
  

 
บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
30 กนัยายน 2554 

   



 
 
 
 
 
รายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ
รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี             
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการรายงานต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผนและ
ปฏิบติังานสอบทาน เพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งพอประมาณวา่งบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั
เป็นสาระสาํคญัหรือไม่ การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดัโดยส่วนใหญ่ใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ 
และการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงิน จึงใหค้วามเช่ือมัน่นอ้ยกวา่การตรวจสอบตามมาตรฐาน       
การสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป เน่ืองจากขา้พเจา้ไม่ไดท้าํการตรวจสอบงบการเงินไดแ้ต่เพยีงสอบทาน ดงันั้น
ขา้พเจา้จึงไม่ไดเ้สนอรายงานการสอบบญัชี แต่เสนอเพยีงรายงานการสอบทานเท่านั้น 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่งบการเงินดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชี
ท่ีรับรองทัว่ไปจากการสอบทานของขา้พเจา้ 



  

 2

 

งบการเงินรวมของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ไดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชี
ท่านอ่ืนในสาํนกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ ซ่ึงไดต้รวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและ
เสนอรายงานไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2554 งบแสดงฐานะการเงินรวมและ 
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของ                
งบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีอ่ืนไดต้รวจสอบและเสนอรายงานไวแ้ลว้ดงักล่าวหลงัจากท่ีไดมี้การปรับงบการเงิน
รวมยอ้นหลงัจากการปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกิจของการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยภายในช่วงระยะเวลา
การวดัมูลค่าท่ีมาตรฐานการบญัชีอนุญาตไว ้(ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.2.3) 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบรายการปรับปรุงดงักล่าวและเห็นวา่รายการปรับปรุงนั้นมีความเหมาะสมและไดน้าํไป
ปรับปรุงอยา่งถูกตอ้งแลว้ 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และงบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัของ
บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) ท่ีแสดง
เปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลท่ีไดส้อบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงได้
เสนอรายงานไวต้ามรายงานลงวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2553 วา่ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่งบการเงินดงักล่าว
ไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปจากการสอบทานของผูส้อบบญัชี
ดงักล่าว  

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.4 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดป้ฏิบติัตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีเพื่อจดัทาํและ
นาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 
 
 
ภูร์ิพรรณ เจริญสุข 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4950 

บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 10 พฤศจิกายน 2554 
 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี  30 กันยายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553

 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ปรับปรุงใหม่ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) และตรวจสอบแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินสด 15,194,945         15,298,105         10                       -                         

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 59,960,172         85,105,455         97,406                88,998                

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 4 1,169,937           1,539,984           -                         -                         

เงินลงทุนสุทธิ 5 149,935,869       144,992,984       7,940,537           7,343,941           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ 6 2,183,026           2,238,701           31,598,219         31,622,673         

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 7   

   เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 674,879,032       642,006,841       1,399,359           1,557,760           

   ดอกเบ้ียคา้งรับ 918,599              955,544              9,250                  9,269                  

   รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 675,797,631       642,962,385       1,408,609           1,567,029           

   หกั: รายไดร้อตดับญัชี (36,968,382)        (32,360,381)        (9,875)                (12,891)               

   ั  ่ ื่ ี้ ส สั ส 8 (27 631 680)        (27 494 509)        (310 026)             (505 432)                หก: คาเผอหนสงสยจะสูญ 8 (27,631,680)        (27,494,509)        (310,026)             (505,432)             

   หกั: ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับ  

              โครงสร้างหน้ี 9 (388,592)             (464,255)             -                         (30)                     

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและ

   ดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 610,808,977       582,643,240       1,088,708           1,048,676           

ภาระของลูกคา้จากการรับรอง 71,550                72,156                -                         -                         

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 11 11,685,244         12,855,919         1,991,665           2,056,336           

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 8,850,867           9,111,001           58,091                123,520              

ค่าความนิยม 12 13,922,098         13,671,360         -                         -                         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 4,639,930           4,805,332           440                     342                     

สิทธิการเช่าสุทธิ 434,716              466,905              35,092                64,263                

ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 2,234,248           2,006,851           -                         -                         

ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,124,786           1,024,991           149,256              70,405                

สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 13 5,893,632           6,083,117           131,888              42,587                

รวมสินทรัพย์ 888,109,997       881,916,101       43,091,312         42,461,741         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553

 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ปรับปรุงใหม่ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) และตรวจสอบแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

เงินรับฝาก  458,603,146       532,382,410       -                         -                         

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 57,982,074         40,545,086         1,381                  492                     

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 2,831,317           3,126,945           -                         -                         

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 4 1,333,364           596,661              -                         -                         

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 14 241,242,180       184,717,457       13,500,000         13,500,000         

ภาระของธนาคารจากการรับรอง 71,550                72,156                -                         -                         

ประมาณการหน้ีสิน 15 3,300,698           821,833              28,283                11,143                

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 3,311,609           1,873,369           109,303              89,454                

เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 2,508,969           4,053,940           499,333              603,600              

เงินสาํรองประกนัชีวติ 28,523,242         26,348,270         -                         -                         

ิ ปั ้ ่ 638 915              32 640                638 915                                       เงนปนผลคางจาย 638,915              32,640                638,915              -                         

หน้ีสินอ่ืน 16 14,854,054         15,625,774         141,530              152,606              

รวมหนีสิ้น 815,201,118       810,196,541       14,918,745         14,357,295         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553

 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ปรับปรุงใหม่ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) และตรวจสอบแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น 17

   ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้

      หุ้นบุริมสิทธิ 13,336 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

         (31 ธนัวาคม 2553: หุ้นบุริมสิทธิ 15,856 หุ้น 

            มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 133                     159                     133                     159                     

      หุ้นสามญั 1,333,140,667 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

         (31 ธนัวาคม 2553: หุ้นสามญั 1,333,138,147 หุ้น 

            มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 13,331,407         13,331,381         13,331,407         13,331,381         

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

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 2,065,645           2,065,645           2,065,645           2,065,645           

ส่ ิ ่ ้ ิ ั ่ 775 814              775 814                                                                สวนเกนมูลคาหุนของบรษทยอย 775,814              775,814              -                         -                         

ส่วนของเงินลงทุนท่ีต ํ่ากวา่มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

   ของบริษทัยอ่ย 226,460              226,460              -                         -                         

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 18 223,720              694,216              276,921              289,997              

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 1,120,420           1,120,420           1,120,420           1,120,420           

                      - สาํรองหุ้นทุนซ้ือคืน 387,501              387,501              387,501              387,501              

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 19,238,647         17,878,079         11,378,041         11,296,844         

หกั: หุ้นทุนซ้ือคืน - หุ้นสามญั 17 (387,501)             (387,501)             (387,501)             (387,501)             

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 36,982,246         36,092,174         28,172,567         28,104,446         

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 35,926,633         35,627,386         -                         -                         

รวมส่วนของเจ้าของ 72,908,879         71,719,560         28,172,567         28,104,446         

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 888,109,997       881,916,101       43,091,312         42,461,741         

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 

กรรมการ

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

กําไรหรือขาดทุน:

รายไดด้อกเบ้ีย 20 11,707,262         9,717,677           116,727              86,365                

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 21 (5,571,304)          (3,227,581)          (156,860)             (156,858)             

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 6,135,958           6,490,096           (40,133)               (70,493)               

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 981,806              987,404              2,081                  8,032                  

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (149,385)             (150,473)             (91)                     (230)                   

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 22 832,421              836,931              1,990                  7,802                  

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้

   และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ (ขาดทุน) 23 267,171              207,063              (2,003)                989                     

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 24 284,648              46,907                37,277                3,324                  

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมตาม

   วธีิส่วนไดเ้สีย 76,373                69,201                -                         -                         

ํ ไ  ( ) ั สิ์ ั สิ์ ื่ (69 190)               56 752                36 094                28 913                กาไร (ขาดทุน) จากทรพยสนรอการขายและทรพยสนอน (69,190)               56,752                36,094                28,913                

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 3,414,135           3,078,275           -                         -                         

รายไดเ้งินปันผล 295,762              330,978              231,185              117,645              

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 809,192              793,992              55,247                78,901                

รวมรายได้จากการดําเนินงาน 12,046,470         11,910,195         319,657              167,081              

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ (2,877,957)          (2,406,583)          -                         -                         

รายได้จากการดําเนินงานสุทธิ 9,168,513           9,503,612           319,657              167,081              

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื่น ๆ 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 2,865,300           2,461,154           26,433                24,861                

ค่าตอบแทนกรรมการ 8,127                  9,712                  2,330                  2,305                  

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 1,013,565           884,940              21,618                22,133                

ค่าภาษีอากร 236,674              188,125              431                     577                     

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,806,247           1,428,788           30,368                34,222                

รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื่น ๆ 5,929,913           4,972,719           81,180                84,098                

หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

   (โอนกลับหนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญ และ

   ขาดทุนจากการด้อยค่า) 25 129,040              363,323              (9,183)                (20,400)               

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 3,109,560           4,167,570           247,660              103,383              

ภาษีเงินได้ 26 (827,323)             (1,289,153)          -                         2,915                  

กําไรสําหรับงวด 2,282,237           2,878,417           247,660              106,298              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น: 27

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย (616,846)             469,934 (59,854)               35,253

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 1,670 85,631 -                         -                         

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ขาดทุน) (615,176)             555,565              (59,854)               35,253                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 1,667,061           3,433,982           187,806              141,551              

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 1,337,150           1,537,990           247,660              106,298              

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 945,087              1,340,427           -                         -                         

2,282,237           2,878,417           247,660              106,298              

่ ปั ํ ไ ็ ็การแบงปนกาไรขาดทุนเบดเสรจรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 995,998              1,859,887           187,806              141,551              

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 671,063              1,574,095           -                         -                         

1,667,061           3,433,982           187,806              141,551              

กําไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 28

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

   กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ (บาทต่อหุ้น) 1.05 1.20 0.19 0.08

กาํไรต่อหุ้นปรับลด

   กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ (บาทต่อหุ้น) 1.05 1.20 0.19 0.08

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

กําไรหรือขาดทุน:

รายไดด้อกเบ้ีย 20 32,637,271         25,059,900         316,144              329,913              

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 21 (13,909,159)        (8,332,262)          (465,434)             (547,279)             

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 18,728,112         16,727,638         (149,290)             (217,366)             

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 2,979,228           2,382,120           9,598                  45,512                

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (419,643)             (381,124)             (595)                   (1,440)                

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 22 2,559,585           2,000,996           9,003                  44,072                

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้

   และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ (ขาดทุน) 23 717,169              425,459              (1,870)                1,499                  

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 24 523,270              415,136              63,923                2,330,049           

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมตาม

   วธีิส่วนไดเ้สีย 6.2 231,868              317,871              -                         -                         

ํ ไ  ( ) ั สิ์ ั สิ์ ื่ (4 055)                462 026              64 320                325 907              กาไร (ขาดทุน) จากทรพยสนรอการขายและทรพยสนอน (4,055)                462,026              64,320                325,907              

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 9,668,686           7,952,908           -                         -                         

รายไดเ้งินปันผล 746,673              471,825              1,538,141           975,865              

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 2,086,601           2,066,032           180,958              323,626              

รวมรายได้จากการดําเนินงาน 35,257,909         30,839,891         1,705,185           3,783,652           

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ (7,772,848)          (6,195,763)          -                         -                         

รายได้จากการดําเนินงานสุทธิ 27,485,061         24,644,128         1,705,185           3,783,652           

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื่น ๆ 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 8,260,230           6,029,876           79,155                74,933                

ค่าตอบแทนกรรมการ 61,033                56,703                22,254                18,659                

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 2,693,611           2,191,194           61,275                84,096                

ค่าภาษีอากร 651,697              434,365              2,127                  4,359                  

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 4,536,946           3,291,410           85,501                126,340              

รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื่น ๆ 16,203,517         12,003,548         250,312              308,387              

หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

   (โอนกลับหนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญ และ

   ขาดทุนจากการด้อยค่า) 25 1,718,358           1,113,760           (173,998)             (61,572)               

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 9,563,186           11,526,820         1,628,871           3,536,837           

ภาษีเงินได้ 26 (2,312,781)          (3,642,158)          (1,319)                (756,357)             

กําไรสําหรับงวด 7,250,405           7,884,662           1,627,552           2,780,480           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น: 27

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย (958,857)             (1,019,122)          (13,076)               (1,877,461)          

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 13,576 68,585 -                         -                         

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ขาดทุน) (945,281)             (950,537)             (13,076)               (1,877,461)          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 6,305,124           6,934,125           1,614,476           903,019              

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 4,064,240           4,249,902           1,627,552           2,780,480           

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,186,165           3,634,760           -                         -                         

7,250,405           7,884,662           1,627,552           2,780,480           

่ ปั ํ ไ ็ ็การแบงปนกาไรขาดทุนเบดเสรจรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 3,593,744           2,848,005           1,614,476           903,019              

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,711,380           4,086,120           -                         -                         

6,305,124           6,934,125           1,614,476           903,019              

กําไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 28

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

   กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ (บาทต่อหุ้น) 3.18 3.33 1.27 2.18

กาํไรต่อหุ้นปรับลด

   กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ (บาทต่อหุ้น) 3.18 3.33 1.27 2.18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 9,563,186           11,526,820         1,628,871           3,536,837           

รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

      ตามวธีิส่วนไดเ้สีย (231,868)             (317,871)             -                         -                         

   ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 1,344,574           942,110              40,406                59,730                

   หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า

      (โอนกลบั) 1,718,358           1,113,760           (173,998)             (61,572)               

   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเพิ่มข้ึน (ลดลง) 84,288                (848)                   (46,427)               (57,992)               

   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพยอ่ื์นเพิ่มข้ึน (ลดลง) (149,095)             159,670              (330)                   (2,089)                

   ค่าเผือ่การดอ้ยค่า/ปรับมลูค่าเงินลงทุนเพิ่มข้ึน (ลดลง) 45,094                (100,855)             1,831                  (1,399)                

   ั ํ ่ ํ ไ ั สิ์   ตดจาหนายกาไรจากการขายทรพยสนรอการขาย

      - รอตดับญัชี (30,544)               (6,787)                -                         -                         

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและอนุพนัธ์

      ทางการเงินท่ียงัไม่เกิดข้ึน 144,479              793,882              -                         -                         

   เงินสาํรองการประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได/้

      เงินสาํรองประกนัชีวติเพิ่มข้ึน 2,920,955           3,388,749           -                         -                         

   กาํไรจากการขาย/รับคืนทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

      และบริษทัร่วม (337,697)             (27,351)               (6,516)                (2,135,730)          

   กาํไรจากการตีโอนทรัพยช์าํระหน้ี (6,407)                (2,303)                -                         -                         

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (5,852)                27,417                (31,306)               (115,490)             

   รายไดค้า้งรับอ่ืนลดลง (เพิ่มข้ึน) 113,455              (59,039)               (15,670)               5,635                  

15,172,926         17,437,354         1,396,861           1,227,930           

   รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (18,728,112)        (16,727,638)        149,290              217,366              

   รายไดเ้งินปันผล (746,673)             (471,825)             (1,538,141)          (975,865)             

   เงินสดรับดอกเบ้ียจากการดาํเนินงาน 29,797,866         22,417,681         58,728                62,649                

   เงินสดจ่ายจากดอกเบ้ียจากการดาํเนินงาน (8,328,057)          (5,875,485)          (15)                     (13)                     

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (3,922,669)          (5,243,782)          (10,563)               (759,819)             

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน

   สินทรัพย์และหนีสิ้นดําเนินงาน 13,245,281         11,536,305         56,160                (227,752)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  25,548,806         48,729,708         (7,871)                (17,068)               

   สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 370,047              (362,667)             -                         -                         

   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (579,791) 1,356,777           (144,473)             (80,166)               

   เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี (32,247,166)        (21,700,005)        120,970              2,433,338           

   ทรัพยสิ์นรอการขาย 3,692,580           4,818,261           143,920              199,079              

   ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ (227,396)             (4,507,645)          -                         -                         

   สินทรัพยอ่ื์น (674,272)             2,754,422           (15,321)               (18,177)               

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

   เงินรับฝาก (73,779,264)        (76,810,267)        -                         -                         

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  17,243,686         (16,404,806) 889                     643                     

   ี้ สิ ่ ื ื่ (295 627)             506 160                                                                   หนสนจายคนเมอทวงถาม (295,627)             506,160              -                         -                         

   หน้ีสินอนุพนัธ์ 736,703              272,720              -                         -                         

   เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ (1,544,971)          4,340,867           (104,267)             499,691              

   หน้ีสินอ่ืน (231,341)             1,503,992           (5,108)                (50,805)               

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (48,742,725)        (43,966,178)        44,899                2,738,783           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนในหลกัทรัพยล์ดลง (เพิ่มข้ึน) (4,786,664)          33,192,020         (429,088)             15,149,210         

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 480,055              212,766              -                         3,402,205           

เงินสดรับคืนทุนจากบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         404,486              

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

เงินสดรับดอกเบ้ีย 4,395,944           4,467,938           150,654              129,221              

เงินสดรับเงินปันผล 830,484              593,321              1,477,123           916,973              

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน และอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,115,491)          (626,383)             (2,126)                (3,876)                

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 167,143              271,797              96,912                297,500              

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (28,529)               (17,284,857)        1,293,475           2,050,228           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 948,889,177       366,791,920       -                         5,989,260           

เงินสดจ่ายคืนตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื (892,364,454)      (310,442,823)      -                         (9,500,000)          

เงินสดจ่ายดอกเบ้ียตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื (5,797,851)          (3,582,157)          (444,064)             (542,441)             

เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

  จากการเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย -                         17,542,017         -                         -                         

เงินสดจ่ายคืนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

  จากการลดทุนของบริษทัยอ่ย (41)                     -                         -                         -                         

เงินปันผลจ่าย (894,300)             (735,830)             (894,300)             (735,830)             

เงินปันผลจ่ายส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,164,437)          (603,001)             -                         -                         

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 48,668,094         68,970,126         (1,338,364)          (4,789,011)          

เงินสดเพิม่ขึ้น (ลดลง) สุทธิ (103,160)             7,719,091           10                       -                         

ิ ส   ั ้ 15 298 105         3 720 273                                    40                       เงนสด ณ วนตนงวด 15,298,105         3,720,273           -                         40                       

เงินสด ณ วันปลายงวด 15,194,945         11,439,364         10                       40                       

-                         -                         

ข้อมูลเพิม่เติมประกอบกระแสเงินสด

รายการท่ีมิใช่เงินสด

   รับโอนทรัพยสิ์นรอการขายจากลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ 

      ลูกหน้ีอ่ืน และเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีซ้ือมา 2,599,786           3,093,292           1,852                  8,339                  

   ทรัพยสิ์นรอการขายจากการรับคืนทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         30,970                -                         

   เจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์นถาวร 208,659              46,050                308                     59                       

   หน้ีสูญตดับญัชี 920,689              663,263              1,930                  2,509                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนของเงินลงทุน ส่วนเกินทุน  ส่วนแบ่งกาํไร

ส่วนเกิน ที่ตํ่ากว่ามูลค่า จากการ (ขาดทุน) ส่วนไดเ้สีย

ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นของ สินทรัพยส์ุทธิ เปลี่ยนแปลง เบด็เสร็จอื่น ทุนสาํรอง สาํรอง ที่ไม่มีอาํนาจ

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั มูลค่าหุ้นสามญั บริษทัยอ่ย ของบริษทัยอ่ย มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ ในบริษทัร่วม ตามกฎหมาย หุ้นทุนซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  หุ้นทุนซื้อคืน ควบคุม รวม

ทุนที่ออกและชาํระแลว้

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่

งบการเงินรวม

ส่วนของเจา้ของ

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 159                 13,331,381     2,065,645        775,814          226,460               2,006,578            152,273             979,539           387,501           13,784,815      (387,501)        14,083,952    47,406,616    

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 17) -                      -                      -                        -                      -                           -                           -                         -                        -                        (1,405,613)       -                     -                     (1,405,613)     

โอนกลบัเงินปันผลที่จดัสรรให้

   ผูถ้ือหุ้นที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                      -                      -                        -                      -                           -                           -                         -                        -                        88                     -                     -                     88                   

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพิ่มขึ้น -                      -                      -                        -                      -                           -                           -                         -                        -                        -                        -                     17,123,795    17,123,795    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                      -                      -                        -                      -                           (1,453,041)          51,144               -                        -                        4,249,902        -                     4,086,120      6,934,125      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2553 159                 13,331,381     2,065,645        775,814          226,460               553,537               203,417             979,539           387,501           16,629,192      (387,501)        35,293,867    70,059,011    

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

ปรับปรุงการปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกิจ (หมายเหตุ 1.2.3) -                      -                      -                        -                      -                           -                           -                         -                        -                        -                        -                     1,581             1,581             

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

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

   การบญัชีเกี่ยวกบัผลประโยชน์ของพนกังาน (หมายเหตุ 2.4) -                      -                      -                        -                      -                           -                           -                         -                        -                        (1,170,458)       -                     (1,117,685)     (2,288,143)     

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 17) -                      -                      -                        -                      -                           -                           -                         -                        -                        (1,533,396)       -                     -                     (1,533,396)     

โอนกลบัเงินปันผลที่จดัสรรให้

   ผูถ้ือหุ้นที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                      -                      -                        -                      -                           -                           -                         -                        -                        182 -                     -                     182                

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง -                      -                      -                        -                      -                           -                           -                         -                        -                        -                        -                     (1,294,448)     (1,294,448)     

การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญั (หมายเหตุ 17) (26)                  26                   -                        -                      -                           -                           -                         -                        -                        -                        -                     -                     -                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                      -                      -                        -                      -                           (481,327)             10,831               -                        -                        4,064,240        -                     2,711,380      6,305,124      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2554 133                 13,331,407     2,065,645        775,814          226,460               232,160               (8,440)                1,120,420        387,501           19,238,647      (387,501)        35,926,633    72,908,879    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของเจา้ของ

ส่วนเกินทุน

จากการ

ส่วนเกิน เปลี่ยนแปลง สาํรอง สาํรอง

หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั มูลค่าหุน้สามญั มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ ตามกฎหมาย หุน้ทุนซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  หุน้ทุนซื้อคืน รวม

ทุนที่ออกและชาํระแลว้

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 17) -                           -                           -                           -                           -                           -                           (1,405,613)            -                           (1,405,613)            

โอนกลบัเงินปันผลที่จดัสรรใหผู้ถ้ือหุน้ที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                           -                           -                           -                           -                           -                           88                         -                           88                         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           (1,877,461)            -                           -                           2,780,480             -                           903,019                

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

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

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบั

   ผลประโยชน์ของพนกังาน (หมายเหตุ 2.4) -                           -                           -                           -                           -                           -                           (13,141)                 -                           (13,141)                 

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 17) -                           -                           -                           -                           -                           -                           (1,533,396)            -                           (1,533,396)            

โอนกลบัเงินปันผลที่จดัสรรใหผู้ถ้ือหุน้ที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                           -                           -                           -                           -                           -                           182                       -                           182                       

การแปลงหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญั (หมายเหตุ 17) (26)                       26                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           (13,076)                 -                           -                           1,627,552             -                           1,614,476             

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2554 133                       13,331,407           2,065,645             276,921                1,120,420             387,501                11,378,041           (387,501)               28,172,567           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

1 

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 และ 2553 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1  ข้อมูลของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

 บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งและประกอบกิจการ
ในประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุน (Holding Company) โดยเป็นบริษทัใหญ่ของกลุ่ม             
ธุรกิจทางการเงินธนชาต ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯตั้งอยูเ่ลขท่ี 444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ 
ชั้น 10 - 11 และ 15 - 20 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 

 บริษทัย่อยทั้งหมดจดัตั้งเป็นบริษทัจาํกัดหรือบริษทัมหาชนจาํกัดตามกฎหมายไทยและประกอบ
กิจการในประเทศไทย โดยดาํเนินธุรกิจหลกัทางดา้นธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ธุรกิจหลกัทรัพย ์ธุรกิจ
บริหารสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ ธุรกิจให้เช่าสินทรัพยแ์บบลีสซ่ิงและเช่าซ้ือ ธุรกิจประกนัวินาศภยั ธุรกิจ
ประกนัชีวิต การจดัการกองทุนและอ่ืน ๆ  

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

1.2.1  การซ้ือหุ้นสามัญของธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) จากกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน  

เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2553 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”) ไดล้งนามในสัญญา
ซ้ือขายหุ้นสามญัของธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคารนครหลวงไทย”) กบักองทุน
เพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน (“กองทุนฟ้ืนฟูฯ”) จาํนวน 1,005,330,950 หุน้ หรือคิด
เป็นจาํนวนร้อยละ 47.58 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ทั้งหมดในราคาหุน้ละ 32.50 บาท หรือคิดเป็น
มูลค่ารวมประมาณ 32,673 ลา้นบาท และไดมี้การจ่ายชาํระราคากนัในวนัท่ี 9 เมษายน 2553 และเม่ือ
รวมกบัส่วนท่ีบริษทัฯถืออยู่เดิมจาํนวน 104,964,000 หุ้น ทาํให้บริษทัฯและธนาคารธนชาตมีสัดส่วน
การถือหุ้นในธนาคารนครหลวงไทย รวมเป็นร้อยละ 52.55 ซ่ึงการดาํเนินการซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวของ
ธนาคารธนชาต ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2553 ของบริษทัฯและของธนาคาร
ธนชาต และจากธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ซ่ึงธปท. ไดอ้นุมติัให้ธนาคารธนชาตถือหุ้นในธนาคาร  
นครหลวงไทยตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ เช่น ใหธ้นาคารนครหลวงไทยดาํเนินธุรกิจธนาคาร
พาณิชยต่์อไปไดแ้ต่ตอ้งคืนใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชยข์องธนาคารนครหลวงไทยภายใน
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และมีขอ้กาํหนดในเร่ืองของการคาํนวณเงินกองทุน การนับกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน การถือหรือการมีไวซ่ึ้งหุน้ของบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เป็นตน้ 
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ตามสญัญาซ้ือขายหุน้ระหว่างธนาคารธนชาตในฐานะ “ผูซ้ื้อ”  และกองทุนฟ้ืนฟูฯในฐานะ “ผูข้าย” ลงวนัท่ี 
11 มีนาคม 2553 ไดก้าํหนดภาระผูกพนัของผูข้ายท่ีมีต่อผูซ้ื้อว่าบรรดาภาระหน้าท่ี การคํ้าประกนั 
ความรับผิด หรือการรับผิดชดใชข้องผูข้ายท่ีมีต่อธนาคารนครหลวงไทย ภายใตค้วามตกลง สัญญา 
หรือเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวมกิจการระหว่างธนาคารนครหลวงไทยกบัธนาคารศรีนคร จาํกดั 
(มหาชน) (“ธนาคารศรีนคร”) (“ภาระหนา้ท่ีของผูข้าย”) ซ่ึงรวมทั้งเงินในบญัชีเงินฝากท่ีเปิดบญัชีไวแ้ละ
มีอยูก่บัธนาคารนครหลวงไทย เพื่อชดเชยความสูญเสียและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ท่ีธนาคารนครหลวงไทย
ไดรั้บจากหรือเกิดข้ึนโดยธนาคารนครหลวงไทย ซ่ึงเกิดจากหรือเก่ียวขอ้งกบัการรวมกิจการระหว่าง
ธนาคารนครหลวงไทยกบัธนาคารศรีนครจะยงัคงมีผลใชบ้งัคบัอยูต่่อไปหลงัจากการซ้ือขายหุน้ สิทธิและ
หนา้ท่ีของธนาคารนครหลวงไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระหนา้ท่ีของผูข้ายรวมทั้งเงินในบญัชีเงินฝากท่ีเปิด
บญัชีไวแ้ละมีอยูก่บัธนาคารนครหลวงไทยจะโอนและ/หรือเขา้สวมสิทธิโดยธนาคารธนชาต โดยจะ
มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีการรวมกิจการระหว่างธนาคารนครหลวงไทยกบัธนาคารธนชาตเสร็จสมบูรณ์ 
นอกจากน้ี ในกรณีท่ีมีการชาํระบญัชีของผูข้าย ภาระหน้าท่ีของผูข้ายจะถูกโอนและ/หรือสวมสิทธิ
โดยหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนต่อไป 

1.2.2 การเสนอซ้ือหุ้นสามัญของธนาคารนครหลวงไทยเพิม่เติมในปี 2553 

ในเดือนมิถุนายน 2553 ธนาคารธนชาต ไดท้าํคาํเสนอซ้ือหุ้นสามญัของธนาคารนครหลวงไทยจากผูถื้อหุ้น
รายยอ่ยเพิ่มเติมในราคาเดียวกบัท่ีธนาคารธนชาตประมูลซ้ือจากกองทุนฟ้ืนฟูฯ โดยมีผูเ้สนอขายหุน้สามญั
รวมทั้งส้ิน 1,091,439,949 หุน้ คิดเป็นจาํนวนเงิน 35,472 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.66 ของหุน้ท่ี
ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย และเม่ือรวมกบัส่วนท่ีธนาคารธนชาต  
ถืออยูเ่ดิม ทาํให้ธนาคารธนชาตเป็นผูถื้อหุ้นในอตัราร้อยละ 99.24 ซ่ึงในการซ้ือหุ้นเพิ่มเติมน้ีไดร้วม
ส่วนท่ีรับซ้ือจากบริษทัฯจาํนวน 104,964,000 หุน้ ทาํใหบ้ริษทัฯมีกาํไรจากการขายจาํนวน 2,136 ลา้นบาท 
และภาษีท่ีเก่ียวขอ้งจากการขายจาํนวน 629 ลา้นบาท ซ่ึงไดรั้บรู้ในงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2553 
และในส่วนของงบการเงินรวม กาํไรจากการขายสุทธิบนงบการเงินรวมจาํนวน 2,113 ลา้นบาท ได้
นาํไปตั้งพกัและแสดงหกัจากรายการค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ และภาษีท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้สดงเป็น
สินทรัพยภ์ายใตร้ายการบญัชีพกั - ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากการรวมธุรกิจ 

และในเดือนพฤศจิกายน 2553 ธนาคารธนชาตไดซ้ื้อหุ้นสามญัของธนาคารนครหลวงไทยเพ่ิมเติมอีก
จาํนวน 14,907,658 หุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 484 ลา้นบาท จนทาํให้ธนาคารธนชาตถือหุ้นในธนาคาร
นครหลวงไทย รวมเป็นร้อยละ 99.95 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด นอกจากน้ี ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยไดป้ระกาศให้หลกัทรัพยข์องธนาคารนครหลวงไทยออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนโดยสมคัรใจตั้งแต่วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2553 เป็นตน้ไป 
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1.2.3 การปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกจิ 

