 1,570 1,185 920 615 100 920 615 

ลกูหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ        
- ส่วนท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้กณฑใ์หม่ของ ธปท. - 856 - 827 100 - 827 
- ส่วนท่ีใชเ้กณฑใ์หม่ของ ธปท. 2,341 1,328 1,494 557 100 1,494 557 

รวม 206,614 198,376 43,430 78,972  3,798 4,362 
สาํรองเพิ่มเติมเผื่อหน้ีท่ีอาจเรียกเกบ็ไม่ได ้ - - - -  411 453 

 206,614 198,376 43,430 78,972  4,209 4,815 

(1) เฉพาะบริษัทและบริษัทย่อยท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของ ธปท. 
(2)  มลูหนี/้มลูค่าตามบัญชีของลกูหนีจั้ดช้ันปกติและลกูหนีจั้ดช้ันกล่าวถึงเป็นพิเศษไม่รวมดอกเบีย้ค้างรับ 
(3) ในกรณีท่ีกันสํารองสําหรับลูกหนี้จัดช้ันตํา่กว่ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ใหม่ของ ธปท. มูลหนี้หลังหักหลักประกัน 

หมายถึง มลูหนีห้ลงัหักมลูค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากลกูหนี ้หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการ

จาํหน่ายหลกัประกันแล้วแต่กรณี  
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม(1) 

 มูลหน้ี/มูลค่าตามบญัชี 
มูลหน้ีหลงัหกั
หลกัประกนั (3) 

อตัราขั้นตํ่า
ท่ีใชใ้นการ
ตั้งค่าเผื่อ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

 

31    
มีนาคม 
2550 

31 
ธนัวาคม 

2549 

31    
มีนาคม 
2550 

31 
ธนัวาคม 

2549  

31    
มีนาคม 
2550 

31 
ธนัวาคม 

2549 
เงนิให้สินเช่ือ - บบส. เอน็ เอฟ เอส ที่ได้ 
 รับโอนจากกลุ่มธนชาต  

       

ลกูหน้ีจดัชั้นปกติ 356 350 218 221 1 84 86 
ลกูหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 46 47 7 7 2 - - 
ลกูหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน        

- ส่วนท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้กณฑใ์หม่ของ ธปท. - 352 - 119 20 - 120 
- ส่วนท่ีใชเ้กณฑใ์หม่ของ ธปท. 830 968 171 204 100 155 188 

ลกูหน้ีจดัชั้นสงสัย        
- ส่วนท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้กณฑใ์หม่ของ ธปท. - 4 - - 50 - - 
- ส่วนท่ีใชเ้กณฑใ์หม่ของ ธปท. 745 483 243 30 100 243 30 

ลกูหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ        
- ส่วนท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้กณฑใ์หม่ของ ธปท. - 11 - - 100 - - 
- ส่วนท่ีใชเ้กณฑใ์หม่ของ ธปท. 2,580 2,396 868 806 100 1,255 1,206 

รวม 4,557 4,611 1,507 1,387  1,737 1,630 
สาํรองเพิ่มเติมเผื่อหน้ีท่ีอาจเรียกเกบ็ไม่ได ้ - - - -  33 33 
 4,557 4,611 1,507 1,387  1,770 1,663 
รวม 211,171 202,987      
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี (200) (203)      
หกั : กาํไรระหวา่งกนั (268) (274)      
รวม 210,703 202,510      
เงนิลงทุนในลูกหนีท้ี่โอนมาเป็นเงินให้สินเช่ือ       
ลกูหน้ีจดัชั้นปกติ 12 14 6 6 1 2 2 
ลกูหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 6 66 1 - 2 - - 
ลกูหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน        

- ส่วนท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้กณฑใ์หม่ของ ธปท. - 3 - - 20 - - 
- ส่วนท่ีใชเ้กณฑใ์หม่ของ ธปท. 100 31 12 13 100 12 13 

ลกูหน้ีจดัชั้นสงสัย        
- ส่วนท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้กณฑใ์หม่ของ ธปท. - 3 - 2 50 - 1 
- ส่วนท่ีใชเ้กณฑใ์หม่ของ ธปท. 5 2 2 1 100 2 1 

ลกูหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ        
- ส่วนท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้กณฑใ์หม่ของ ธปท. - 259 - 71 100 - 71 
- ส่วนท่ีใชเ้กณฑใ์หม่ของ ธปท. 331 77 79 5 100 79 5 

รวม 454 455 100 98  95 93 
รวมเงนิให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับ 211,157 202,965 45,037 80,457  6,074 6,571 

(1) เฉพาะบริษัทและบริษัทย่อยท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของ ธปท. 
(2)  มลูหนี/้มลูค่าตามบัญชีของลกูหนีจั้ดช้ันปกติและลกูหนีจั้ดช้ันกล่าวถึงเป็นพิเศษไม่รวมดอกเบีย้ค้างรับ 
(3) ในกรณีท่ีกันสํารองสําหรับลูกหนี้จัดช้ันตํา่กว่ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ใหม่ของ ธปท. มูลหนี้หลังหักหลักประกัน 

หมายถึง มลูหนีห้ลงัหักมลูค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากลกูหนี ้หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการ
จาํหน่ายหลกัประกันแล้วแต่กรณี  
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลหน้ี/มูลค่าตามบญัชี 
มูลหน้ีหลงัหกั
หลกัประกนั (2) 

อตัราขั้นตํ่า
ท่ีใชใ้นการ
ตั้งค่าเผื่อ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

 

31    
มีนาคม 
2550 

31 
ธนัวาคม 

2549 

31    
มีนาคม 
2550 

31 
ธนัวาคม 

2549  

31    
มีนาคม 
2550 

31 
ธนัวาคม 

2549 

เงนิให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับ        
(รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน) (1)        

ลกูหน้ีจดัชั้นปกติ 36,868 41,609 7,808 41,605 1  78 1,249 
ลกูหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 5,459 6,411 1,521 6,406 2 30 128 
ลกูหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน        

- ส่วนท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้กณฑใ์หม่ของ ธปท. - 307 - 305 20 - 61 
- ส่วนท่ีใชเ้กณฑใ์หม่ของ ธปท. 316 1 315 1 100 315 1 

ลกูหน้ีจดัชั้นสงสัย        
- ส่วนท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้กณฑใ์หม่ของ ธปท. - 265 - 258 50 - 129 
- ส่วนท่ีใชเ้กณฑใ์หม่ของ ธปท. 254 19 254 19 100 254 19 

ลกูหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ        
- ส่วนท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้กณฑใ์หม่ของ ธปท. - 856 - 827 100 - 827 
- ส่วนท่ีใชเ้กณฑใ์หม่ของ ธปท. 950 43 917 38 100 917 38 

รวม 43,847 49,511 10,815 49,459  1,594 2,452 
สาํรองเพิ่มเติมเผื่อหน้ีท่ีอาจเรียกเกบ็ไม่ได ้ - - - -  66 66 

รวม 43,847 49,511 10,815 49,459  1,660 2,518 
        
เงนิลงทุนในลูกหนีท้ี่โอนมาเป็นเงินให้สินเช่ือ        
ลกูหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ        

- ส่วนท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้กณฑใ์หม่ของ ธปท. - - - - 100 - - 
- ส่วนท่ีใชเ้กณฑใ์หม่ของ ธปท. 10 9 - - 100 - - 

รวม 10 9 - -  - - 
รวมเงนิให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับ 43,857 49,520 10,815 49,459  1,660 2,518 

(1) มลูหนี/้มลูค่าตามบัญชีของลกูหนีจั้ดช้ันปกติและลกูหนีจั้ดช้ันกล่าวถึงเป็นพิเศษไม่รวมดอกเบีย้ค้างรับ  
(2) ในกรณีท่ีกันสํารองสําหรับลูกหนี้จัดช้ันตํา่กว่ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ใหม่ของ ธปท. มูลหนี้หลังหักหลักประกัน 

หมายถึง มลูหนีห้ลงัหักมลูค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากลกูหนี ้หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการ
จาํหน่ายหลกัประกันแล้วแต่กรณี  

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดก้นัสาํรองในอตัราร้อยละ 100 สาํหรับลูกหน้ี
ดอ้ยคุณภาพท่ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ สงสัย และตํ่ากว่ามาตรฐานตามเกณฑใ์หม่แลว้ นอกจากน้ี ในการกนั
สาํรองสาํหรับลูกหน้ีเช่าซ้ือท่ีคา้งชาํระไม่เกิน 3 งวด บริษทัฯและบริษทัย่อย ไดน้าํมูลค่ารถยนตท่ี์เป็น
หลกัประกนัมาหักออกในการคาํนวณเงินสํารองดว้ยตามหลกัเกณฑ์ใหม่ ซ่ึงเดิมไม่อนุญาตให้นับเป็น
หลกัประกนัเพื่อการคาํนวณสาํรอง 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดก้นัสาํรองในอตัราร้อยละ 100 สาํหรับลูกหน้ี
ท่ีศาลมีคาํพิพากษาหรืออยูร่ะหวา่งบงัคบัคดี และลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหวา่งดาํเนินคดีตามเกณฑใ์หม่ของ ธปท. 
แลว้ และสําหรับลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพส่วนท่ีเหลือท่ีเป็นลูกหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ สงสัย และตํ่ากว่า
มาตรฐาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยยงัคงตั้งสาํรองตามหลกัเกณฑเ์ดิมในอตัราร้อยละ 100 และไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 50 และ 20 ตามลาํดบั (ยกเวน้ธนาคารธนชาต ซ่ึงไดต้ั้งสาํรองสาํหรับลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพเตม็ตาม
เกณฑ ์ธปท. ใหม่แลว้) 

  ส่วนหน่ึงของเงินใหสิ้นเช่ือ (รวมเงินใหกู้ย้มืแก่สถาบนัการเงิน) ท่ีไดจ้ดัชั้นดงักล่าวขา้งตน้ไดร้วม
ลูกหน้ีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานดงัน้ี :- 

 งบการเงินรวม 

    ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
 จาํนวนราย มูลหน้ี หลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 31 
มีนาคม 
2550 

31 
ธนัวาคม 

2549 

31 
มีนาคม 
2550 

31 
ธนัวาคม 

2549 

31 
มีนาคม 
2550 

31 
ธนัวาคม 

2549 

31 
มีนาคม 
2550 

31 
ธนัวาคม 

2549 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท
         
1.  สถาบนัการเงินท่ีถกูสั่งปิดกิจการ 4 4 - - - - - - 
2.  บริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอน 4 4 43 45 51 52 4 3 
     จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ         
     ตลาดหลกัทรัพยฯ์         
3.  บริษทัอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียน 22 24 1,169 1,232 2,078 1,375 312 294 

 แต่มีผลการดาํเนินงานและฐานะการเงิน         
 เช่นเดียวกบับริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่าย         
 ถกูเพิกถอนของตลาดหลกัทรัพยฯ์         

4.  บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีหรือ 550 476 3,098 3,107 3,092 3,349 1,033 924 
 ผิดนดัชาํระหน้ี         

5.  บริษทัท่ีรายงานของผูส้อบบญัชี 21 23 96 106 23 31 96 106 
 ระบุวา่บริษทัมีปัญหาเก่ียวกบั         
 การดาํรงอยูข่องกิจการ         
         

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
 จาํนวนราย มูลหน้ี หลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 31 
มีนาคม 
2550 

31 
ธนัวาคม 

2549 

31 
มีนาคม 
2550 

31 
ธนัวาคม 

2549 

31 
มีนาคม 
2550 

31 
ธนัวาคม 

2549 

31 
มีนาคม 
2550 

31 
ธนัวาคม 

2549 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท
1.  บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีหรือ 291 247 130 117 - - 130 93 

 ผิดนดัชาํระหน้ี         
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

6.7 ลูกหนี ้ธุรก ิจหลักทรัพย์จัด ช้ันตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกําก ับหลักทรัพย์และ               
ตลาดหลักทรัพย์ 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธนัวาคม 2549 บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยจ์าํแนก
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละดอกเบ้ียคา้งรับ และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) ไดด้งัน้ี :- 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ค่าเผือ่หน้ีสงสยั 

 ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ ท่ีตอ้งตั้งตามเกณฑ ์กลต. จะสูญในบญัชี 

 
31  มีนาคม 

2550 
31 ธนัวาคม 

2549 
31  มีนาคม 

2550 
31 ธนัวาคม 

2549 
31  มีนาคม 

2550 
31 ธนัวาคม 

2549 

มูลหน้ีจดัชั้นสงสยั 300 299 300 299 300 299 

มูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 8 9 - - - - 

รวม 308 308 300 299 300 299 

สาํรองทัว่ไป     7 8 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญท่ีตั้งไวต้ามบญัชี     307 307 

  มูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐานขา้งตน้เป็นส่วนของมูลหน้ีท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

 6.8 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ/สัญญาเช่าการเงินของบริษัทย่อยแยกตามอายุคงค้าง 

   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธนัวาคม 2549 ยอดลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่า
การเงินของบริษทัย่อย 3 แห่ง ซ่ึงดาํเนินธุรกิจเช่าซ้ือและให้เช่าตามสัญญาเช่าระยะยาวแยกตามอายุ
ลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระโดยนบัจากวนัท่ีท่ีครบกาํหนดชาํระตามสญัญาไดด้งัน้ี :- 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2550 31 ธนัวาคม 2549 

ไม่คา้งชาํระหรือเกินกาํหนดชาํระนอ้ยกวา่ 90 วนั  3,588 3,220 
เกินกาํหนดชาํระ 91-365 วนั 47 51 
มากกวา่ 1 ปี 24 12 
ลกูหน้ีระหวา่งดาํเนินคดี 26 22 

รวม 3,685 3,305 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญท่ีตั้งไวต้ามบญัชี 130 100 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

7. ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2550 

  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสยั   
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ ทัว่ไป รวม 

ยอดตน้งวด 1,584 193 905 803 3,006 486 6,977 
บวก : จาํนวนท่ีตั้งเพิ่ม(ลด)ใน

 ระหวา่งงวด (1,126) (77) 218 381 185 (42) (461) 
หกั  :  หน้ีสูญตดับญัชี - - - - (6) - (6) 

ยอดปลายงวด 458 116 1,123 1,184 3,185 444 6,510 

 
  (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 

  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสยั   
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ ทัว่ไป รวม 