จากการท่ีธนาคารธนชาตเขา้ถือหุ้นในธนาคารนครหลวงไทยในอตัราร้อยละ 47.58 ในเดือนเมษายน 
2553 และเม่ือรวมส่วนท่ีบริษทัฯถืออยูก่่อนอีกร้อยละ 4.97 รวมเป็นการถือหุน้ในธนาคารนครหลวงไทย
ในอตัราร้อยละ 52.55 และในวนัเดียวกนัไดส่้งผูบ้ริหารของธนาคารธนชาตร่วมเป็นกรรมการใน
ธนาคารนครหลวงไทยในจาํนวนท่ีสามารถควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติไดจ้ากอาํนาจควบคุมโดย
ผ่านการถือหุ้นและการบริหารงานจึงถือว่าธนาคารนครหลวงไทยเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯและ
ธนาคารธนชาตตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา และจากการซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มจนเป็นร้อยละ 99.24 ในเดือน
มิถุนายน 2553 และเป็นร้อยละ 99.95 ในเดือนพฤศจิกายน 2553 ทาํให้บริษทัฯและธนาคารธนชาตมี
ตน้ทุนเงินลงทุนรวมทั้งส้ินจาํนวน 68,801 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม (รวมค่าใชจ่้ายในการรวมธุรกิจ
สุทธิหลงัหักรายการระหว่างกนั) ซ่ึงในวนัท่ี 9 เมษายน 2553 ฝ่ายบริหารของธนาคารธนชาตไดมี้การ
ประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินแต่ละรายการในเบ้ืองตน้เพื่อการบนัทึกบญัชีการปันส่วน
ตน้ทุนการรวมธุรกิจ และรับรู้ผลต่างของตน้ทุนการรวมธุรกิจกบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์หน้ีสิน
และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีระบุได้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นส่วนของ              
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจในงบการเงินรวม  

อยา่งไรก็ตาม หลงัจากการเขา้ซ้ือ ฝ่ายบริหารของธนาคารธนชาตไดมี้การประเมินมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินแต่ละรายการใหม่เน่ืองจากมีขอ้มูลและรายละเอียดเพิ่มเติม ทั้งน้ีเป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอนุญาตให้มีการวดัมูลค่าใหม่ไดภ้ายในระยะเวลาไม่เกินกว่าหน่ึงปี
นบัจากวนัซ้ือ โดยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินแต่ละรายการหลงัวดัมูลค่าใหม่มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

1.  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในบญัชีของธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารธนชาตไดมี้การประเมินมูลค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และพบว่า ณ วนัท่ีจ่ายซ้ือเงินลงทุน มูลค่ายติุธรรม (Fair Value) ของสินทรัพย์
และหน้ีสินของธนาคารนครหลวงไทย คิดเป็นมูลค่ารวมจาํนวน 48,635 ลา้นบาท ซ่ึงสูงกว่ามูลค่าสุทธิ
ตามบญัชีจาํนวน 4,264 ลา้นบาท  

2.  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (Intangible Assets) หมายถึง สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคต ธนาคารธนชาตได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตนของธนาคาร              
นครหลวงไทยคิดเป็นมูลค่ารวม 4,100 ลา้นบาท โดยเป็นส่วนของ (ก) Core Deposit Intangible การ
ประเมินมูลค่าจากกระแสเงินสดส่วนเพ่ิมท่ีไดจ้ากเงินฝากท่ีมีตน้ทุนตํ่า โดยพิจารณาจากการ
ประหยดัจากตน้ทุน (Cost Saving) ท่ีไดจ้ากเงินฝากกระแสรายวนัและเงินฝากออมทรัพย ์และ 
(ข) Customer Relationships การประเมินมูลค่าจากกระแสเงินสดของรายไดท่ี้คาดวา่จะไดรั้บใน
อนาคตจากลูกคา้ของธนาคารนครหลวงไทย  

3.  หน้ีสินท่ีระบุไดห้รือหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน ธนาคารธนชาตไดมี้การประเมินและพบว่าไม่มี
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีควรรับรู้เพิ่มเติม 
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ผลต่างของตน้ทุนการรวมธุรกิจกบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์หน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีระบุ
ไดแ้ละสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนขา้งตน้ตามสัดส่วนการถือหุ้นจาํนวน 15,740 ลา้นบาท จึงไดรั้บรู้เป็นส่วน
ของค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจในงบการเงินรวม และไดป้รับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบท่ีนาํเสนอใน
งบการเงินงวดก่อนเสมือนวา่มีการบนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจอยา่งสมบูรณ์ตั้งแต่วนัซ้ือ 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธนาคารนครหลวงไทยและบริษทัย่อย และมูลค่าตาม
บญัชีของแต่ละรายการท่ีสาํคญั ณ วนัท่ีบริษทัฯและธนาคารธนชาตมีอาํนาจควบคุม มีดงัน้ี  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

  มูลค่ายติุธรรม 

 มูลค่าตามบญัชี ก่อนปรับปรุง หลงัวดัมูลค่าใหม่ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 293 4,393 4,393 
สินทรัพยอ่ื์น 435,702 437,016 439,966 
รวมหน้ีสิน 391,495 391,495 391,495 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 129 129 129 

สินทรัพยสุ์ทธิ 44,371 49,785 52,735 

    

ตน้ทุนการรวมธุรกิจ  68,801 68,801 

ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ  18,688 15,740 

การปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกิจน้ี บริษทัฯและธนาคารธนชาตไม่ไดร้วมการบนัทึกรายการหน้ีสิน
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจาํนวนประมาณ 2,466 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งจากการปรับมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยใ์หเ้ป็นมูลค่ายติุธรรม และไม่ไดร้วมหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานจากเงินชดเชยตามกฎหมาย
แรงงานเน่ืองจากการเกษียณอายุของพนักงานของธนาคารนครหลวงไทยและบริษัทย่อยจาํนวน
ประมาณ 1,804 ลา้นบาท เน่ืองจากมาตรฐานการบญัชีทั้ง 2 ฉบบัดงักล่าวยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ีมี
การรวมธุรกิจ 
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การปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวขา้งตน้ และรวมถึงการท่ีบริษทัฯไดมี้การ
คาํนวณค่าความนิยมใหม่ บริษทัฯได้ปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบท่ีนําเสนอในงบการเงินงวดก่อน
เสมือนว่าไดมี้การบนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจอยา่งสมบูรณ์ตั้งแต่วนัท่ีซ้ือ ซ่ึงมีผลทาํให้งบการเงิน
รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบเป็นดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 2553 

 ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง 

เงินลงทุนสุทธิ 142,929 144,993 
ทรัพยสิ์นรอการขาย 11,970 12,856 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,805 4,805 
ค่าความนิยม 16,620 13,671 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 35,626 35,627 

1.2.4 แผนการดําเนินการสําคัญภายหลังการเสนอซ้ือหุ้นสามัญทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทยในปี 
2554 

เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2554 ธปท. ไดใ้หค้วามเห็นชอบการดาํเนินการตามโครงการโอนและรับโอน
กิจการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทยใหแ้ก่ธนาคารธนชาตตามท่ีไดน้าํเสนอ โดยมีเง่ือนไขสาํคญั
คือธนาคารนครหลวงไทยตอ้งดาํเนินการโอนกิจการและคืนใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์
และใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจเป็นธนาคารรับอนุญาตใหแ้ก่กระทรวงการคลงัภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2554 และชาํระบญัชีให้เสร็จส้ินโดยเร็ว และให้ถือว่าภาระผูกพนัระหว่างธนาคารธนชาตกบักองทุน
ฟ้ืนฟฯูใหเ้ป็นไปตามสญัญา Share Purchase Agreement ลงวนัท่ี 11 มีนาคม 2553 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554 ของธนาคารนครหลวงไทย และ
ของธนาคารธนชาต ได้มีมติให้ดาํเนินการโอนและรับโอนกิจการตามโครงการโอนและรับโอน
กิจการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทยใหแ้ก่ธนาคารธนชาต ตามท่ี ธปท.ใหค้วามเห็นชอบ โดยให้
คณะกรรมการธนาคารนครหลวงไทยและคณะกรรมการธนาคารธนชาตเป็นผูด้าํเนินการและมีอาํนาจ
ในการพิจารณาอนุมติัการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด และเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 ท่ีประชุม
คณะกรรมการธนาคารธนชาตมีมติอนุมติัใหด้าํเนินการโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย
มายงัธนาคารธนชาตในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 (วนัโอนกิจการ) 
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เม่ือวนัท่ี 30 กันยายน 2554 ธนาคารธนชาตได้เขา้ทาํสัญญารับโอนกิจการทั้ งหมดของธนาคาร              
นครหลวงไทย โดยให้มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 โดยจะเป็นการโอนสินทรัพย ์
หน้ีสิน และรวมถึงภาระผกูพนัทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย ท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 และ/
หรือหน้ีสินท่ีอาจมีข้ึนในอนาคตมายงัธนาคารธนชาต โดยธนาคารธนชาตและธนาคารนครหลวงไทย  
ตกลงว่าราคารับโอนกิจการทั้งหมดสุทธิจาํนวน 50,134 ลา้นบาท โดยราคารับโอนกิจการดงักล่าวน้ี
กาํหนดข้ึนตามแนวทางพิจารณาการกาํหนดราคาในการโอนและรับโอนสินทรัพยท์างการเงินระหว่าง
บริษทัในกลุ่มธนชาต ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดเ้สนอความเห็นว่าเป็นราคายติุธรรม ซ่ึงมูลค่า
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีรับโอนท่ีมีสาระสาํคญั สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 67,649 
เงินลงทุนสุทธิ 47,852 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 236,689 
ทรัพยสิ์นรอการขาย 3,303 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,830 
สินทรัพยอ่ื์น 17,754 
เงินรับฝาก 255,968 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 58,366 
หน้ีสินอ่ืน 16,609 
ราคารับโอนสุทธิ 50,134 

ซ่ึงในการรับโอนกิจการ ธนาคารธนชาตหรือธนาคารนครหลวงไทย มีสิทธิแจง้ขอปรับปรุงราคารับโอน
กิจการไดโ้ดยตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหคู่้สัญญารับทราบภายในวนัท่ี 30 ตุลาคม 2554 และตอ้ง
ดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2554 รวมถึงการชาํระราคาระหว่างกนัเวน้แต่จะ
ไดมี้การตกลงเป็นหนงัสือให้มีการขยายระยะเวลาดงักล่าวออกไป ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญาโอนกิจการทั้งหมด 

และตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 เป็นตน้ไป ธนาคารนครหลวงไทยจะหยดุประกอบธุรกิจทั้งหมด และ
จะทาํการจดทะเบียนเลิกกิจการและคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจภายในส้ินปี 2554  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

7 

1.2.5 การโอนธุรกจิของบริษัทย่อยในกลุ่ม 

บริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทย จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารธนชาตและธนาคารนครหลวงไทยไดมี้มติ
อนุมติัแผนการควบรวมธุรกิจระหว่างบริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัหลกัทรัพย ์
ธนชาต”) และบริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทย จาํกดั (“บริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทย”) (ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยในกลุ่ม) โดยการโอนสินทรัพยบ์างส่วนของบริษทัหลกัทรัพย  ์นครหลวงไทย มายงับริษทั
หลกัทรัพย ์ธนชาต ในราคาไม่ตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์โดยอา้งอิงจากมูลค่าตามบญัชีท่ี
ปรับปรุงล่าสุดก่อนวนัท่ีจะทาํรายการ และในเดือนพฤศจิกายน 2553 ท่ีประชุมใหญ่วิสามญัผูถื้อหุ้น
ของบริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทยไดมี้มติอนุมติัการโอนสินทรัพยด์งักล่าว โดยเม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 
2553 บริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทยไดท้าํสัญญาโอนขายสินทรัพย ์โดยสัญญาโอนขายสินทรัพยท่ี์
เก่ียวกบัการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละภาระผูกพนัตามสัญญาท่ีเก่ียวกบัธุรกิจวาณิชธนกิจคิดเป็น
จาํนวนรวม 11 ลา้นบาทให้มีผลเป็นการโอนในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ในขณะท่ีสัญญาสิทธิเรียกร้อง
ตามสัญญาแต่งตั้งตวัแทนและ/หรือนายหนา้ในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ซ่ึงรวมถึงลูกหน้ีและเจา้หน้ีธุรกิจ
หลกัทรัพย ์คิดเป็นจาํนวนรวมสุทธิ 206 ลา้นบาท และเงินท่ีลูกคา้วางไวเ้พื่อเป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ี
จาํนวนประมาณ 216 ลา้นบาท ใหมี้ผลเป็นการโอนในวนัท่ี 1 มกราคม 2554 และรวมถึงรับโอนพนกังาน
บางส่วนจากบริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทย ดว้ยในวนัเดียวกนั  

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 บริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทย ไดห้ยุดดาํเนินกิจการชัว่คราว และเม่ือ
วนัท่ี 27 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทย ไดมี้มติอนุมติั
ลดทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้จาก 2,000 ลา้นบาท เป็น 900 ลา้นบาท ซ่ึงไดด้าํเนินการจดทะเบียน
ลดทุนชาํระแลว้เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2554  

ในเดือนสิงหาคม 2554 ธนาคารนครหลวงไทย ไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัหลกัทรัพย ์
นครหลวงไทย ออกไปในราคา 168 ลา้นบาท โดยมีกาํไรจากการจาํหน่ายจาํนวน 40 ลา้นบาท รับรู้ใน
งบการเงินรวมของบริษทัฯ ซ่ึงการจาํหน่ายเงินลงทุนน้ีเป็นไปตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารนครหลวงไทยเม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2554 
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บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนนครหลวงไทย จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารนครหลวงไทยไดอ้นุมติัการเสนอซ้ือและ/หรือ
ขายหุ้นบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนนครหลวงไทย จาํกดั ใหแ้ก่กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการซ่ึงเป็น
ผูถื้อหุน้เดิม โดยในเดือนพฤษภาคม 2554 ไดด้าํเนินการขายหุน้ท่ีถืออยูท่ ั้งหมดใหก้บัผูซ้ื้อในราคา 198 
ลา้นบาท โดยมีกาํไรจากการจาํหน่ายจาํนวน 26 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม  

 ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 

ในระหว่างไตรมาสท่ีสองของปี 2554 ธนาคารนครหลวงไทยและบริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 
(บริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่เพื่อรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพจากธนาคารนครหลวงไทย) ไดล้งนามใน
สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในหน้ีเงินกู้และทรัพย์สินรอการขาย และได้ดาํเนินการโอนสินทรัพย์
ระหวา่งกนัในไตรมาสท่ี 2 และ 3 ดงัน้ี 

 มูลค่ายติุธรรม 

 (ลา้นบาท) 
- สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 9,062 
- ทรัพยสิ์นรอการขาย 3,083 

การโอนสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวทั้งหมดถือเป็นการขายขาดในงบการเงินของผูโ้อนและผูรั้บโอน 
เน่ืองจากผูโ้อนไดส้ละการควบคุมในสินทรัพยท่ี์ไดโ้อนไปแลว้ โดยมูลค่าของสินทรัพยท่ี์โอนและ           
รับโอนไดค้าํนวณตามแนวทางพิจารณาการกาํหนดราคาในการโอนและรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน
ระหว่างบริษทัในกลุ่มธนชาต ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินไดเ้สนอความเห็นว่าเป็นราคายติุธรรม ผลตอบแทน
จากการโอนตามมูลค่าดงักล่าวจะถือเป็นมูลค่ายติุธรรมท่ีใชใ้นการรับรู้ราคาขายและมูลค่าของสินทรัพย์
ท่ีโอนและรับโอน ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

- ในกรณีของลูกหน้ีด้อยคุณภาพ มูลค่ายุติธรรมอา้งอิงจากยอดหน้ีคงคา้งตามบญัชีสุทธิจาก
สาํรองเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญตามบญัชี 

- ทรัพยสิ์นรอการขาย มูลค่ายติุธรรมอา้งอิงจากราคาประเมินท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระตามเกณฑ์
ท่ี ธปท. กาํหนด หลงัหกัประมาณการส่วนลดซ่ึงอา้งอิงจากประสบการณ์การขายในอดีต 