ยอดตน้ปี 2,880 199 592 218 2,299 726 6,914 
บวก : จาํนวนท่ีตั้งเพิ่ม(ลด)ใน

 ระหวา่งปี (1,296) (6) 343 585 737 (240) 123 
หกั  :  หน้ีสูญตดับญัชี - - - - (30) - (30) 
          โอนกลบัจากการโอนขายหน้ี - - (30) - - - (30) 

ยอดปลายปี 1,584 193 905 803 3,006 486 6,977 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2550 

  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสยั   
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ ทัว่ไป รวม 

ยอดตน้งวด 1,248 128 62 148 865 66 2,517 
บวก : จาํนวนท่ีตั้งเพิ่ม(ลด)ใน 
   ระหวา่งงวด (1,170) (98) 253 106 58 - (851) 

หกั  :  หน้ีสูญตดับญัชี - - - - (6) - (6) 

ยอดปลายงวด 78 30 315 254 917 66 1,660 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 

  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสยั   
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ ทัว่ไป รวม 

ยอดตน้ปี 2,164 173 91 179 620 66 3,293 
บวก : จาํนวนท่ีตั้งเพิ่ม(ลด)ใน 
   ระหวา่งปี (916) (45) (29) (31) 275 - (746) 

หกั  :  หน้ีสูญตดับญัชี - - - - (30) - (30) 

ยอดปลายปี 1,248 128 62 148 865 66 2,517 

8. ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้

                                            (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับปี สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับปี 
 ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี  
 31 มีนาคม 2550 31 ธนัวาคม 2549 31 มีนาคม 2550 31 ธนัวาคม 2549 

ยอดตน้งวด 203 189 - - 
บวก : จาํนวนท่ีตั้งเพิ่มในระหวา่งงวด - 40 - - 
หกั   : จาํนวนท่ีตดัจาํหน่ายในระหวา่งงวด - (20) - - 
  โอนกลบัจากการลดหน้ีใหลู้กหน้ี (3) (6) - - 

ยอดปลายงวด 200 203 - - 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

9. คุณภาพสินทรัพย์ 

  คุณภาพของสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (ธนาคารฯและบริษทับริหาร 
สินทรัพย)์ จดัประเภทตามประกาศของ ธปท.ไดด้งัน้ี :- 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 เงินใหสิ้นเช่ือ  ทรัพยสิ์น   
 และดอกเบ้ียคา้งรับ เงินลงทุน รอการขาย สินทรัพยอ่ื์น รวม 

 31 
มีนาคม 

2550 

31 
ธนัวาคม 

2549 

31 
มีนาคม 

2550 

31 
ธนัวาคม 

2549 

31 
มีนาคม 

2550 

31 
ธนัวาคม 

2549 

31 
มีนาคม 

2550 

31 
ธนัวาคม 

2549 

31 
มีนาคม 

2550 

31 
ธนัวาคม 

2549 

   จดัชั้นปกติ 183,206 177,285 - - - - 77 78 183,283 177,363 
   จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 18,679 16,762 - - - - 80 69 18,759 16,831 
   จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 2,168 2,525 - - - - 6 7 2,174 2,532 
   จดัชั้นสงสัย 2,320 1,943 - - - - 4 10 2,324 1,953 
   จดัชั้นสงสัยจะสูญ 5,252 4,927 1,117 1,029 845 854 1,317 1,080 8,531 7,890 

   รวม 211,625 203,442 1,117 1,029 845 854 1,484 1,244 215,071 206,569 

   หกั :  ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (200) (203)         
 จากการปรับ           
 โครงสร้างหน้ี           
    กาํไรระหวา่งกนั (268) (274)         
                  จากการโอนขาย           

 211,157 202,965         

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินใหสิ้นเช่ือ  ทรัพยสิ์น   
 และดอกเบ้ียคา้งรับ เงินลงทุน รอการขาย สินทรัพยอ่ื์น รวม 

 31 
มีนาคม 
2550 

31 
ธนัวาคม 

2549 

31 
มีนาคม 
2550 

31 
ธนัวาคม 

2549 

31 
มีนาคม 
2550 

31 
ธนัวาคม 

2549 

31 
มีนาคม 
2550 

31 
ธนัวาคม 

2549 

31 
มีนาคม 
2550 

31 
ธนัวาคม 

2549 

   จดัชั้นปกติ 36,868 41,609 - - - - 34 35 36,902 41,644 
   จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 5,459 6,411 - - - - 37 43 5,496 6,454 
   จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 316 308 - - - - 3 3 319 311 
   จดัชั้นสงสัย 254 284 - - - - 2 4 256 288 
   จดัชั้นสงสัยจะสูญ 960 908 638 523 384 372 750 713 2,732 2,516 

   รวม 43,857 49,520 638 523 384 372 826 798 45,705 51,213 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

10. ทรัพย์สินรอการขาย 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2550 2549 2550 2549 

ราคาทุน 8,687 9,280 3,140 3,571 
หกั : ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (851) (860) (384) (372) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 7,836 8,420 2,756 3,199 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัสาํหรับทรัพยสิ์นรอการขายท่ีไดรั้บโอนจาก
การรับชาํระหน้ีซ่ึงทรัพยสิ์นรอการขายส่วนหน่ึงจาํนวน 14 ลา้นบาท ตอ้งขายคืนให้แก่ลูกหน้ีในราคาและ
ระยะเวลาท่ีระบุไวใ้นสัญญา และอีกส่วนหน่ึงจาํนวน 167 ลา้นบาท ท่ีให้สิทธิแก่ลูกหน้ีในการใชสิ้ทธิซ้ือ
ทรัพยสิ์นก่อนผูอ่ื้น (งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ : 120 ลา้นบาท ท่ีใหสิ้ทธิแก่ลูกหน้ีในการใชสิ้ทธิซ้ือทรัพยสิ์น
ก่อนผูอ่ื้น) 

  นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 ทรัพยสิ์นรอการขายของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอีกส่วนหน่ึงจาํนวน
ประมาณ 407  ลา้นบาท (ราคาทุน) (งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ : 232 ลา้นบาท) ไดมี้การทาํสัญญาจะซ้ือจะขายกบั
ลูกคา้ แต่อยู่ระหว่างการผ่อนชาํระหรือการโอนกรรมสิทธิ บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงยงัมิไดรั้บรู้กาํไรจากการขาย
และทรัพยสิ์นดงักล่าวยงัคงบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของทรัพยสิ์นรอการขายของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
11. เงินกู้ยมื 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ        

ประเภทของการกูย้มื อตัราดอกเบ้ียต่อปี วนัครบกาํหนด 
31 มีนาคม 

2550 
31 ธนัวาคม 

2549 
31 มีนาคม 

2550 
31 ธนัวาคม 

2549 
เงินกูย้มืระยะสั้น       
ตัว๋แลกเงิน คงท่ีร้อยละ 3.75 - 5.00 ปี 2550 23,127 10,366 - - 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน คงท่ีร้อยละ 3.90 - 4.10 ปี 2550 2,777 2,777 2,777 2,777 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน ลอยตวัโดยอา้งอิงอตัรา

ดอกเบ้ียสกลุเงินบาท
สาํหรับธุรกรรมสวอป

สาํหรับระยะเวลา 6 เดือน 

ปี 2550 158 158 158 158 

 แต่ไม่เกินร้อยละ 4.5 ต่อปี      
 ในปีท่ี 4 และร้อยละ 5     

ต่อปีในปีท่ี 5 
     

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน เงินฝากประจาํ 3 เดือน ปี 2550 5,000 5,000 - - 
 บวกร้อยละ 1.25 ต่อปี      
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั

และไม่แปลงสภาพ 
คงท่ีร้อยละ 4.625 - 5.00 ปี 2550 80 159 - - 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มี
หลกัประกนั 

คงท่ีร้อยละ 2.95 ปี 2551 1,000 - 1,000 - 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้น   32,142 18,460 3,935 2,935 
เงินกูย้มืระยะยาว       
หุน้กูด้อ้ยสิทธิตามแผนการจดัตั้ง คงท่ีร้อยละ 9.00 ปี 2551 1,943 1,943 - - 

ธนาคารท่ีจาํกดัขอบเขตธุรกิจ        
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มี

หลกัประกนั 
คงท่ีร้อยละ 2.95 ปี 2551 - 1,000 - 1,000 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มี
หลกัประกนั 

ลอยตวัถวัเฉล่ีย MLR ของ
ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 
4 แห่ง หกัร้อยละ 3.45 ต่อปี 

ปี 2553 3,902 3,985 4,000 4,000 

สญัญาเงินกูย้มื คงท่ีร้อยละ 11.51 ปี 2553 72 72 - - 
ตัว๋แลกเงิน คงท่ีร้อยละ 4.10 - 4.80 ปี 2551 - 2553 5,200 8,445 - - 
ตัว๋แลกเงิน ลอยตวัถวัเฉล่ีย MLR 

 ของธนาคารพาณิชย ์
ขนาดใหญ่ 4 แห่ง หกั 
ร้อยละ3.55 - 3.60 ต่อปี 

ปี 2551 - 2552 2,650 2,650 - - 

ตัว๋แลกเงิน ลอยตวั THB-THBFIX-
REUTERS บวกร้อยละ 

0.45 - 0.47 ต่อปี 

ปี 2553 750 750 - - 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน ร้อยละ 4.4 ต่อปี  
หกัอตัราดอกเบ้ียสกลุเงิน
บาทสาํหรับธุรกรรมสวอป 

6 เดือน 

ปี 2551 150 150 150 150 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน ลอยตวัถวัเฉล่ีย MLR ของ
ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่   

4 แห่ง หกัร้อยละ 3.35 - 3.60 
ต่อปี 

ปี 2551 - 2552 7,580 7,580 7,580 7,580 

รวมเงินกูย้มืระยะยาว   22,247 26,575 11,730 12,730 
รวมเงินกูย้มื   54,389 45,035 15,665 15,665 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

12. ทุนเรือนหุ้น 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 บริษทัฯคงเหลือหุน้บุริมสิทธิท่ียงัไม่ไดแ้ปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 19,546 
หุน้ ซ่ึงหุน้บุริมสิทธิ 1 หุน้ สามารถแปลงเป็นหุน้สามญัได ้1 หุน้ และสามารถใชสิ้ทธิไดโ้ดยไม่มีกาํหนดและ
ไม่มีเง่ือนไข 

13. ส่วนเกนิทุน(ส่วนตํ่ากว่าทุน)จากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงินลงทุน 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2550 

31 ธนัวาคม 
2549 

31 มีนาคม 
2550 

31 ธนัวาคม 
2549 

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน :-     
        เงินลงทุนเผือ่ขาย     
           ตราสารหน้ี 91 22 - - 
           ตราสารทุน 70 77 43 64 
         ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด 43 45 - - 

         ส่วนเกินทุนของบริษทัร่วม – ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 19 15 - - 

     รวม 223 159 43 64 

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน :-     
        เงินลงทุนเผือ่ขาย     
           ตราสารหน้ี (35) (55) - - 
           ตราสารทุน (266) (254) (206) (130) 
        ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด (588) (616) - - 

     รวม (889) (925) (206) (130) 

รวมส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (666) (766) (163) (66) 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

14. หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ 

  หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 
2549 ประกอบดว้ย :- 

   (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 2550 2549 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบัหน้ีสูญ     
และหน้ีสงสัยจะสูญ) ของเงินใหสิ้นเช่ือ  (461) 55 (851) (202) 

ตดัจาํหน่ายค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับ      
   โครงสร้างหน้ีในระหวา่งงวด - (6) - - 

รวมหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบัหน้ีสูญ
 และหน้ีสงสัยจะสูญ) (461) 49 (851) (202) 

15. ค่าตอบแทนกรรมการ 

  ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัฯและบริษทัย่อย (บริษทั
มหาชน) ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง
ท่ีจ่ายใหก้บักรรมการซ่ึงดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยดว้ย 

16. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคาํนวณข้ึนจากกาํไรสุทธิสาํหรับงวดหลงัจากบวกกลบัดว้ยค่าใชจ่้ายและสาํรองต่าง ๆ  
ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใชจ่้ายในการคาํนวณภาษีและรายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํมารวมคาํนวณเป็น
รายไดใ้นทางภาษีและขาดทุนทางภาษียกมาจากปีก่อน ๆ (ถา้มี) คูณดว้ยประมาณการอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปี 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

17. การกระทบยอดกาํไรต่อหุ้นปรับลด 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

  จาํนวนหุน้สามญั  
 กาํไรสุทธิ ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 

 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 
กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 
 กาํไรสุทธิ 576,810 748,047 1,333,134 1,333,134 0.43 0.56 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
   หุน้บุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       
    หุน้สามญั - - 20 20   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
 กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
      สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 576,810 748,047 1,333,154 1,333,154 0.43 0.56 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

  จาํนวนหุน้สามญั  
 กาํไรสุทธิ ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 

 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 
 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 

กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 
 กาํไรสุทธิ 517,527 226,015 1,333,134 1,333,134 0.39 0.17 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
   หุน้บุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้       
    สามญั - - 20 20   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
 กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
      สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 517,527 226,015 1,333,154 1,333,154 0.39 0.17 
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18. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 2549 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ี
สาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามสัญญา
ระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบริษทัเหล่านั้นและเป็นไปตามปกติธุรกิจ ซ่ึงรายการท่ีมีสาระสาํคญัสามารถสรุปได้
ดงัน้ี :- 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ        นโยบายกาํหนดราคา 
 2550 2549 2550 2549 (สาํหรับงวด 2550) 
บริษัทย่อย :-      
ค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี - - - 3,987  
มูลค่าขายสินทรัพย ์ - - 221 - ตามราคาท่ีตกลงกนัโดยอา้งอิงจาก

ราคาตามบญัชี 
มูลค่าขายเงินใหสิ้นเช่ือ - - - 888  
ดอกเบ้ียรับจากเงินใหสิ้นเช่ือ - - 37 27 อตัราร้อยละ 3.5-11.51 ต่อปี 
ดอกเบ้ียรับจากเงินฝากธนาคาร - - 2 - อตัราร้อยละ 0.50-4.00 ต่อปี 
ดอกเบ้ียรับจากเงินลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 

- - 46 - อตัราร้อยละ 6.18 ต่อปี 

รายไดค่้าเช่าและบริการอ่ืน - - 14 16 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่ง
กลุ่มกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

รายไดค่้าธรรมเนียมและอ่ืน ๆ 3 12 65 26 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่ง
กลุ่มกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 546 1,018 อตัราร้อยละ 4.05-6.38 ต่อปี 
ค่าเช่าจ่าย 5 4 - - ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่ง

กลุ่มกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ค่าบริการอ่ืน 3 2 56 62 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่ง

กลุ่มกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ค่าเบ้ียประกนัจ่าย - - 1 - ตามกรมธรรม ์
      
บริษัทร่วม :-      
ดอกเบ้ียจ่าย 2 4 - - อตัราร้อยละ 2.80 และ 11.51 ต่อปี 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 11 10 7 7  
      
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั :-      
เงินปันผลรับ 6 20 - 1 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ 26 28 - 2 อตัราร้อยละ 0.50-8.50 ต่อปี 
รายไดอ่ื้น 1 2 - 1  
ดอกเบ้ียจ่าย 12 10 - - อตัราร้อยละ 2.75-5.25 และ 9.00 

ต่อปี 
ค่าบริหารโครงการจ่าย 14 14 7 6 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่ง

กลุ่มกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 16 27 3 8  



 -  36  - 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2550 บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็เอฟเอส ไดโ้อนขาย
ทรัพยสิ์นรอการขายเป็นจาํนวน 193 ลา้นบาท ตามราคาประเมินท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระภายนอก (2549 : 
ธนาคารธนชาตไดโ้อนขายลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพให้แก่บริษทับริหารสินทรัพย ์เอ็นเอฟเอส เพิ่มเติมเป็นจาํนวน 
422 ลา้นบาท) 

  ยอดคงคา้งของรายการระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม 2550 และ 2549 สามารถแสดงดว้ยยอดถวัเฉล่ียจากยอดคงคา้ง ณ วนัส้ินเดือน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี :- 

           (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 2550 2549 

บริษทัยอ่ย     
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ - - 320 140 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี - - 3,000 - 
เงินใหสิ้นเช่ือ - - 2,156 1,483 
เงินฝาก 29 25 - - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) - - 36,738 69,875 
เงินกูย้มืและหุน้กู ้ - - 67 - 
บริษทัร่วม     
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 11 21 - - 
เงินใหสิ้นเช่ือ - 2 - - 
เงินฝาก 76 24 - - 
เงินกูย้มืและหุน้กู ้ 72 132 - - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 391 279 46 74 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 1,255 1,371 274 294 
เงินใหสิ้นเช่ือ 1,143 1,560 6 216 
เงินฝาก 734 944 - - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 31 110 1 4 
เงินกูย้มืและหุน้กู ้ 112 112 - - 

                                                                                



 -  37  - 

                       (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธนัวาคม 2549 ยอดคงคา้งของรายการขา้งตน้ ไดแ้สดงแยกต่างหากใน
งบดุลซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี :- 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2550 2549 2550 2549 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)     
บริษัทย่อย - ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) - - 648 74 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั  512 653 35 74 
รวม 512 653 683 148 

     
เงินลงทุนในตราสารหน้ี     
บริษัทย่อย - ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) - - 3,000 3,000 
บริษัทร่วม - บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 10 15 - - 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั  661 640 - - 
รวม 671 655 3,000 3,000 

     
เงินให้สินเช่ือ     
บริษัทย่อย :-     
บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จาํกดั - - 2,000 565 
บริษทั เนชัน่แนล ลีซซ่ิง จาํกดั - - 452 529 
บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั - - 358 358 
 - - 2,810 1,452 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั  1,029 1,258 2 11 
รวม 1,029 1,258 2,812 1,463 

     
ดอกเบี้ยค้างรับจากรายการเงินลงทุนและเงินให้สินเช่ือ     
บริษัทย่อย :-     
บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก็ซ์ จาํกดั - - 3 16 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) - - 60 12 
 - - 63 28 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 14 12 - - 
รวม 14 12 63 28 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2550 2549 2550 2549 
สินทรัพย์อ่ืน      
บริษัทย่อย :-     
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) - - 155 48 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) - - 1 1 
บริษทัยอ่ยอ่ืน ๆ 7 7 4 2 
 7 7 160 51 
บริษัทร่วม 9 9 - 4 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 7 22 1 1 
รวม 23 38 161 56 

     
เงินฝาก     
บริษัทย่อย 30 27 - - 
บริษัทร่วม : -     
บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 19 14 - - 
บริษทัร่วมอ่ืน ๆ 2 2 - - 
 21 16 - - 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั  718 759 - - 
รวม 769 802 - - 

     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน)     
บริษัทย่อย - ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) - - 33,700 39,600 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั  64 22 - - 
รวม 64 22 33,700 39,600 

     
เงินกู้ยมืและหุ้นกู้     
บริษัทย่อย - บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั - - 98 15 
บริษัทร่วม - บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 72 72 - - 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 112 112 - - 
รวม 184 184 98 15 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2550 2549 2550 2549 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย     

บริษัทย่อย - - 2 - 

บริษัทร่วม 1 3 - - 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 15 19 - - 

รวม 16 22 2 - 

     

หน้ีสินอ่ืน     

บริษัทย่อย :-     
บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จาํกดั - - - 20 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) - - 48 6 
บริษทั เนชัน่แนล ลีซซ่ิง จาํกดั - - 9 22 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) - - 3 - 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั - - 2 4 
บริษทัยอ่ยอ่ืน ๆ - - 2 6 

 - - 64 58 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั  56 101 2 2 

รวม 56 101 66 60 

     

ภาระจากการคํา้ประกนั     

บริษัทร่วม - บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 23 23 - - 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 33 32 10 10 

รวม 56 55 10 10 

     

ภาระผกูพนัอ่ืน - สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

และอัตราดอกเบี้ย 

    

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั - ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 
(มหาชน) 27,870 16,974 8,316 8,316 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีลกัษณะความสัมพนัธ์
โดยการมีผูบ้ริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเป็นผูถื้อหุ้นและ/หรือเป็นกรรมการร่วมกนัรวมจาํนวนประมาณ 459 
ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ : 181  ลา้นบาท) 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธนัวาคม 2549 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัพนกังาน
ระดบัชั้นบริหารตั้งแต่ผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปท่ีมียอดคงคา้งดงัต่อไปน้ี :- 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 2550 2549 2550 2549 

เงินใหสิ้นเช่ือ 50 54 6 6 
เงินรับฝาก 505 572 - - 

19. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

  ขอ้มูลทางการเงินในงบการเงินรวมจาํแนกตามส่วนงาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธนัวาคม 2549 และ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 2549 เป็นดงัน้ี :- 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจบริหาร
สินทรัพย ์ ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจหลกัทรัพย ์ ธุรกิจอ่ืน 

รายการตดับญัชี
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
รายไดด้อกเบ้ียและ       
เงินปันผลสุทธิหลงั
หกัหน้ีสูญและหน้ี
สงสัยจะสูญและ
ขาดทุนจากการปรับ
โครงสร้างหน้ี 978 547 (157) (36) 1,351 1,115 14 20 89 70 (42) (40) 2,233 1,676 

ส่วนแบ่งกาํไรจาก        
เงินลงทุนตามวิธี        
ส่วนไดเ้สีย - - - - - - - - - - 70 57 70 57 

รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย 244 301 89 684 411 269 208 280 1,123 648 (241) (137) 1,834 2,045 
ค่าใชจ่้ายท่ีมิใช่
ดอกเบ้ีย (279) (482) (49) (39) (1,475) (1,304) (210) (241) (1,143) (707) 254 153 (2,902) (2,620) 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (425) (140) (16) (160) (158) (30) (7) (21) (54) (40) - - (660) (391) 
กาํไรของส่วนของ        
ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย - - - - - - - - - - 2 (19) 2 (19) 

กาํไรสุทธิ 518 226 (133) 449 129 50 5 38 15 (29) 43 14 577 748 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี  

 บริษทัฯ 
ธุรกิจบริหาร
สินทรัพย ์ ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจหลกัทรัพย ์ ธุรกิจอ่ืน 

รายการตดับญัชี
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 31        
มีนาคม 

31        
ธนัวาคม 

31        
มีนาคม 

31        
ธนัวาคม 

31        
มีนาคม 

31        
ธนัวาคม 

31        
มีนาคม 

31        
ธนัวาคม 

31        
มีนาคม 

31        
ธนัวาคม 

31        
มีนาคม 

31        
ธนัวาคม 

31        
มีนาคม 

31        
ธนัวาคม 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 

เงินลงทุน - สุทธิ 27,325 27,621 4,970 4,619 29,940 21,895 982 1,018 4,395 4,854 (24,582) (24,658) 43,030 35,349 
เงินใหสิ้นเช่ือและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ - 
สุทธิ (รวมรายการ
ระหวา่งธนาคาร
และตลาดเงิน) 43,074 47,275 3,481 3,678 222,077 221,634 2,216 2,393 7,226 6,039 (48,875) (52,680) 229,199 228,339 
ท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ - สุทธิ 219 344 1 2 1,489 1,198 141 153 61 61 - - 1,911 1,758 
สินทรัพยอ่ื์น 3,316 3,683 3,805 3,992 20,531 12,709 128 105 1,003 978 (359) (145) 28,424 21,322 

สินทรัพยร์วม 73,934 78,923 12,257 12,291 274,037 257,436 3,467 3,669 12,685 11,932 (73,816) (77,483) 302,564 286,768 

20. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธนัวาคม 2549 หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายหนา้และภาระผกูพนัท่ีมี
สาระสาํคญัมีดงัน้ี :- 

20.1   
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2550 31 ธนัวาคม 2549 

  เงินตราต่าง   เงินตราต่าง  
 เงินบาท ประเทศ รวม เงินบาท ประเทศ รวม 
การรับอาวลัตัว๋เงิน 12 - 12 54 - 54 
การคํ้าประกนัการกูย้มืเงิน 10 - 10 10 - 10 
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบกาํหนด - 3 3 - 19 19 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 3 174 177 2 92 94 
ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ       
ภาระผกูพนัตามสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 58,636 - 58,636 46,636 - 46,636 
ภาระผกูพนัตามสญัญาอตัราแลกเปล่ียน        

สญัญาซ้ือ - 2,814 2,814 - 82 82 
สญัญาขาย - 26,912 26,912 - 21,929 21,929 

ภาระผกูพนัตามสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย        
      ต่างสกลุเงิน - สญัญาขาย - 1,506 1,506 - 1,868 1,868 
วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลูกคา้ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้ 2,051 - 2,051 1,663 - 1,663 
การคํ้าประกนัอ่ืน ๆ 2,111 3 2,114 1,385 4 1,389 

รวมหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้และภาระผกูพนั 62,823 31,412 94,235 49,750 23,994 73,744 



 -  42  - 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2550 31 ธนัวาคม 2549 

  เงินตราต่าง   เงินตราต่าง  
 เงินบาท ประเทศ รวม เงินบาท ประเทศ รวม 

การคํ้าประกนัการกูย้มืเงิน 10 - 10 10 - 10 
ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ       
ภาระผกูพนัตามสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 19,986 - 19,986 19,986 - 19,986 
การคํ้าประกนัอ่ืน ๆ 1 - 1 1 - 1 

รวมหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้และภาระผกูพนั 19,997 - 19,997 19,997 - 19,997 

20.2 ในปี 2544 ถึง 2546 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาขายเงินให้สินเช่ือให้แก่บรรษทับริหาร
สินทรัพยไ์ทย (บสท.) จาํนวน 3,414 ลา้นบาท บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระท่ีจะตอ้งร่วมรับรู้ส่วนแบ่ง
ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของ บสท. ณ ส้ินปีท่ีหา้และส้ินปีท่ีสิบนบัแต่
วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2544 โดยในกรณีท่ีมีผลขาดทุน ผลขาดทุนส่วนแรกจาํนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของราคา
โอน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเป็นผูรั้บผดิชอบ ผลขาดทุนส่วนท่ีสองจาํนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาโอน 
บสท. และบริษทัฯและบริษทัย่อยจะร่วมกนัรับผิดชอบคนละคร่ึง ผลขาดทุนส่วนท่ีเหลือ บสท. จะรับไป
ทั้งหมด โดยผลกาํไรหรือขาดทุนจะคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยท่ี์เรียกเก็บไดส้ะสม ณ วนัท่ีคาํนวณหักดว้ย
ตน้ทุนในการรับโอนและค่าใชจ่้ายทั้งปวงในการดาํเนินงานของ บสท. รวมทั้งดอกเบ้ียจากตราสารหน้ี
ท่ีออกเพ่ือซ้ือลูกหน้ี ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยยงัไม่สามารถประมาณส่วนแบ่งผลกาํไรหรือขาดทุนท่ี
แน่นอนได ้อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดป้ระมาณการค่าเผือ่ผล
ขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพไวแ้ลว้เป็นจาํนวนรวมประมาณ 547 ลา้นบาท 
(งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ : 183  ลา้นบาท) โดยไดรั้บรู้และแสดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของค่าเผือ่การดอ้ยค่า
ของเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งินจาก บสท. (31 ธนัวาคม 2549 : จาํนวนเงิน 443  ลา้นบาท และ 137 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั)   

 20.3 บริษทัฯและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดมี้การทาํสัญญาขายสินเช่ือ/โอนสิทธิเรียกร้องสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบั
บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัจาํนวนรวม 276 ลา้นบาท และ 223 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและ      
งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ ตามลาํดบั ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายค่าชดใชค้วาม
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากจาํนวนสินเช่ืออนัเกิดจากการไม่ไดรั้บชาํระหน้ีในจาํนวนเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 
ของมูลค่าสินเช่ือท่ีขาย ซ่ึงเป็นจาํนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 9 ลา้นบาทในงบการเงินรวม และ 6 ลา้นบาทใน       
งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 
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    20.4 ธนาคารธนชาต (บริษทัยอ่ย) มีภาระท่ีจะตอ้งนาํส่งเงินเขา้กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนั
การเงินในอตัราร้อยละ 0.2 ของยอดเงินรับฝากและดอกเบ้ียคา้งจ่ายท่ีมีอยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาหกเดือน
ก่อนหนา้งวดท่ีจะตอ้งนาํส่งเงินกองทุนทุกวนัท่ี 30 มิถุนายน และ 31 ธนัวาคมของทุกปี 

20.5 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์น      
รอการขายและค่าบริการอ่ืน ๆ พร้อมทั้งค่าเช่าและค่าบริการอาคารสาํนกังานฯตามสญัญาเช่าและบริการ
ระยะยาวดงัน้ี :- 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี กิจการอ่ืน กิจการอ่ืน บริษทัยอ่ย 