ภายใตส้ัญญาการโอนขาย ผูรั้บโอนสามารถใชสิ้ทธิเรียกร้องค่าเสียหายหากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี
ระบุในสัญญาไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนด อย่างไรก็ตาม กาํไร(ขาดทุน)จากการโอนขายทั้งจาํนวน
และยอดคงคา้งระหว่างกนัไดต้ดัออกในการจดัทาํงบการเงินรวมเน่ืองจากเป็นการโอนขายกนัใน
ระหวา่งกลุ่ม 
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2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ
และงบกระแสเงินสดเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี ซ่ึงเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินท่ีกาํหนดโดย 
ธปท. เร่ือง การจดัทาํและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัโฮลด้ิงท่ีเป็นบริษทัแม่
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2553 ดงันั้น บริษทัฯจึงไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่
สาํหรับงบการเงินท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย              
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

2.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวมระหว่างกาล 

ก) งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุน้โดยตรงในระหว่างงวด
อยา่งไรกต็าม ไดมี้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุน้โดยออ้มผา่นบริษทัยอ่ย ดงัน้ี  

-  เดือนมีนาคม 2554 ธนาคารธนชาตไดล้งทุนเพิ่มในบริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั ท่ี
จดัตั้งใหม่ โดยถือหุน้ในอตัราร้อยละ 100 

-  เดือนพฤษภาคม 2554 ธนาคารนครหลวงไทยไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัทั้งหมด
ของบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนนครหลวงไทย จาํกดั  

-  เดือนสิงหาคม 2554 ธนาคารนครหลวงไทยไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัทั้งหมดของ
บริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทย จาํกดั 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

10 

ดงันั้น งบการเงินรวมระหวา่งกาลจึงไดร้วมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 

 อตัราร้อยละของ อตัราร้อยละของ 

 การถือหุน้โดยบริษทัฯ การถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

 

30 กนัยายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

30 กนัยายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

บริษัทย่อยที่บริษทัฯถือหุ้นโดยตรง     
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 50.96 50.96 - - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 100.00 100.00 - - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั 83.44 83.44 - - 
กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 99.80 99.80 0.06 0.06 
บริษทั ถิรวานิช จาํกดั 99.90 99.90 - - 
บริษทั ธนชาตเอสพีว ี01 จาํกดั 100.00 100.00 - - 
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยอ้อม     
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาตประกนัชีวติ จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั - - 75.00 75.00 
บริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาตแมเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทั เนชัน่แนล ลีซซ่ิง จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาต เทรนน่ิง แอนด ์ดีเวลลอปเมน้ท ์
จาํกดั 

- - 100.00 100.00 

ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) - - 99.95 99.95 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั - - 100.00 - 
บริษทั สคิบ เซอร์วสิ จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทั ประกนัชีวตินครหลวงไทย จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทย จาํกดั - - - 99.79 
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนนครหลวงไทย 
จาํกดั 

- - - 60.00 
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ข) มูลค่าสินทรัพยร์วมและรายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธิรวมของบริษทัย่อยท่ีมีสาระสําคญัซ่ึง
รวมอยูใ่นงบการเงินรวม  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 และสาํหรับงวดเกา้
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553 หลงัหกัรายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัมีดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สินทรัพยร์วม  รายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธิ
รวมสาํหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี      

30 กนัยายน 

 

30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  
2554 2553 2554 2553 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 455,445 406,574 12,625 12,585 
ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 351,890 406,974 8,645 6,653 
บริษทั ธนชาตประกนัชีวติ จาํกดั 20,311 19,753 1,524 1,096 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 11,825 - 127 - 
บริษทั ประกนัชีวตินครหลวงไทย จาํกดั 10,994 11,008 (47) 363 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 4,900 3,953 1,094 975 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั 4,368 4,689 1,457 1,138 

ค) งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 ไดร้วมผลการ
ดาํเนินงานของบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนนครหลวงไทย จาํกัด และบริษทัหลกัทรัพย ์           
นครหลวงไทย จาํกดั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 จนถึงวนัท่ีส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้นเท่านั้น 

ง) งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553 มิไดร้วมฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั 
สินชฎาทอง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยออ้มผา่นธนาคารนครหลวงไทย ในอตัราร้อยละ 
70 เน่ืองจากบริษทัย่อยดงักล่าวเลิกกิจการและอยู่ระหว่างชาํระบญัชี และธนาคารนครหลวงไทยไดต้ั้ง
สาํรองเผื่อการดอ้ยค่าเต็มจาํนวนแลว้ และในระหว่างไตรมาส 3 ของปี 2554 ธนาคารนครหลวงไทยได้
จาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน 

จ)  งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 รวมผลการ
ดาํเนินงานของธนาคารนครหลวงไทยและบริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยธนาคารนครหลวงไทยตั้งแต่
วนัท่ี 9 เมษายน 2553 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 เน่ืองจากบริษทัฯและธนาคารธนชาตไดเ้ขา้ซ้ือ
หุน้สามญัของธนาคารนครหลวงไทย และเร่ิมมีอาํนาจควบคุมในเดือนเมษายน 2553 

ฉ) งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 ไดร้วมผลการ
ดาํเนินงานของบริษทั ที ลิสซ่ิง จาํกดั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2553 จนถึงวนัท่ีจาํหน่ายเงินลงทุน
ดงักล่าวออกไป  
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2.3 บริษทัฯไดจ้ดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 

2.4 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างงวด 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและ
มาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีดงัน้ี 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี และ

ขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สญัญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สญัญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได ้
ฉบบัท่ี 19  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัท่ี 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) กาํไรต่อหุน้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 2  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 6 การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 สญัญาการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 31 รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

  มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั 
ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ท่ีให้กับพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือ
กิจการไดรั้บบริการจา้งงานจากพนักงานแลว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการจะตอ้งประเมินและบนัทึก
หน้ีสินเก่ียวกับผลประโยชน์ของพนักงานเน่ืองจากเกษียณอายุ โดยใช้การคาํนวณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงเดิมบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลประโยชน์ท่ีใหก้บัพนกังานดงักล่าวเม่ือ
เกิดรายการ  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวในงวดปัจจุบนัและรับรู้หน้ีสิน
ในช่วงท่ีเปล่ียนแปลงโดยบนัทึกปรับกบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของงวดปัจจุบนั การเปล่ียนแปลงน้ี
ทาํให้บริษทัฯและบริษทัย่อยมีกาํไรสะสมยกมา ณ วนัตน้งวด (1 มกราคม 2554) ลดลงเป็นจาํนวน 
1,170 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 13 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงผลสะสมของการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงไวใ้นหวัขอ้ “ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการ
บญัชีเก่ียวกบัผลประโยชน์ของพนกังาน” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของแลว้ 

 นอกจากน้ี การเปล่ียนแปลงน้ีทาํให้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีกาํไร (หลงัหักส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
ควบคุม) สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 ลดลงเป็นจาํนวน 150 ลา้นบาท กาํไรต่อหุน้
ลดลง 0.12 บาทต่อหุน้ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: กาํไรลดลงเป็นจาํนวน 4 ลา้นบาท กาํไรต่อหุน้ลดลง 
0.003 บาทต่อหุน้)  
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2.5 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น     
งบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เร่ือง 
ผลประโยชน์ของพนกังาน เน่ืองจากการนาํมาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั 

 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 

 บริษัทฯ บริษทัย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ี
พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่าย
สมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดย
ใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํ
การประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการดงักล่าว
ตอ้งใชข้อ้สมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะและอตัราเงินเฟ้อ 

 ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน เป็นคร้ังแรก บริษทัฯ
และบริษทัย่อยเลือกรับรู้หน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกว่าหน้ีสินท่ีรับรู้ ณ วนัเดียวกนัตาม
นโยบายการบญัชีเดิม โดยบนัทึกปรับกบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของงวดปัจจุบนั 
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3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีอ่อกในระหว่างงวดแต่ยงัไม่มีผลบังคบัใช้ 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีใหม่ตามท่ีระบุขา้งล่างน้ี มาตรฐาน
การบญัชีดงักล่าวมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรม

ดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินแลว้เห็นว่าการตีความมาตรฐานการบญัชีขา้งตน้ไม่
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

4. สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ 

4.1 ตราสารอนุพนัธ์เพือ่ค้า 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 

 มูลค่ายติุธรรม จาํนวนเงิน มูลค่ายติุธรรม จาํนวนเงิน 
ประเภทความเส่ียง สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา(1) สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา(1) 

อตัราแลกเปล่ียน 851 861 96,010 509 296 53,139 
อตัราดอกเบ้ีย 75 69 6,062 72 66 5,657 
อตัราแลกเปล่ียนและ

อตัราดอกเบ้ีย             244 403 2,406 959 235 8,533 

อ่ืน ๆ  - - 327 - - - 

รวม 1,170 1,333 104,805 1,540 597 67,329 

(1)  เปิดเผยเฉพาะกรณีท่ีบริษทัย่อยมีภาระต้องจ่ายชาํระ 
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สัดส่วนการทาํธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้แบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากจาํนวนเงิน
ตามสญัญา ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 เป็นดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

คู่สัญญา 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 

 ร้อยละ ร้อยละ 
สถาบนัการเงิน 86.52 73.91 
บุคคลภายนอก 13.48 26.09 

รวม 100.00 100.00 

4.2 ตราสารอนุพนัธ์เพือ่ป้องกนัความเส่ียง (บัญชีเพือ่การธนาคาร) 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย และสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียต่างสกุลเงิน
ท่ีมิไดมี้ไวเ้พื่อคา้ ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยวิธีคงคา้ง โดยผลกาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินงวด
และดอกเบ้ียคา้งรับ (คา้งจ่าย) ตามสัญญาจะบนัทึกเป็นลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามสัญญาในส่วนของ
สินทรัพย/์หน้ีสินอ่ืน 

 งบการเงินรวม 

 จาํนวนเงินตามสัญญา(1) 

ประเภทความเส่ียง 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 

อตัราแลกเปล่ียน 23,562 3,488 
อตัราดอกเบ้ีย 3,462 13,682 
อตัราแลกเปล่ียนและอตัราดอกเบ้ีย                     15,540 21,529 

(1) เปิดเผยเฉพาะกรณีท่ีบริษทัย่อยมีภาระต้องจ่ายชาํระ 
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5. เงินลงทุน 

5.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 

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

 ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม 

เงนิลงทุนเพือ่ค้า         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 2,827 2,829 324 325 - - - - 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 520 520 31 31 155 153 10 10 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 623 631 3,015 3,023 - - - - 
ตราสารทุนในความตอ้งการของ
ตลาดในประเทศ 78 81 78 87 - - - - 

 4,048 4,061 3,448 3,466 155 153 10 10 
บวก (หกั):  ค่าเผือ่การปรับมูลค่า 13  18  (2)  -  
 4,061  3,466  153  10  
เงนิลงทุนเผือ่ขาย         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 33,238 32,940 52,685 52,604 99 99 - - 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 16,496 16,449 9,853 10,017 - - - - 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 25,098 25,001 12,704 12,920 - - - - 
ตราสารทุนในความตอ้งการของ
ตลาดในประเทศ 8,525 9,118 8,068 9,137 256 533 317 607 

 83,357 83,508 83,310 84,678 355 632 317 607 
บวก: ค่าเผือ่การปรับมูลค่า 155  1,372  277  290  
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (4)  (4)  -  -  
 83,508  84,678  632  607  
ตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบกาํหนด        
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 47,779 47,603 39,102 39,446 2,722 2,541 2,271 2,089 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 7,469 7,543 5,884 6,080 3,636 3,636 3,646 3,646 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 1,467 1,465 5,704 5,719 - - - - 
เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 1,694 1,381 1,802 1,447 959 849 1,002 861 

 58,409 57,992 52,492 52,692 7,317 7,026 6,919 6,596 
หกั:  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (696)  (738)  (292)  (324)  
 57,713  51,754  7,025  6,595  

 
 
 
 
 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

18 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 
 ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า 
 ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม 
เงนิลงทุนทัว่ไป         
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย ์ 517  845  -  -  
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความ

ตอ้งการของตลาดในประเทศ 4,174  4,247  208  209  
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความ

ตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 84  84  -  -  
 4,775  5,176  208  209  
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (121)  (81)  (77)  (77)  
 4,654  5,095  131  132  
รวมเงนิลงทุน - สุทธิ 149,936  144,993  7,941  7,344  

 

5.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 ส่วนเกินทุนและส่วนตํ่ากว่าทุนของเงินลงทุนคงเหลือในส่วนของเจา้ของ
ในงบการเงินรวมจาํนวนประมาณ 15 ลา้นบาท และ 82 ลา้นบาท ตามลาํดบั เกิดจากการโอนเปล่ียน
ประเภทเงินลงทุนในตราสารหน้ี (31 ธนัวาคม 2553: คงเหลือส่วนเกินทุน 18 ลา้นบาท และส่วนตํ่ากว่าทุน 125 
ลา้นบาท ในงบการเงินรวม)  

5.3  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดรวมเงินลงทุนในตัว๋สัญญา       
ใชเ้งินประเภทเปล่ียนมือไม่ไดท่ี้ออกโดยบรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย (“บสท.”) ซ่ึงไดรั้บจากการโอน
ขายลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพให้แก่ บสท. จาํนวน 537 ลา้นบาท ตัว๋สัญญาใชเ้งินดงักล่าวจะครบกาํหนดใน
เดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกนัยายน 2555 (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 240 ลา้นบาท จะครบกาํหนดใน
เดือนตุลาคม 2554) (31 ธันวาคม 2553: ตัว๋สัญญาใชเ้งินจากการโอนขายลูกหน้ี 715 ลา้นบาท ใน                       
งบการเงินรวม และ 320 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) อยา่งไรก็ตาม ยอดราคาโอนท่ีไดรั้บชาํระ
เป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินแลว้ยงัสามารถเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไดอี้กภายหลงัจาก บสท.ไดส้อบ
ทานราคาหรือไดมี้การประเมินหลกัประกนัหรือปรับปรุงราคา  

  ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยยงัไม่สามารถประมาณส่วนแบ่งผลขาดทุนท่ี
แน่นอนได ้เน่ืองจาก บสท. ไดเ้ลิกกิจการและปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการชาํระบญัชี อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ
และบริษัทย่อยได้มีการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการบริหารสินทรัพย ์              
ดอ้ยคุณภาพแลว้จาํนวนรวม 383 ลา้นบาท โดยแสดงเป็นสาํรองเผือ่การดอ้ยค่าในตัว๋สัญญาใชเ้งินใน
ส่วนของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดตามการจดัประเภทของตัว๋สัญญาใช้เงิน                
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 183 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2553: 383 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและ 183 
ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ)  
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 นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัย่อยยงัคงมีความรับผิดชอบร่วมกบั บสท. ในส่วนแบ่งผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 32.2 

5.4 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯมีเงินลงทุนในหุ้นกูด้อ้ยสิทธิของธนาคาร        
ธนชาตท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนท่ีไม่สะสมดอกเบ้ียจ่าย และไม่ชาํระดอกเบ้ียในปีท่ีไม่มีผลกาํไร (Hybrid 
Tier I) จาํนวน 3,636 ลา้นบาท ซ่ึงหุน้กูด้งักล่าวไม่มีประกนัและไม่สามารถแปลงสภาพได ้โดยจะครบ
กาํหนดไถ่ถอนเม่ือธนาคารธนชาตเลิกกิจการหรือเม่ือเขา้เง่ือนไขตามท่ีไดร้ะบุไว ้และมีอตัราดอกเบ้ีย
เท่ากบัดอกเบ้ียสูงสุดของเงินฝากประจาํ 6 เดือนของธนาคารธนชาตบวกดว้ยร้อยละ 6 ต่อปี กาํหนดชาํระ
ดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน 