2550 329 94 2 
2551 266 41 - 

2552 เป็นตน้ไป 328 58 - 

  นอกจากน้ี บริษทัฯยงัมีภาระท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการงานธุรการต่าง ๆ ให้กบับริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงตาม
อตัราตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงบวกส่วนเพิ่มตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา 

20.6 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระผกูพนัตามสัญญาการใหค้วามสนบัสนุนและบริการ
เผยแพร่งานวิจยักบับริษทัในต่างประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นรายไตรมาสตามอตัราท่ี
ตกลงกนัในสญัญา และสญัญาดงักล่าวจะครบกาํหนดในวนัท่ี 30 กนัยายน 2551 

21. คดีฟ้องร้อง 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
เป็นจาํนวนรวมประมาณ 849 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ : 349 ลา้นบาท) ซ่ึงผลของคดียงัไม่เป็นท่ี
ส้ินสุด อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายจดัการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึก
เป็นหน้ีสิน ณ ปัจจุบนั  

  นอกจากน้ี คดีระหว่างบริษทัยอ่ยกบัลูกหน้ีรายหน่ึง ซ่ึงศาลอุทธรณ์ไดพ้ิพากษาใหบ้ริษทัยอ่ยแพค้ดีโดยให้
ชาํระเงินแก่โจทกต์ามฟ้องจาํนวน 10 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 นบัแต่วนัท่ี 8 ตุลาคม 2541 ซ่ึงบริษทัยอ่ย
ไดย้ื่นฎีกาคดัคา้นคาํพิพากษาศาลอุทธรณ์แลว้ อย่างไรก็ตามเพื่อความระมดัระวงัรอบคอบบริษทัย่อยดงักล่าวได้
บนัทึกเป็นหน้ีสิน ณ วนัท่ีในงบดุล 
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22. หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยจาํนวนเงินประมาณ 6 ลา้นบาท เพื่อค ํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและการเช่าท่ีดิน (งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ : 
5 ลา้นบาท) 

23. เคร่ืองมือทางการเงิน 

  เคร่ืองมือทางการเงินหมายถึงสญัญาใด ๆ  ท่ีทาํใหสิ้นทรัพยท์างการเงินของกิจการหน่ึงและหน้ีสินทางการเงิน
หรือตราสารทุนของอีกกิจการหน่ึงเพิ่มข้ึน 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 บริษทัฯไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเป็น
ตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเกง็กาํไรหรือเพื่อการคา้ 

 23.1 ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ 

  ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือคือความเส่ียงท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยอาจไดรั้บความเสียหายอนัสืบ
เน่ืองมาจากการท่ีคู่สัญญาของบริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้น
เคร่ืองมือทางการเงินได ้ซ่ึงมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงคือมูลค่าตามบญัชีของเคร่ืองมือทางการเงินหักดว้ย
สาํรองเผื่อขาดทุนตามท่ีแสดงไวใ้นงบดุล และความเส่ียงของรายการนอกงบดุลจากการอาวลั คํ้าประกนัการ
กูย้มืและอ่ืน ๆ  

23.2 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของราคาตลาด 

ก) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 มี
ดงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงิน ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มีอตัราดอกเบ้ีย    มีอตัราดอกเบ้ีย    
 ปรับข้ึนลง มีอตัรา   ปรับข้ึนลง มีอตัรา ไม่มี  

 ตามอตัราตลาด ดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม ตามอตัราตลาด ดอกเบ้ียคงท่ี ดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ         
เงินสด - - 2,098 2,098 - - - - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 243 15,606 3,359 19,208 556 - 335 891 
หลกัทรัพยซ้ื์อโดยมีสญัญาขายคืน - 14,000 - 14,000 - - - - 
เงินลงทุน 2,595 36,776 4,764 44,135 1,538 3,481 22,900 27,919 
ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี - - 1 1 - - - - 
เงินใหสิ้นเช่ือ (ก่อนหกักาํไรจากการ

โอนขายระหวา่งกนั) 29,495 184,338 2,936 216,769 2,065 40,815 957 43,837 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงิน ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 มีอตัราดอกเบ้ีย    มีอตัราดอกเบ้ีย    
 ปรับข้ึนลง มีอตัรา   ปรับข้ึนลง มีอตัรา ไม่มี  

 ตามอตัราตลาด ดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม ตามอตัราตลาด ดอกเบ้ียคงท่ี ดอกเบ้ีย รวม 
หนีสิ้นทางการเงนิ         
เงินฝาก 44,183 158,746 410 203,339 - - - - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,219 3,073 960 5,252 33,701 - - 33,701 
เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี - - 428 428 - - - - 
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ - - 719 719 - - - - 
เงินกูย้มื 5,000 49,389 - 54,389 - 15,665 - 15,665 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - 1,078 1,078 - - - - 

  ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือท่ีมีอตัราดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีไดร้วมเงินใหสิ้นเช่ืออ่ืนท่ีหยดุรับรู้รายได ้(ก่อนหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ) 

  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        
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 20 14,463 1,123 - - 15,606 4.77 – 5.29 
หลกัทรัพยซ้ื์อโดยมีสญัญาขายคืน - 14,000 - - - 14,000 4.51 
เงินลงทุน - 17,747 2,349 11,312 5,368 36,776 3.97 – 4.46 
เงินใหสิ้นเช่ือ (ก่อนหกักาํไร 466 2,958 8,986 145,682 26,246 184,338 6.72 – 7.80 
   จากการโอนขายระหวา่งกนั)        
        
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินฝาก 11 67,589 83,358 7,788 - 158,746 4.55 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - 248 1,815 1,010 - 3,073 4.75 
เงินกูย้มื - 13,095 26,627 9,667 - 49,389 4.00 – 4.98 

 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

       ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินลงทุน - 481 - - 3,000 3,481 5.68 
เงินใหสิ้นเช่ือ 192 334 3,864 36,425 - 40,815 6.72 
        
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินกูย้มื - 8,415 3,250 4,000 - 15,665 4.00 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีก่อให้เกิดรายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้าย ยอดคงเหลือถวัเฉล่ียท่ีคาํนวณโดยถวัเฉล่ียจากยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินเดือนของสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงิน และอตัราเฉล่ียของดอกเบ้ียและเงินปันผลสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2550 เป็นดงัน้ี :- 
  (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ดอกเบ้ียและ  ยอดคงเหลือ ดอกเบ้ียและ  
 ถวัเฉล่ีย เงินปันผล อตัราเฉล่ีย ถวัเฉล่ีย เงินปันผล อตัราเฉล่ีย 

สินทรัพย์ทางการเงนิทีก่่อให้เกดิรายได้       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 13,618 165 4.85 227 2 4.22 
หลกัทรัพยซ้ื์อโดยมีสญัญาขายคืน 14,248 164 4.60 - - - 
เงินลงทุน 37,486 362 3.87 27,771 59 0.84 
เงินใหสิ้นเช่ือ/การใหเ้ช่าซ้ือและ 
 สญัญาเช่าการเงิน 202,877 3,828 7.55 45,188 766 6.78 

       
หนีสิ้นทางการเงนิทีก่่อให้เกดิค่าใช้จ่าย       

เงินฝาก  201,381 2,148 4.27 - - - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 4,353 47 4.33 36,740 544 5.92 
เงินกูย้มื 48,953 552 4.51 15,665 156 3.99 

ข) ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

ฐานะเงินต่างประเทศของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 มีดงัน้ี :- 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงิน ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 
ดอลลาร์     
สหรัฐฯ ยโูร อ่ืน ๆ 

ดอลลาร์     
สหรัฐฯ ยโูร อ่ืน ๆ 

ฐานะเงนิตราต่างประเทศในงบดุล       
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสด 32 24 29 - - - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 13,618 39 41 - - - 
เงินลงทุน 11,603 - - - - - 
เงินใหสิ้นเช่ือ  18 1 - - - - 
สินทรัพยอ่ื์น 24 - - - - - 

รวมสินทรัพย ์ 25,295 64 70 - - - 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงิน ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 
ดอลลาร์     
สหรัฐฯ ยโูร อ่ืน ๆ 

ดอลลาร์     
สหรัฐฯ ยโูร อ่ืน ๆ 

ฐานะเงนิตราต่างประเทศนอกงบดุล         
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบ
กาํหนด 3 - - - - - 

เลต็เตอร์ออฟเครดิต 163 7 4 - - - 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้       

- สญัญาซ้ือ 2,705 17 92 - - - 
- สญัญาขาย 26,588 131 193 - - - 

สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและ 
อตัราดอกเบ้ีย - สญัญาขาย 1,506 - - - - - 

อ่ืน ๆ  - - 3 - - - 

 ค) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน 

   ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของราคาของตราสารทุน ซ่ึงอาจจะทาํให้เกิดความผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของ
สินทรัพยท์างการเงิน 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

23.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง    

   วนัท่ีท่ีครบกาํหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีในงบดุล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 มีดงัน้ี :- 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

สินทรัพย์ทางการเงนิ            
เงินสด 2,098 - - - 2,098 - - - - - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 3,602 15,586 20 - 19,208 871 - 20 - 891 
หลกัทรัพยซ้ื์อโดยมีสญัญาขายคืน - 14,000 - - 14,000 - - - - - 
เงินลงทุน 2,595 17,601 19,211 4,728 44,135 1,538 - 3,481 22,900 27,919 
ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี - 1 - - 1 - - - - - 
เงินใหสิ้นเช่ือ (1) 11,442 12,764 192,563 - 216,769 3,910 3,979 35,948 - 43,837 
หนีสิ้นทางการเงนิ            
เงินฝาก 43,353 151,289 8,697 - 203,339 - - - - - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 2,179 2,013 1,060 - 5,252 33,701 - - - 33,701 
เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี - 428 - - 428 - - - - - 
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ - 719 - - 719 - - - - - 
เงินกูย้มื - 32,142 22,247 - 54,389 - 3,935 11,730 - 15,665 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 1,078 - - - 1,078 - - - - - 
รายการนอกงบดุล :-           
การคํ้าประกนัการกูย้มืและการรับอาวลั
ตัว๋เงิน 

12 10 - - 22 10 - - - 10 

ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่
ครบกาํหนด 

- 3 - - 3 - - - - - 

เลต็เตอร์ออฟเครดิต 1 176 - - 177 - - - - - 
ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ  2,166 55,405 36,061 401 94,033 1 11,386 8,600 - 19,987 

 (1)  ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแสดงก่อนหักกาํไรจากการโอนขายระหว่างกัน และเงินให้สินเช่ือเม่ือทวงถามรวมเงินให้สินเช่ือท่ีหยดุรับรู้รายได้ 

23.4  มูลค่ายุติธรรม 

   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 ราคาตามบญัชีของเคร่ืองมือทางการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่
แตกต่างไปจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั ยกเวน้เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด
และเงินกูย้มื ซ่ึงมีมูลค่ายติุธรรมสูงกว่ามูลค่าตามบญัชีประมาณ 44 ลา้นบาท และ 39 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
และสําหรับภาระผูกพนัตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียมีมูลค่ายุติธรรมตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี
ประมาณ 113 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ : เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดมี
มูลค่ายติุธรรมสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีประมาณ 248 ลา้นบาท สาํหรับเงินกูย้มืและภาระผกูพนัตามสัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียมีมูลค่ายติุธรรมตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีประมาณ 18 ลา้นบาทและ 2 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั) 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 23.5 ตราสารอนุพนัธ์ 

   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินท่ีจาํแนกตามระยะเวลา
การกาํหนดของสญัญาไดด้งัน้ี :- 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม 

สัญญาอตัราแลกเปลี่ยนทันทีและล่วงหน้า       
- สัญญาซ้ือ 2,814 - 2,814 - - - 
- สัญญาขาย 26,912 - 26,912 - - - 

สัญญาแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ
และอตัราดอกเบีย้ 

      

- สัญญาขาย 105 1,401 1,506 - - - 
สัญญาแลกเปลีย่นอัตราดอกเบีย้       

- จ่ายอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 5,388 14,620 20,008 3,358 4,150 7,508 
- จ่ายอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 6,710 2,600 9,310 2,335 150 2,485 
- รับอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 9,910 4,600 14,510 5,535 150 5,685 
- รับอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 2,188 12,620 14,808 158 4,150 4,308 

24. การจัดประเภทรายการบัญชี 

  นอกจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 1.4 ซ่ึงมีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิ
และส่วนของผูถื้อหุ้นตามท่ีไดร้ายงานไปแลว้ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัให้มีการจดัประเภทรายการบญัชี
ในงบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2549 ข้ึนใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดั
ประเภทรายการบญัชีของงวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิและส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไป
แลว้นอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าว 

25. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงิน 

  เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัฯมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่
ผูถื้อหุ้นสามญัและผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิจากผลการดาํเนินงานสําหรับงวดหกเดือนหลงัของปี 2549 ในอตัรา      
หุน้ละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 667 ลา้นบาท และมีมติเห็นชอบในแผนการปรับโครงสร้างการ   
ถือหุ้นบริษทัในกลุ่มธนชาต โดยอนุมติัให้บริษทัฯจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อยจาํนวน 8 บริษทัให้แก่
ธนาคารธนชาต (“ธนาคารฯ”) และอนุมติัขายหุ้นสามญัของธนาคารฯบางส่วนท่ีบริษทัฯถืออยูต่ามท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.1 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  นอกจากน้ี ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัย่อย (ธนาคารธนชาต) ไดมี้มติอนุมติัลดทุนจด
ทะเบียน โดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิไดน้าํออกจาํหน่ายจาํนวน 41,643,908 หุ้น หรือคิดเป็นเงินทั้งส้ิน 
416,439,080 บาท และอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนจาํนวน 676,263,200 หุน้ มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ซ่ึงส่วน
หน่ึงจาํนวน 276,263,200 หุน้เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนแบบเฉพาะเจาะจง และอีกส่วนหน่ึงจาํนวน 400 ลา้นหุน้
เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิม ซ่ึงการขายให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมอาจจะเสนอโดยคราวเดียวหรือหลายคราวตามการ
พิจารณาของคณะกรรมการธนาคารฯ อยา่งไรก็ตาม การเพิ่มทุนดงักล่าวอยูร่ะหว่างการขออนุมติัจาก ธปท. และ
กระทรวงการคลงั 

26. การอนุมัติงบการเงิน         

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2550 
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