5.5 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ทีบ่ริษัทฯและบริษัทย่อยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึน้ไป 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมท่ีบริษทัยอ่ยถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 20 ข้ึนไปของจาํนวนหน่วยท่ีออกจาํหน่าย
แลว้แต่ไม่ถือเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม เน่ืองจากบริษทัยอ่ยไม่มีอาํนาจควบคุมหรือ
อิทธิพลในการกาํหนดนโยบายการเงินและการดาํเนินงานของกองทุนรวมดงักล่าว ซ่ึงอยู่ภายใตก้าร
จดัการท่ีเป็นอิสระของผูจ้ดัการกองทุนรวมตามรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม และอยู่
ภายใตก้ารกาํกับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์ดังนั้น 
บริษทัย่อยจึงบนัทึกเงินลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายระยะยาว
หรือเงินลงทุนทัว่ไปข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการลงทุน ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 

 มูลค่าสุทธิ สดัส่วน มูลค่าสุทธิ สดัส่วน 
ช่ือหลกัทรัพย ์ ตามบญัชี เงินลงทุน ตามบญัชี เงินลงทุน 

 ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 
กองทุนรวมธุรกิจไทย 3 192 60.00 355 60.00 
กองทุนรวมบิสสิเนสสแตรทิจิกฟันด ์ 278 67.33 278 67.33 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ทรัพยท์ว ี 46 56.00 76 56.00 
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหน้ีระยะยาว 59 27.79 60 27.79 
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหน้ีต่างประเทศ 51 50 22.63 50 22.63 
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5.6 เงินลงทุนในลูกหนีท้ีรั่บโอน 

 เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนเป็นลูกหน้ีท่ีประมูลซ้ือจากสถาบนัการเงินในประเทศ ซ่ึงยอดคงเหลือ
จากการรับโอนสิทธิลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553  30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 

เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 1,694 1,802 959 1,002 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (313) (355) (110) (141) 

เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนสุทธิ 1,381 1,447 849 861 

 
 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 
  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 2,938 33,611 7,845 1.75 - 18.97 2,938 33,611 7,845 1.75 - 18.97 
ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหน้ี 
 ท่ีรับโอน ณ วนัส้ินงวด 1,005 12,567 1,694  1,396 12,876 1,802  
งบการเงนิเฉพาะกจิการ         
ยอดรวมเงินลงทุนในลกูหน้ี 
 ท่ีรับโอนสะสม 691 8,190 1,937 11.94 - 18.97 691 8,190 1,937 11.94 - 18.97 
ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหน้ี 
 ท่ีรับโอน ณ วนัส้ินงวด 311 6,052 959  343 6,221 1,002  

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้การทาํ
สญัญาปรับโครงสร้างหน้ีของเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 

  ยอดคงเหลือตาม ยอดคงเหลือตาม  ยอดคงเหลือตาม ยอดคงเหลือตาม 
 จาํนวนราย บญัชีก่อนการปรับ บญัชีหลงัการปรับ จาํนวนราย บญัชีก่อนการปรับ บญัชีหลงัการปรับ 

รูปแบบการปรับโครงสร้าง ลกูหน้ี โครงสร้างหน้ี  โครงสร้างหน้ี  ลกูหน้ี โครงสร้างหน้ี  โครงสร้างหน้ี  

  ลา้นบาท ลา้นบาท  ลา้นบาท ลา้นบาท 
งบการเงนิรวม        
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการ
ชาํระหน้ี 6 35 35 10 50 50 

รวม 6 35 35 10 50 50 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ       
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการ
ชาํระหน้ี 1 2 2 2 31 31 

รวม 1 2 2 2 31 31 
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 ลูกหน้ีของบริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ีในระหว่างงวดมีระยะเวลาของสัญญา
โดยนบัจากอายหุน้ีคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ไดด้งัน้ี 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ระยะเวลา 

 
จาํนวนราย
ลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการปรับ
โครงสร้างหน้ี 

 
จาํนวนราย
ลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการปรับ
โครงสร้างหน้ี 

  ลา้นบาท  ลา้นบาท 

มีกาํหนดชาํระในปี 2554 6 35 1 2 

รวม 6 35 1 2 

  
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ระยะเวลา 

 
จาํนวนราย
ลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการปรับ
โครงสร้างหน้ี 

 
จาํนวนราย
ลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการปรับ
โครงสร้างหน้ี 

  ลา้นบาท  ลา้นบาท 

มีกาํหนดชาํระในปี 2553 10 50 2 31 

รวม 10 50 2 31 

 เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนท่ีไดท้าํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ไดโ้อนไปเป็นเงินให้สินเช่ือตาม
ประกาศของ ธปท. ในราคาตามบญัชี ซ่ึงถือเป็นมูลค่ายติุธรรม ณ วนัโอน ดงันั้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 
และ 31 ธนัวาคม 2553 จึงไม่มียอดคงคา้งของหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ในบญัชีเงินลงทุนในลูกหน้ี
ท่ีรับโอน 
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5.7 เงินลงทุนในบริษัททีมี่ปัญหาเกีย่วกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 เงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ได้รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซ่ึงออกโดยบริษัทท่ีมีปัญหาเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการ
ดาํเนินงาน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

   มูลค่ายติุธรรม/ 
ค่าเผื่อขาดทุน/ 
ค่าเผื่อดอ้ยค่า 

 จาํนวนราย ราคาทุน หลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 

30 
กนัยายน 

2554 

31 
ธนัวาคม 

2553 

30 
กนัยายน 

2554 

31 
ธนัวาคม 

2553 

30 
กนัยายน 

2554 

31 
ธนัวาคม 

2553 

30 
กนัยายน 

2554 

31 
ธนัวาคม 

2553 

 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
เงนิลงทุนในลูกหนีท้ี่รับโอน         
1.  สถาบนัการเงินท่ีถกูสั่งปิดกิจการ 7 7 - - - - - - 
2. บริษทัอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ต่มีผลการ
ดาํเนินงานและฐานะการเงิน
เช่นเดียวกบับริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่าย
ถกูเพิกถอนของตลาดหลกัทรัพย ์

1 1 3 3 - - 3 3 

3. บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีหรือ 246 251 1,241 1,279 1,830 1,828 229 251 
 ผิดนดัชาํระหน้ี         

 
  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    
มูลค่ายติุธรรม/ 

ค่าเผื่อขาดทุน/ 
ค่าเผื่อดอ้ยค่า  

 จาํนวนราย ราคาทุน หลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 30 
กนัยายน 

2554 

31 
ธนัวาคม 

2553 

30 
กนัยายน 

2554 

31 
ธนัวาคม 

2553 

30 
กนัยายน 

2554 

31 
ธนัวาคม 

2553 

30 
กนัยายน 

2554 

31 
ธนัวาคม 

2553 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
เงนิลงทุนในลูกหนีท้ี่รับโอน         
1.  บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีหรือ 105 109 735 752 1,134 1,105 74 85 
     ผิดนดัชาํระหน้ี         
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6. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

6.1 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบการเงิน
เฉพาะกิจการซ่ึงบันทึกโดยวิธีราคาทุนประกอบด้วยเงินลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัทย่อยและ                
บริษทัร่วม ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    สัดส่วนการถือหุน้ มูลค่าเงินลงทุน เงินปันผล 

  ทุนชาํระแลว้ (ร้อยละ) ตามวิธีราคาทุน สาํหรับงวดเกา้เดือน 
  30  31  30  31  30  31  ส้ินสุดวนัท่ี 

  กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม 30 กนัยายน 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

บริษทัยอ่ย          
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย ์ 55,137 55,137 50.96 50.96 29,056 29,056 1,124 552 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส 
จาํกดั 

บริหารสินทรัพยด์อ้ย
คุณภาพ 

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

บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั บริหารสินทรัพยด์อ้ย
คุณภาพ 

572 572 83.44 83.44 469 469 262 157 

กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 ลงทุนในสิทธิเรียกร้อง 
 ในหน้ีหรือสินทรัพย์
ดอ้ยคุณภาพ 

395 420 99.80 99.80 395 420 20 145 

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

กิจการคา้ 
2 2 100.00 100.00 2 2 - - 

บริษทัร่วม          
บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) ใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ 1,886 1,886 10.00 10.00 658 658 94 90 
  โรงแรมและบริการ         

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม     31,614 31,639 1,500 944 

หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า     (16) (16)   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม - สุทธิ     31,598 31,623   

 ในระหว่างงวด 2554 กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์ 6 ไดล้ดจาํนวนหน่วยลงทุนโดยจ่ายคืน
ใหแ้ก่บริษทัฯจาํนวน 25 ลา้นบาท ตามมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน ณ วนัประกาศจ่ายคืนหน่วยลงทุน 
โดยบริษทัฯมีกาํไรจากการรับคืนทุนจาํนวน 6 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการและได ้              
ตดัออกในการจดัทาํงบการเงินรวมแลว้ 
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6.2 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม ซ่ึงบนัทึก
บญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุ้นสามญัในบริษทัต่าง ๆ ท่ีประกอบกิจการในประเทศ
ไทย ดงัน้ี 

                    (หน่วย: ลา้นบาท) 

  สดัส่วนการถือหุน้ มูลค่าเงินลงทุน เงินปันผลรับ       ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) 

 ทุนชาํระแลว้  (ร้อยละ) วิธีราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย สาํหรับงวด  สาํหรับงวด  

 30 31 30 31 30 31 30 31 ส้ินสุดวนัท่ี         ส้ินสุดวนัท่ี 

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

ช่ือบริษทั 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

บมจ. เอม็ บี เค  1,886 1,886 19.90 19.90 948 948 1,600 1,591 188 178 181 292 
บจ. สยามซมัซุงประกนัชีวิต  500 500 25.00 25.00 104 104 47 82 - - (32) (10) 
บจ. สยามซิต้ีประกนัภยั  - 40 - 45.50 - 92 - 109 10 - (8) 6 
บมจ. ราชธานีลีสซ่ิง  905 823 48.35 48.35 403 403 536 457 12 - 91 30 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม     1,455 1,547 2,183 2,239 210 178 232 318 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกเงินลงทุนในบริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอิทธิพลต่อบริษทัดงักล่าวอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

 เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารนครหลวงไทยไดอ้นุมติัขายเงินลงทุน
ในบริษทั สยามซิต้ีประกนัภยั จาํกดั ท่ีถืออยู่ทั้งหมดให้แก่บุคคลอ่ืน โดยธนาคารนครหลวงไทยได้
ดาํเนินการขายหุ้นท่ีถืออยู่ทั้งหมดให้กบัผูซ้ื้อแลว้เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2554 ในราคา 114 ลา้นบาท 
โดยกาํไรจากการขายจาํนวน 22 ลา้นบาท รับรู้ในงบการเงินรวมของบริษทัฯ 

6.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม 

ก) ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 
30 กนัยายน 2553 และสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
   รายไดร้วมสาํหรับ  กาํไรสุทธิ  

ทุนเรียกชาํระ ณ  สินทรัพยร์วม ณ  หน้ีสินรวม ณ  งวดเกา้เดือน          สาํหรับงวด           
30 30  30 30  30 30  ส้ินสุดวนัท่ี           เกา้เดือนส้ินสุด        

มิถุนายน กนัยายน มิถุนายน กนัยายน มิถุนายน กนัยายน 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน 

2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

1,886 1,886 28,344 28,752 14,885 14,006 6,527 6,743 1,073 2,263 
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 ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทั เอ็ม บี เค จาํกดั (มหาชน) คาํนวณจากงบการเงิน
สาํหรับงวดบญัชีท่ีแตกต่างจากของบริษทัฯ เน่ืองจากขอ้จาํกดัของขอ้มูล โดยใชข้อ้มูลงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 30 กนัยายน 2553 และงบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวดเกา้
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 ซ่ึงจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯโดยอา้งอิงจาก
งบการเงินของบริษทัร่วมท่ีสอบทานโดยผูส้อบบญัชี และปรับปรุงดว้ยผลกระทบจากนโยบาย
การบญัชีท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัฯเห็นว่าผลกาํไรสาํหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554  ไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากผลกาํไรสาํหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554  

ข) ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท สยามซัมซุงประกันชีวิต จํากัด บริษัท สยามซิต้ี
ประกนัภยั จาํกดั และบริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 
ธนัวาคม 2553 และสาํหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554  เป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
    รายไดร้วม กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ  

 ทุนเรียกชาํระ  สินทรัพยร์วม  หน้ีสินรวม  สาํหรับงวด สาํหรับงวด 

 30 31 30 31 30 31 ส้ินสุดวนัท่ี         ส้ินสุดวนัท่ี  

 กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

ช่ือบริษทั 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

บจ. สยามซมัซุงประกนั
ชีวิต (ประกอบธุรกิจ
ประกนัชีวิต) 

500 500 2,016 2,073 1,848 1,766 885 620 (130) (41) 

บจ. สยามซิต้ีประกนัภยั 
(ประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั) 

- 40 - 932 - 689 414 539 (17) 14 

บมจ. ราชธานีลิสซ่ิง            
(ประกอบธุรกิจใหเ้ช่า
รถยนตแ์บบเช่าซ้ือและ
ลิสซ่ิง) 

905 823 11,810 9,549 10,367 8,270 816 451 188 63 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมทั้ง 3 แห่งขา้งตน้เป็นการลงทุนผา่นธนาคารนครหลวงไทย ดงันั้น รายได ้
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวดและส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนจึงคาํนวณจาก             
งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้ งแต่วนัท่ีธนาคารธนชาตได้เข้าถือหุ้นในธนาคาร            
นครหลวงไทยท่ีจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯ และคิดตามส่วนไดเ้สียท่ีบริษทัฯมีอยู่หรือ
จนถึงวนัท่ีธนาคารนครหลวงไทยขายหุน้ดงักล่าวออกไป 
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6.4 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม ซ่ึงเป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 

บมจ. เอม็ บี  เค  3,416 3,791 1,716 1,904 
บมจ. ราชธานีลิสซ่ิง  547 616 - - 

7. เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 

7.1 จําแนกตามประเภทสินเช่ือ 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี     
เงินเบิกเกินบญัชี 23,208 24,562 - - 
เงินใหกู้ย้มื 280,643 277,614 201 205 
ตัว๋เงินรับ 58,363 62,156 1,008 1,008 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 308,075 272,196 190 345 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 1,960 2,366 - - 
อ่ืน ๆ 225 429 - - 
หกั: รายไดร้อตดับญัชี (36,968) (32,360) (9) (13) 
รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีสุทธิ
จากรายไดร้อตดับญัชี 

635,506 606,963 1,390 1,545 

บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ 919 956 9 9 
รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีสุทธิจาก
รายไดร้อตดับญัชีบวกดอกเบ้ียคา้งรับ 

636,425 607,919 1,399 1,554 

หกั:  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ      
- เงินสาํรองขั้นตํ่าตามเกณฑ ์ธปท. (27,118) (25,450) (310) (365) 
- เงินสาํรองส่วนเกิน (208) (707) - (140) 

หกั: ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับ     
        โครงสร้างหน้ี (389) (464) - - 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ีย 
 คา้งรับสุทธิ 608,710 581,298 1,089 1,049 
     
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์     
เงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์ 2,097 1,341 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน 308 1,342 - - 
รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 2,405 2,683 - - 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (306) (1,338) - - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยสุ์ทธิ 2,099 1,345 - - 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ีย 
 คา้งรับสุทธิ 610,809 582,643 1,089 1,049 
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7.2  สินเช่ือด้อยคุณภาพ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (ธนาคาร 
บริษทับริหารสินทรัพย ์และบริษทัหลกัทรัพย)์ มีเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพตามเกณฑข์อง ธปท. และ 
กลต. (หมายถึง เงินใหสิ้นเช่ือท่ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสูญ และสูญ) ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

30 กนัยายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ (ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ)   
    บริษทัฯ  381 436 381 436 
    ธุรกิจธนาคาร  18,275 35,520 - - 
    ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์ 23,311 2,164 - - 
    ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 307 1,339 - - 

 เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพดงักล่าวขา้งตน้มิไดน้บัรวมถึงเงินใหสิ้นเช่ือท่ีคา้งชาํระท่ีไดมี้การทาํสัญญา
ปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ และเขา้เง่ือนไขการจดัชั้นเป็นลูกหน้ีชั้นปกติหรือกล่าวถึงเป็นพิเศษ 

 นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (ธนาคารและบริษทัหลกัทรัพย)์ มีเงินให้
สินเช่ือท่ีระงบัการรับรู้รายไดต้ามเกณฑค์งคา้งดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

30 กนัยายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

บริษทัฯ  279 330 279 330 
ธุรกิจธนาคาร 24,634 44,046 - - 
ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 307 1,339 - - 

 บริษทัฯจะรับรู้รายไดจ้ากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือท่ีโอนมาจากเงินลงทุนในลูกหน้ีตามเกณฑเ์งินสด และ
บริษทัยอ่ยท่ีเป็นบริษทับริหารสินทรัพยจ์ะรับรู้รายไดจ้ากเงินใหสิ้นเช่ือตามเกณฑเ์งินสดเช่นเดียวกนั 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

28 

7.3 การปรับโครงสร้างหนี ้

 ในระหว่างงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2554 และ 2553 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้ทาํสัญญาปรับ
โครงสร้างหน้ีกบัลูกหน้ี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

     มูลค่า 
  ยอดคงเหลือตาม ยอดคงเหลือตาม  ของสินทรัพย ์
 จาํนวนราย บญัชีก่อนการปรับ บญัชีหลงัการปรับ ชนิดของสินทรัพย ์ ท่ีจะรับโอน 

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

  ลา้นบาท ลา้นบาท  ลา้นบาท 
2554      
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 3,370 3,345 3,345   
การโอนสินทรัพย ์และ/หรือหุน้ทุน 11 983 983 ท่ีดินเปล่าและหุน้สามญั 425 
   และ/หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไข      
   การชาํระหน้ี      

รวม 3,381 4,328 4,328   

2553      
การโอนสินทรัพย ์ 1 6 6 ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง 6 
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 3,374 3,901 3,835   
การโอนสินทรัพย ์และ/หรือหุน้ทุน 4 56 42 ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง 53 
   และ/หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไข      
   การชาํระหน้ี      

รวม 3,379 3,963 3,883   

(1) แสดงด้วยยอดคงเหลือตามบัญชี (เงินต้นบวกดอกเบีย้ค้างรับ)  

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     มูลค่า 
  ยอดคงเหลือตาม ยอดคงเหลือตาม  ของสินทรัพย ์
 จาํนวนราย บญัชีก่อนการปรับ บญัชีหลงัการปรับ ชนิดของสินทรัพย ์ ท่ีจะรับโอน 

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

  ลา้นบาท ลา้นบาท  ลา้นบาท 
2554      
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 31 5 5   

รวม 31 5 5   

2553      
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 22 4 4   

รวม 22 4 4   

(1) แสดงด้วยยอดคงเหลือตามบัญชี (เงินต้นบวกดอกเบีย้ค้างรับ)  
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ซ่ึงลูกหน้ีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีมีการทาํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีในระหว่างงวดมีระยะเวลา
การชาํระหน้ีตามสญัญาโดยนบัจากอายหุน้ีคงเหลือ ณ วนัส้ินงวดไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 2554 2553 

ระยะเวลา จาํนวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการปรับ 
โครงสร้างหน้ี จาํนวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการปรับ 
โครงสร้างหน้ี 

  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
ผดินดัชาํระแลว้ภายหลงัทาํสญัญา 759 483 903 364 
มีกาํหนดชาํระในระหวา่งปี  575 139 492 380 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 1,225 1,274 886 1,274 
5 - 10 ปี 753 2,221 964 1,303 
10 - 15 ปี 22 126 64 395 
มากกวา่ 15 ปี 47 85 70 167 

รวม 3,381 4,328 3,379 3,883 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2554 2553 

ระยะเวลา จาํนวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการปรับ 
โครงสร้างหน้ี จาํนวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการปรับ 
โครงสร้างหน้ี 

  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
ผดินดัชาํระแลว้ภายหลงัทาํสญัญา 1 - 2 - 
มีกาํหนดชาํระในระหวา่งปี  26 2 17 - 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 4 3 2 - 
5 – 10 ปี - - 1 4 

รวม 31 5 22 4 
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 ขอ้มูลสาํหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกหน้ีท่ีมีการปรับโครงสร้าง
หน้ีมีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 1,198 920 2 3 
กาํไรจากการรับชาํระหน้ี/ขายหน้ี                     30 65 4 28 
กาํไรจากการตีโอนสินทรัพยช์าํระหน้ี             6 2 - - 
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 43 150 - - 
เงินสดท่ีรับชาํระจากลูกหน้ี 4,153 2,719 10 64 
ทรัพยสิ์นท่ีรับโอนจากลกูหน้ี  290 223 - - 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินใหสิ้นเช่ือคงเหลือ (เงิน
ตน้และดอกเบ้ียคา้งรับ) ท่ีไดมี้การทาํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ทั้งส้ิน (รวมรายการท่ีโอนมาจาก
บญัชีเงินลงทุนในลูกหน้ี) ดงัน้ี 

  ลูกหน้ีท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ี 

 จาํนวนราย   จาํนวนหน้ีคงคา้งสุทธิ  

 ของลูกหน้ีทั้งหมด จาํนวนราย จาํนวนหน้ีคงคา้ง จากหลกัประกนั 

 

30 
กนัยายน  

2554 

31 
ธนัวาคม 

2553 

30 
กนัยายน  

2554 

31 
ธนัวาคม 

2553 

30 
กนัยายน  

2554 

31 
ธนัวาคม 

2553 

30 
กนัยายน  

2554 

31 
ธนัวาคม 

2553 

  พนัราย พนัราย     ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 3.9 7.6 60 57 122 122 26 26 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 1,075.8 944.3 13,977 13,944 5,428 5,324 2,630 2,414 
ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั 
(มหาชน) 346.2 358.7 4,251 6,247 9,923 22,871 1,938 9,560 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั 
(มหาชน) 0.4 0.4 3 3 35 35 35 35 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 2.6 - 1,649 - 12,683 - 7,861 - 
บริษทัยอ่ยอ่ืน 6.0 6.1 258 283 1,410 1,404 482 424 
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7.4 จําแนกตามประเภทการจัดช้ัน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (ธนาคาร
และบริษทับริหารสินทรัพย)์ มีเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีจดัชั้น และเงินสาํรองท่ีเก่ียวขอ้งตามเกณฑใ์น
ประกาศของ ธปท. ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม(1) 

 
เงินใหสิ้นเช่ือและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ 

ยอดสุทธิท่ีใชใ้นการตั้ง   
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (2) 

อตัราท่ีใชใ้นการ
ตั้งค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

 
30 กนัยายน  

2554 
31 ธนัวาคม 

2553 
30 กนัยายน  

2554 
31 ธนัวาคม 

2553 
(ร้อยละ) 30 กนัยายน  

2554 
31 ธนัวาคม 

2553 
ลกูหน้ีจดัชั้นปกติ 563,787 531,383 215,274 189,336 1 3,198 2,179 
ลกูหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 29,383 36,603 11,688 16,955 2 629 2,249 
ลกูหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 8,020 6,919 4,061 2,978 100 4,606 3,071 
ลกูหน้ีจดัชั้นสงสัย 11,984 13,072 7,822 8,206 100 7,822 8,283 
ลกูหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ 22,081 18,253 10,601 9,371 100 10,666 9,455 
รวม 635,255 606,230 249,446 226,846  26,921 25,237 

เงินสาํรองส่วนเกินเผื่อหน้ีท่ีอาจเรียกเกบ็
ไม่ได ้      208 707 

รวม      27,129 25,944 

(1) เฉพาะบริษัทฯและบริษัทย่อยท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของ ธปท. และหลงัหักรายการระหว่างกัน 
(2) ยอดสุทธิท่ีใช้ในการต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนีจั้ดช้ันปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษ หมายถึง ยอดเงินต้นคงค้างสุทธิจากรายได้รอตัด

บัญชีท่ีไม่รวมดอกเบีย้ค้างรับหลงัหักหลกัประกัน และสาํหรับลกูหนีจั้ดช้ันตํา่กว่ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ หมายถึง เงินต้นคงค้างสุทธิ
จากรายได้รอตัดบัญชีบวกดอกเบีย้ค้างรับหลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากลูกหนี ้หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 
ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจาํหน่ายหลกัประกันแล้วแต่กรณี  

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เงินใหสิ้นเช่ือและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ 

ยอดสุทธิท่ีใชใ้นการตั้ง       
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (1) 

อตัราท่ีใชใ้นการ
ตั้งค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

 
30 กนัยายน  

2554 
31 ธนัวาคม 

2553 
30 กนัยายน  

2554 
31 ธนัวาคม 

2553 
(ร้อยละ) 30 กนัยายน  

2554 
31 ธนัวาคม 

2553 
ลกูหน้ีจดัชั้นปกติ 1,005 1,097 1,000 1,091 1  10 10 
ลกูหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 4 12 - 8 2 - - 
ลกูหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน - 1 - 1 100 - 1 
ลกูหน้ีจดัชั้นสงสัย 1 13 - 4 100 - 4 
ลกูหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ 389 431 300 350 100 300 350 

รวม 1,399 1,554 1,300 1,454  310 365 
เงินสาํรองส่วนเกินเผื่อหน้ีท่ีอาจเรียกเกบ็
ไม่ได ้      - 140 

รวม      310 505 

(1) ยอดสุทธิท่ีใช้ในการต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนีจั้ดช้ันปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษ หมายถึง ยอดเงินต้นคงค้างสุทธิจากรายได้รอตัด
บัญชีท่ีไม่รวมดอกเบีย้ค้างรับหลงัหักหลกัประกัน และสาํหรับลกูหนีจั้ดช้ันตํา่กว่ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ หมายถึง เงินต้นคงค้างสุทธิ
จากรายได้รอตัดบัญชีบวกดอกเบีย้ค้างรับหลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากลูกหนี ้หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 
ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจาํหน่ายหลกัประกันแล้วแต่กรณี 
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7.5  เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีท้ีมี่ปัญหา 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 ส่วนหน่ึงของเงินใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดร้วมลูกหน้ีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการ
ดาํเนินงานดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

    คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 จาํนวนราย มูลหน้ี หลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 30 
กนัยายน  

2554 

31 
ธนัวาคม 

2553 

30 
กนัยายน  

2554 

31 
ธนัวาคม 

2553 

30 
กนัยายน  

2554 

31 
ธนัวาคม 

2553 

30 
กนัยายน  

2554 

31 
ธนัวาคม 

2553 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
1.   สถาบนัการเงินท่ีถูกสัง่ปิดกิจการ 4 4 - - - - - - 
2.   บริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ขา่ยถูกเพิกถอน 9 8 976 456 66 113 909 359 
      จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ         
      ตลาดหลกัทรัพยฯ์         
3.   บริษทัอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียนแต่มี

ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงิน
เช่นเดียวกบับริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ขา่ย
ถูกเพิกถอนของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

11 11 738 750 459 753 275 275 

4.   บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีหรือ 1,366 1,344 26,237 31,853 13,087 14,343 14,198 14,298 
  ผดินดัชาํระหน้ี         

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 จาํนวนราย มูลหน้ี หลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 30 
กนัยายน  

2554 

31 
ธนัวาคม 

2553 

30 
กนัยายน  

2554 

31 
ธนัวาคม 

2553 

30 
กนัยายน  

2554 

31 
ธนัวาคม 

2553 

30 
กนัยายน  

2554 

31 
ธนัวาคม 

2553 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
 1.   บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีหรือ

ผดินดัชาํระหน้ี 84 109 108 113 107 107 34 39 
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7.6 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์จัดช้ันตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยจ์าํแนกลูกหน้ี
ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละดอกเบ้ียคา้งรับ ตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) เร่ือง การจดัทาํบญัชีเก่ียวกบัลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพของบริษทัหลกัทรัพย ์ซ่ึง
สามารถสรุปลูกหน้ีจดัชั้นไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ลูกหน้ีและ ค่าเผือ่หน้ีสงสยั มูลหน้ีสุทธิหลงัหกั 
 ดอกเบ้ียคา้งรับ จะสูญท่ีตั้งไว ้ ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

 30 กนัยายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

30 กนัยายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

30 กนัยายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

มูลหน้ีจดัชั้นปกติ 2,098 1,344 - - 2,098 1,344 
มูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 3 4 2 3 1 1 
มูลหน้ีจดัชั้นสงสยั 304 1,335 304 1,335 - - 

รวม 2,405 2,683 306 1,338 2,099 1,345 

 บริษทัย่อยไดพ้ิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับมูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากว่ามาตรฐานเกินกว่าเกณฑ ์
ขั้นตํ่าตามท่ี กลต. กาํหนดโดยพิจารณาจากความไม่แน่นอนของมูลค่าหลกัประกนัและความเส่ียงใน
การรับชาํระหน้ีจากลูกหน้ีจดัชั้นดงักล่าว 

7.7 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ/สัญญาเช่าการเงินของบริษัทย่อยแยกตามอายุคงค้าง 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 ยอดลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน
ของบริษทัยอ่ย 2 แห่ง ซ่ึงดาํเนินธุรกิจเช่าซ้ือและใหเ้ช่าตามสัญญาเช่าระยะยาว แยกตามอายลูุกหน้ีท่ีคา้ง
ชาํระโดยนบัจากวนัท่ีท่ีครบกาํหนดชาํระตามสญัญา (หลงัหกัรายการระหวา่งกนั) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 

ไม่คา้งชาํระหรือเกินกาํหนดชาํระนอ้ยกวา่ 90 วนั  999 1,568 
เกินกาํหนดชาํระ 91 - 365 วนั 31 40 
มากกวา่ 1 ปี 34 48 
ลกูหน้ีระหวา่งการดาํเนินคดี 120 107 

รวม 1,184 1,763 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญท่ีตั้งไวต้ามบญัชี 196 212 
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7.8  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯมีเงินใหสิ้นเช่ือแก่บริษทับริหารสินทรัพย ์
เอน็ เอฟ เอส จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินจาํนวน 1,000 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดชาํระคืน
เม่ือทวงถามและคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กหน้ีชั้นดี (MLR) ของธนาคารธนชาต  

8. ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน  

 (ธนาคารและบริษทับริหารสินทรัพย)์  
  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสยั สาํรอง  บริษทั งบการเงิน 

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ ทัว่ไป รวม ยอ่ยอ่ืน รวม 

ยอดตน้งวด 2,179 2,249 3,071 8,283 9,455 707 25,944 1,551 27,495 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของ
บริษทัยอ่ยท่ีจาํหน่ายใน
ระหวา่งงวด - - - - - - - (1,022) (1,022) 

จาํนวนท่ีตั้งเพิ่ม (ลด) 
 ในระหวา่งงวด 1,019 (1,620) 1,535 (261) 1,671 (499) 1,845 (19) 1,826 
หน้ีสูญรับคืน - - - 253 81 - 334 8 342 
หน้ีสูญตดับญัชี - - - (453) (453) - (906) (15) (921) 

โอนกลบัจากการโอนขายหน้ี - - - - (88) - (88) - (88) 

ยอดปลายงวด 3,198 629 4,606 7,822 10,666 208 27,129 503 27,632 

 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน  

 (ธนาคารและบริษทับริหารสินทรัพย)์  
  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสยั สาํรอง  บริษทั งบการเงิน 

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ ทัว่ไป รวม ยอ่ยอ่ืน รวม 

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

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของ
บริษทัยอ่ยท่ีจาํหน่าย              
ในระหวา่งปี - - - - - - - (64) (64) 

จาํนวนท่ีตั้งเพิ่ม (ลด)                  
ในระหวา่งปี 299 (795) 488 2,437 (1,034) 320 1,715 (28) 1,687 

หน้ีสูญรับคืน - - - 222 77 - 299 16 315 
หน้ีสูญตดับญัชี - - - (466) (600) - (1,066) (106) (1,172) 

โอนกลบัจากการโอนขายหน้ี - - - - (941) - (941) - (941) 

ยอดปลายปี 2,179 2,249 3,071 8,283 9,455 707 25,944 1,551 27,495 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 

  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสยั   

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ ทัว่ไป รวม 

ยอดตน้งวด 10 - 1 4 350 140 505 
จาํนวนท่ีลดลงในระหวา่งงวด - - (1) (4) (16) (140) (161) 
หน้ีสูญรับคืน - - - - 4 - 4 
หน้ีสูญตดับญัชี - - - - (2) - (2) 
โอนกลบัจากการโอนขายหน้ี - - - - (36) - (36) 

ยอดปลายงวด 10 - - - 300 - 310 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสยั   

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ ทัว่ไป รวม 

ยอดตน้ปี 29 2 17 22 378 140 588 
จาํนวนท่ีลดลงในระหวา่งปี (19) (2) (16) (18) (43) - (98) 
หน้ีสูญรับคืน - - - - 21 - 21 
หน้ีสูญตดับญัชี - - - - (6) - (6) 

ยอดปลายปี 10 - 1 4 350 140 505 

9. ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดเกา้
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2554 

สาํหรับปี          
ส้ินสุดวนัท่ี         

31 ธนัวาคม 2553 

สาํหรับงวดเกา้
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2554 

สาํหรับปี          
ส้ินสุดวนัท่ี         

31 ธนัวาคม 2553 

ยอดตน้งวด 464 98 - - 
ยอดยกมาของบริษทัยอ่ยท่ีซ้ือมาใน
ระหวา่งงวด - 472 - - 

จาํนวนท่ีลดลงในระหวา่งงวด (32) (40) - - 
จาํนวนท่ีตดัจาํหน่ายในระหวา่งงวด (43) (39) - - 

โอนกลบัจากการลดหน้ีใหลู้กหน้ี - (27) - - 

ยอดปลายงวด 389 464 - - 
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10. คุณภาพสินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 คุณภาพของสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ี
เป็นสถาบนัการเงินจดัประเภทตามประกาศของ ธปท. เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
เงินใหสิ้นเช่ือ  
แก่ลูกหน้ี รายการระหวา่ง  ทรัพยสิ์น   

 และดอกเบ้ียคา้งรับ ธนาคารและตลาดเงิน เงินลงทุน รอการขาย สินทรัพยอ่ื์น รวม 

 30 
กนัยายน  

2554 

31 
ธนัวาคม 

2553 

30 
กนัยายน  

2554 

31 
ธนัวาคม 

2553 

30 
กนัยายน  

2554 

31 
ธนัวาคม 

2553 

30 
กนัยายน  

2554 

31 
ธนัวาคม 

2553 

30 
กนัยายน  

2554 

31 
ธนัวาคม 

2553 

30 
กนัยายน  

2554 

31 
ธนัวาคม 

2553 

จดัชั้นปกติ 563,787 531,383 18,011 51,797 - - - - 143 193 581,941 583,373 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 29,383 36,603 - - - - - - 80 86 29,463 36,689 
จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 8,020 6,919 - - - - - - 4 8 8,024 6,927 
จดัชั้นสงสัย 11,984 13,072 - - - - - - 5 14 11,989 13,086 
จดัชั้นสงสัยจะสูญ 22,081 18,253 - - 811 724 909 824 340 608 24,141 20,409 

รวม 635,255 606,230 18,011 51,797 811 724 909 824 572 909 655,558 660,484 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินใหสิ้นเช่ือ  
แก่ลูกหน้ี รายการระหวา่ง  ทรัพยสิ์น   

 และดอกเบ้ียคา้งรับ ธนาคารและตลาดเงิน เงินลงทุน รอการขาย สินทรัพยอ่ื์น รวม 

 30 
กนัยายน  

2554 

31 
ธนัวาคม 

2553 

30 
กนัยายน  

2554 

31 
ธนัวาคม 

2553 

30 
กนัยายน  

2554 

31 
ธนัวาคม 

2553 

30 
กนัยายน  

2554 

31 
ธนัวาคม 

2553 

30 
กนัยายน  

2554 

31 
ธนัวาคม 

2553 

30 
กนัยายน  

2554 

31 
ธนัวาคม 

2553 

จดัชั้นปกติ 1,005 1,097 - 20 - - - - - - 1,005 1,117 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 4 12 - - - - - - 2 3 6 15 
จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน - 1 - - - - - - - - - 1 
จดัชั้นสงสัย 1 13 - - - - - - - - 1 13 
จดัชั้นสงสัยจะสูญ 389 431 - - 394 417 437 484 83 83 1,303 1,415 

รวม 1,399 1,554 - 20 394 417 437 484 85 86 2,315 2,561 
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11. ทรัพย์สินรอการขาย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน  

2554 
31 ธนัวาคม 

2553 
30 กนัยายน  

2554 
31 ธนัวาคม 

2553 
ราคาทุน 12,594 13,681 2,429 2,540 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (909) (825) (437) (484) 

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 11,685 12,856 1,992 2,056 

12. ค่าความนิยม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 ค่าความนิยมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมเป็นดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553  
ค่าความนิยม ณ วนัตน้งวด  15,784 44 
ค่าความนิยมท่ีเพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด -  15,740 
รวม 15,784 15,784 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนรอตดับญัชี (1,862) (2,113) 
ค่าความนิยม ณ วนัส้ินงวด 13,922 13,671 

13. สินทรัพย์อืน่ 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

30 กนัยายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์เพื่อการธนาคาร 687 1,577 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน 1,214 1,095 101 100 
ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี 83 391 - - 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 916 7 8 - 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน 465 676 - - 
บญัชีพกัภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากการรวมธุรกิจ 555 629 - - 
รายไดค่้าเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 369 444 - - 
เงินปันผลคา้งรับ 128 - 61 - 
เงินมดัจาํ 269 311 4 4 
บญัชีพกัรายการสาํนกังานใหญ่และสาขา 35 326 - - 

อ่ืน ๆ 1,576 1,300 41 23 

รวม 6,297 6,756 215 127 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (403) (673) (83) (84) 

สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 5,894 6,083 132 43 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

38 

14. ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงินกู้ยมื 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 ยอดคงเหลือของตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืมใน
ประเทศทั้งจาํนวนเป็นเงินบาทมีดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภทของการกูย้มื 
 อตัราดอกเบ้ียต่อปี           

(ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554) 
ปีท่ี 

ครบกาํหนด 

30          
กนัยายน 

2554 

31 
ธนัวาคม 

2553 

30          
กนัยายน 

2554 

31 
ธนัวาคม 

2553 

ตัว๋แลกเงิน ร้อยละ 1.00 - 4.60 ปี 2554 - 2556 196,025 139,523 - - 
ตัว๋แลกเงิน ร้อยละ 0.00 - 3.25 เม่ือทวงถาม 238 11 - - 
หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยทุนเพือ่นบัเป็น
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 (ก) 

ร้อยละ 8.00 เลิกกิจการ 3,494 3,494 - - 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยทุนเพือ่นบัเป็น
เงินกองทุนชั้นท่ี 2 (ข) 

ร้อยละ 5.25 ปี 2562 และ 2567 5,000 5,000 - - 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิเพือ่นบัเป็น
เงินกองทุนชั้นท่ี 2         
(ค - ฉ) 

ร้อยละ 5.00 - 5.25          
และ 6.00 

ปี 2558 - 2563 12,845 23,000 - - 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิ (ฉ) ร้อยละ 5.50 ปี 2562 10,000 - - - 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและ        
ไม่มีประกนั (ช) 

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

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและ        
ไม่มีประกนั (ซ - ฌ) 

ร้อยละ 3.35 และ 4.90 ปี 2556 - 2557 11,994 12,000 12,000 12,000 

เงินกูย้มืจากกรมพฒันา
พลงังานทดแทนและ
อนุรักษพ์ลงังาน 

ร้อยละ 0.00 - 0.50 ปี 2555 - 2564 191 234 - - 

รวมตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื  241,242 184,717 13,500 13,500 
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(ก)  เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2553 ธนาคารธนชาตออกจาํหน่ายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน ชนิดระบุช่ือ                   
ท่ีไม่สะสมดอกเบ้ียจ่าย และไม่ชาํระดอกเบ้ียในปีท่ีไม่มีผลกาํไร (Hybrid Tier 1) แบบเฉพาะเจาะจงจาํนวน 
7,130,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยเสนอขายให้แก่บริษทัฯและ BNS เท่านั้น 
หุ้นกูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนเม่ือธนาคารธนชาตเลิกกิจการ หุ้นกูด้งักล่าวไม่มีประกนัและไม่
สามารถแปลงสภาพได ้และมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียสูงสุดของเงินฝากประจาํ 6 เดือนบวก
ดว้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน โดยธนาคารธนชาตสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้
ดงักล่าวก่อนครบกาํหนดไดท่ี้ราคาตามมูลค่าถา้เขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้ซ่ึงบริษทัฯไดล้งทุนในหุ้นกู้
ดอ้ยสิทธิดงักล่าวเป็นจาํนวน 3,636 ลา้นบาท 

(ข) เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2552 ธนาคารธนชาตออกจาํหน่ายหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนท่ีสะสม
ดอกเบ้ียจ่าย ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั ไม่แปลงสภาพ และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จาํนวน 5,000,000 หน่วย 
มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยหุน้กูจ้าํนวน 3.5 ลา้นหน่วย จะครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2562 
และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสาํหรับปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 5 ร้อยละ 5.25 ต่อปี และอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสาํหรับปีท่ี 6 
ถึงปีท่ี 10 ร้อยละ 5.50 ต่อปี และหุ้นกูท่ี้เหลือจาํนวน 1.5 ลา้นหน่วย จะครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2567 
และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสาํหรับปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 5 ร้อยละ 5.25 ต่อปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีสาํหรับปีท่ี 6 ถึง           
ปีท่ี 10 ร้อยละ 6.00 ต่อปีและอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสําหรับปีท่ี  11 ถึงปีท่ี 15 ร้อยละ 6.50 ต่อปี โดย
กาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส โดยธนาคารธนชาตสามารถไถ่ถอนหุ้นกูด้งักล่าวก่อนครบ
กาํหนดไดท่ี้ราคาตามมูลค่า และสามารถเล่ือนกาํหนดเวลาชาํระเงินตน้และ/หรือดอกเบ้ียไดถ้า้เขา้
เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้

 (ค) เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2551 ธนาคารธนชาตออกจาํหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกัน         
ไม่แปลงสภาพ และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้าํนวน 5,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท 
โดยหุ้นกูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2558 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสําหรับปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 3  
ร้อยละ 5.10 ต่อปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีสาํหรับปีท่ี 4 ถึงปีท่ี 7 ร้อยละ 6.00 ต่อปี โดยกาํหนดชาํระดอกเบ้ีย
เป็นรายไตรมาส 

(ง) เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2552 ธนาคารธนชาตออกจาํหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกัน            
ไม่แปลงสภาพ และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้จาํนวน 2,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท 
โดยหุน้กูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2562 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสาํหรับปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 3 ร้อยละ 
5.25 ต่อปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีสาํหรับปีท่ี 4 ถึงปีท่ี 7 ร้อยละ 5.75 ต่อปี และอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสาํหรับปีท่ี  
8 ถึงปีท่ี 10 ร้อยละ 6.50 ต่อปี โดยกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส โดยธนาคารธนชาตสามารถ
ไถ่ถอนหุน้กูด้งักล่าวก่อนครบกาํหนดไดท่ี้ราคาตามมูลค่าถา้เขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้
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(จ) เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2553 ธนาคารธนชาตออกจาํหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกัน                
ไม่แปลงสภาพ และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้จาํนวน 6,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท 
โดยหุน้ดงักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2563 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสาํหรับปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 5 ร้อยละ 
5.00 ต่อปี และอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสาํหรับปีท่ี 6 ถึงปีท่ี 10 ร้อยละ 5.50 ต่อปี โดยกาํหนดชาํระดอกเบ้ีย
เป็นรายไตรมาส โดยธนาคารธนชาตสามารถไถ่ถอนหุ้นกูด้งักล่าวก่อนครบกาํหนดไดท่ี้ราคาตาม
มูลค่าถา้เขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้ 

(ฉ) เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2552 ธนาคารนครหลวงไทยไดอ้อกหุ้นกูด้อ้ยสิทธิชนิดไม่มีประกนั จาํนวน 
10,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยหุน้กูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2562 
และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 3 ร้อยละ 5.50 ต่อปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีสาํหรับปีท่ี 4 ถึงปีท่ี 7 ร้อยละ 
6.00 ต่อปี และอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสาํหรับปีท่ี 8 ถึงปีท่ี 10 ร้อยละ 6.50 ต่อปี โดยกาํหนดชาํระดอกเบ้ีย
เป็นรายไตรมาส หุ้นกูด้งักล่าวสามารถไถ่ถอนก่อนครบกาํหนดไดท่ี้ราคาตามมูลค่าถา้เขา้เง่ือนไข
ตามท่ีระบุไว ้ อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2554 ธนาคารนครหลวงไทยไดข้อซ้ือคืนหุ้นกู้
ดงักล่าวก่อนครบกาํหนดทั้งจาํนวนในราคาตามมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นกูโ้ดยไม่มีผลกาํไรขาดทุนจาก
การซ้ือคืนหุ้นกูด้งักล่าว และธนาคารธนชาตไดอ้อกหุ้นกูด้อ้ยสิทธิเพื่อทดแทนหุ้นกูด้งักล่าว โดยมี
ดอกเบ้ีย ระยะเวลาและเง่ือนไขต่าง ๆ เหมือนหุน้กูด้อ้ยสิทธิเดิม และ ธปท. ไดอ้นุญาตในหลกัการให้
นับหุ้นกูด้อ้ยสิทธิน้ีเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของธนาคารธนชาตไดน้ับจากวนัท่ีธนาคารธนชาตรวม
กิจการกบัธนาคารนครหลวงไทยเสร็จส้ิน ทั้งน้ี เป็นไปตามขอ้กาํหนดของ ธปท. ตามโครงการโอน
และรับโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย  

(ช) เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2551 บริษัทฯออกจาํหน่ายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันจาํนวน 
1,500,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท จะครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2554 และมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.25 ต่อปี โดยกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน  

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

(ฌ) เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2553 บริษทัฯออกจาํหน่ายหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัจาํนวน 3,000,000 
หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยหุ้นกูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2556 และมี
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.35 ต่อปี โดยครบกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส 
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15. ประมาณการหนีสิ้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 

 

ผลประโยชน์
พนกังาน       

ภาระผกูพนั
ของรายการ
นอกงบแสดง
ฐานะการเงิน 

ผลเสียหาย
จาก           

คดีฟ้องร้อง อ่ืน ๆ  รวม 

ยอดยกมาตน้งวด 45 285 99 393 822 
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย
บญัชีเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังาน 2,288 - - - 2,288 

ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย (3) - (1) - (4) 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งงวด 613 - 1 76 690 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (379) - - (57) (436) 

โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน - (55) (4) - (59) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 2,564 230 95 412 3,301 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 

 

ผลประโยชน์
พนกังาน 

ผลเสียหายจาก       
คดีฟ้องร้อง รวม 

ยอดยกมาตน้งวด 2 9 11 
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีเก่ียวกบั 
 ผลประโยชน์พนกังาน 13 - 13 

เพิ่มข้ึนในระหวา่งงวด 4 - 4 

ยอดคงเหลือปลายงวด 19 9 28 

 ในระหว่างงวด 2554 ธนาคารนครหลวงไทยไดมี้มติให้จดัตั้งโครงการปรับโครงสร้างบุคลากร โดย
ฝ่ายบริหารของธนาคารนครหลวงไทยไดต้ั้งประมาณการหน้ีสินสาํหรับโครงการดงักล่าวไวจ้าํนวน 
477 ลา้นบาท และไดมี้การจ่ายเงินตามโครงการดงักล่าวแลว้บางส่วน 
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16. หนีสิ้นอืน่ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

30 กนัยายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 1,627 2,404 - 1 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,528 3,029 27 26 
เงินสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 2,627 1,881 - - 
เงินวางประกนัตราสารอนุพนัธ์ 178 1,762 - - 
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยั/
ประกนัชีวติคา้งจ่าย 1,270 990 - - 

บญัชีพกัเงินรับจากลูกหน้ีรอตดับญัชี 525 799 25 24 
ประมาณการภาษีเงินได ้ 489 568 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน 1,028 633 31 57 
เบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 651 445 - - 
หน้ีสินอนุพนัธ์เพือ่การธนาคาร 1,050 345 - - 

อ่ืน ๆ 2,881 2,769 59 45 

รวม 14,854 15,625 142 153 

17. ทุนเรือนหุ้น/หุ้นทุนซ้ือคนื/เงินปันผล 

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30  กนัยายน 2554 มีผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิท่ีแจง้ใชสิ้ทธิในการแปลงสภาพ
หุน้บุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ จาํนวน 2,520 หุน้ ดงันั้น ณ วนัท่ี 30  กนัยายน 2554 คงเหลือ
หุ้นบุริมสิทธิท่ียงัไม่ไดแ้ปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 13,336 หุ้น ซ่ึงหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น สามารถ
แปลงเป็นหุน้สามญัได ้1 หุน้ และสามารถใชสิ้ทธิไดโ้ดยไม่มีกาํหนดและไม่มีเง่ือนไข 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯมีหุน้ทุนซ้ือคืนรวม 55,324,300 หุน้ คิดเป็นเงิน 
387.5 ลา้นบาท (แสดงตามวิธีราคาทุน) และยงัไม่ไดมี้การจาํหน่ายออกไปในระหว่างงวด หุน้ทุนซ้ือคืน
ดงักล่าวมีเง่ือนไขให้ตอ้งจาํหน่ายออกไปภายใน 3 ปีนับจากวนัซ้ือหุ้นคืนเสร็จส้ิน (ภายในเดือน
มิถุนายน 2555) 
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นอกจากน้ี ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553 บริษทัฯมีการจ่ายเงินปันผล
ดงัน้ี 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย      

ต่อหุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  ลา้นบาท บาท  
เงินปันผลระหวา่งกาลประกาศ
จ่ายจากกาํไรสาํหรับงวดหก
เดือนแรกของปี 2554 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี          
26 กนัยายน 2554 

639 0.50 20 ตุลาคม 2554 

เงินปันผลประกาศจ่ายจาก
กาํไรสาํหรับงวดหกเดือน
หลงัของปี 2553 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือ
วนัท่ี 8 เมษายน 2554 

  894 
 
 

0.70 
 
 

3 พฤษภาคม 2554 

รวมเงินปันผลจ่ายในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี              
30 กนัยายน 2554 

1,533 1.20 

 

     
เงินปันผลระหวา่งกาลประกาศ
จ่ายจากกาํไรสาํหรับงวดหก
เดือนแรกของปี 2553 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี          
27 กนัยายน 2553 

  639 0.50 26  ตุลาคม  2553 

เงินปันผลประกาศจ่ายจาก
กาํไรสาํหรับงวดหกเดือน
หลงัของปี 2552 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือ
วนัท่ี 7 เมษายน 2553 

  767 
 
 

0.60 
 
 

6  พฤษภาคม  2553 

รวมเงินปันผลจ่ายในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี              
30 กนัยายน 2553 

1,406 1.10 
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18. องค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจ้าของ 

 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 มีดงัน้ี 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

30 กนัยายน
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

ส่วนเกนิทุน (ตํ่ากว่าทุน) จากการเปลีย่นแปลงมูลค่า
เงนิลงทุน 

    

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน     
เงินลงทุนเผือ่ขาย     
   ตราสารหน้ี (6) 139 - - 
   ตราสารทุน 494 740 284 290 

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด 15 18 - - 

รวม 503 897 284 290 

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน     
เงินลงทุนเผือ่ขาย     
   ตราสารหน้ี (152) (59) - - 
   ตราสารทุน (37) - (7) - 
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด (82) (125) - - 

รวม (271) (184) (7) - 

รวมส่วนเกนิทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงนิลงทุน 232 713 277 290 
ส่วนแบ่งกาํไรเบ็ดเสร็จอืน่ในบริษัทร่วม (ขาดทุน) (8) (19) - - 

รวม 224 694 277 290 

19. เงินกองทุนทีต้่องดํารงไว้ตามกฎหมาย 

 วตัถุประสงคห์ลกัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในการบริหารจดัการทุน คือ การจดัใหมี้โครงสร้างทาง
การเงินท่ีเหมาะสมและการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี 
บริษทัฯและบริษทัย่อยยงัตอ้งดาํรงเงินกองทุนตามกฎหมาย เงินสดสภาพคล่อง และอ่ืน ๆ ตาม
หลกัเกณฑท่ี์กฎหมายของแต่ละธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งประกาศกาํหนด 
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 ตามประกาศของ ธปท. เร่ือง หลกัเกณฑ์การกาํกบัแบบรวมกลุ่ม กาํหนดให้บริษทัฯเปิดเผยขอ้มูล                 
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเก่ียวกบัการดาํรงเงินกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน (Full Consolidation) อยา่งไรกต็าม ตามท่ีธนาคารธนชาตและบริษทัฯไดรั้บอนุญาตจาก ธปท. 
ท่ีขอผอ่นผนัให้ธนาคารธนชาตถือหุ้นในธนาคารนครหลวงไทยเกินอตัราท่ีกฎหมายกาํหนดเพื่อการ
รับโอนกิจการ ซ่ึง ธปท. ไดผ้อ่นผนัการคาํนวณเงินกองทุนและอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยแ์ละ
ภาระผูกพนัตามจดหมายลงวนัท่ี 1 เมษายน 2553 โดยในการคาํนวณเงินกองทุนของบริษทัฯและ
ธนาคารธนชาตไม่ตอ้งนาํเงินลงทุนในธนาคารนครหลวงไทยมาหักออกจากเงินกองทุน แต่ในการ
คาํนวณอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยแ์ละภาระผูกพนัให้นําสินทรัพยแ์ละภาระผูกพนัของ
ธนาคารนครหลวงไทยมารวมคาํนวณดว้ยจนถึงวนัท่ีควบรวมกิจการเสร็จส้ิน ซ่ึงบริษทัฯไดเ้ปิดเผยขอ้มูล
เงินกองทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 ไวใ้น website ของบริษทัฯท่ี www.thanachart.co.th ในเดือน
ตุลาคม 2554 แลว้ 

20. รายได้ดอกเบีย้ 

 รายไดด้อกเบ้ียสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 678 246 - - 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา้ 19 23 2 1 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 1,055 1,017 95 72 
เงินใหสิ้นเช่ือ 5,555 4,641 20 9 
การใหเ้ช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 4,400 3,791 - 4 

รวมรายไดด้อกเบ้ีย 11,707 9,718 117 86 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,474 633 1 5 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา้ 72 62 2 1 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 2,979 2,736 255 262 
เงินใหสิ้นเช่ือ 15,525 10,220 56 33 
การใหเ้ช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 12,587 11,409 2 29 

รวมรายไดด้อกเบ้ีย 32,637 25,060 316 330 
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21. ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้  

 ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

เงินรับฝาก 2,486 1,560 - - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 403 179 - - 
เงินนาํส่งสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 479 528 - - 
ตราสารหน้ีท่ีออก     

- หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 473 450 - - 
- หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 156 163 156 156 
- อ่ืน ๆ 1,574 347 - - 

เงินกูย้มื - 1 - - 

ค่าธรรมเนียมในการกูย้มืเงิน - - 1 1 

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 5,571 3,228 157 157 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

เงินรับฝาก 6,316 4,167 - - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 812 377 - - 
เงินนาํส่งสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 1,483 1,376 - - 
ตราสารหน้ีท่ีออก     

- หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 1,373 1,047 - - 
- หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 462 548 464 545 
- อ่ืน ๆ 3,460 808 - - 

เงินกูย้มื 1 2 - - 

ค่าธรรมเนียมในการกูย้มืเงิน 2 7 1 2 

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 13,909 8,332 465 547 
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22. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 
2553 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ     
- การรับรอง รับอาวลั และการคํ้าประกนั 85 66 - - 
- ค่าธรรมเนียมรับเก่ียวกบัธุรกิจเช่าซ้ือ 224 230 2 8 
- บริการบตัรเอทีเอม็และบริการอิเลก็ทรอนิกส์  195 187 - - 

- อ่ืน ๆ 478 504 - - 

รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 982 987 2 8 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (149) (150) - - 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 833 837 2 8 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ     
- การรับรอง รับอาวลั และการคํ้าประกนั 210 151 - - 
- ค่าธรรมเนียมรับเก่ียวกบัธุรกิจเช่าซ้ือ 688 682 9 44 
- บริการบตัรเอทีเอม็และบริการอิเลก็ทรอนิกส์  582 395 - - 

- อ่ืน ๆ 1,499 1,154 1 2 

รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 2,979 2,382 10 46 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (419) (381) (1) (2) 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 2,560 2,001 9 44 
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23. กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพือ่ค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์                     
ดา้นอตัราแลกเปล่ียน 261 59 - - 

ตราสารหน้ี 11 5 (2) 1 
ตราสารทุน (2) 143 - - 

อ่ืน ๆ (3) - - - 

รวม 267 207 (2) 1 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์                     
ดา้นอตัราแลกเปล่ียน 684 226 - - 

 ดา้นอตัราดอกเบ้ีย 1 - - - 
ตราสารหน้ี 42 6 (2) 1 
ตราสารทุน (7) 190 - - 

อ่ืน ๆ (3) 3 - - 

รวม 717 425 (2) 1 
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24. กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 

 กาํไรสุทธิจากเงินลงทุนสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553 
ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 
กาํไร (ขาดทุน) จากการขาย     
เงินลงทุนเผือ่ขาย 114 108 36 - 
เงินลงทุนทัว่ไป 3 - - - 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 125 - - - 

กาํไรจากการรับชาํระหน้ี/ขายหน้ี/ตีโอนสินทรัพย์
ชาํระหน้ีจากเงินลงทุนในลกูหน้ีท่ีรับโอน 3 6 1 3 

กาํไรจากการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพ 40 - - - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - (67) - - 

รวม 285 47 37 3 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 
กาํไร (ขาดทุน) จากการขาย     
เงินลงทุนเผือ่ขาย 148 264 37 120 
เงินลงทุนทัว่ไป 1 - - - 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 338 27 7 2,136 

กาํไรจากการรับชาํระหน้ี/ขายหน้ี/ตีโอนสินทรัพย์
ชาํระหน้ีจากเงินลงทุนในลกูหน้ีท่ีรับโอน 37 104 20 74 

กาํไรจากการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพ 40 - - - 
โอนกลบัสาํรองเผือ่การดอ้ยค่า (ขาดทุนจาก 
 การดอ้ยค่า) (40) 20 - - 
ขาดทุนจากการปรับราคาขายลกูหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 
 แก่ บสท. (1) - - - 

รวม 523 415 64 2,330 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 1.2.2 ในเดือนมิถุนายน 2553 บริษทัฯไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญั
ของธนาคารนครหลวงไทยจาํนวน 104,964,000 หุ้น ให้แก่ธนาคารธนชาต ทาํให้บริษทัฯมีกาํไรจาก
การขายจาํนวน 2,136 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

50 

25. หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 

 หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่าสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2554 และ 2553 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (โอนกลบั) (8) 81 - - 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ี (โอนกลบั) 156 197 (7) (20) 

ตดัจาํหน่ายค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับ
โครงสร้างหน้ีในระหวา่งงวด (โอนกลบั) (37) 2 - - 

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี  21 81 - - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในลกูหน้ีท่ีรับโอน 

(โอนกลบั) (3) 2 (2) - 

รวม 129 363 (9) (20) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (โอนกลบั) (11) 90 - - 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ี (โอนกลบั) 1,826 1,046 (161) (84) 

ตดัจาํหน่ายค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับ
โครงสร้างหน้ีในระหวา่งงวด (โอนกลบั) (40) 6 - - 

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี (โอนกลบั) (33) 123 - - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในลกูหน้ีท่ีรับโอน     
     (โอนกลบั) (24) 22 (13) 22 
โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของตราสารหน้ี - (173) - - 

รวม 1,718 1,114 (174) (62) 
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26. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคาํนวณข้ึนจากกาํไรสุทธิสําหรับงวดคูณด้วยอตัราภาษีถวัเฉล่ียสําหรับปี ซ่ึง
คาํนวณจากภาษีท่ีตอ้งเสียจากประมาณการกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับปีหลงัจากบวกกลบัและหัก
ออกดว้ยค่าใชจ่้ายและสาํรองต่าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตใหถื้อเป็นค่าใชจ่้ายในการคาํนวณภาษี และรายไดต่้าง ๆ 
ท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํมารวมคาํนวณเป็นรายไดใ้นทางภาษี  

27.  องค์ประกอบอืน่ของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 

 องค์ประกอบอ่ืนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2554 และ 2553 ประกอบดว้ย 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่     
เงินลงทุนเผือ่ขาย     
กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงระหวา่งงวด (503) 578 (24) 35 
หกั: กาํไรท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีรวมอยูใ่น                     

กาํไรหรือขาดทุน (114) (108) (36) - 
 (617) 470 (60) 35 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 2 85 - - 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด (ขาดทุน) (615) 555 (60) 35 

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่     
เงินลงทุนเผือ่ขาย     
กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงระหวา่งงวด (811) 1,285 24 283 
โอนเปล่ียนประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - (2,040) - (2,040) 
หกั: กาํไรท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีรวมอยูใ่น                     

กาํไรหรือขาดทุน (148) (264) (37) (120) 
 (959) (1,019) (13) (1,877) 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 14 68 - - 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด (ขาดทุน) (945) (951) (13) (1,877) 
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28. การกระทบยอดกาํไรต่อหุ้นปรับลด 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ                  
(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกในระหว่างงวด
โดยสุทธิจากหุน้สามญัซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัฯ 

 กาํไรต่อหุน้ปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวม
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหว่าง
งวดสุทธิจากหุน้สามญัซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัฯกบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัฯ
อาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติว่าไดมี้การแปลง
เป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 งบการเงินรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
  จาํนวนหุน้สามญั  
 กาํไรสุทธิ ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 1,337,150 1,537,990 1,277,815 1,277,814 1.05 1.20 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุน้บุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       
 หุน้สามญั - - 15 16   
กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
 สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 1,337,150 1,537,990 1,277,830 1,277,830 1.05 1.20 

       
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
  จาํนวนหุน้สามญั  
 กาํไรสุทธิ ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 4,064,240 4,249,902 1,277,814 1,277,814 3.18 3.33 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุน้บุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       
 หุน้สามญั - - 16 16   
กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
 สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 4,064,240 4,249,902 1,277,830 1,277,830 3.18 3.33 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
  จาํนวนหุน้สามญั  
 กาํไรสุทธิ ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 247,660 106,298 1,277,815 1,277,814 0.19 0.08 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุน้บุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       
 หุน้สามญั - - 15 16   
กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
 สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 247,660 106,298 1,277,830 1,277,830 0.19 0.08 

       
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
  จาํนวนหุน้สามญั  
 กาํไรสุทธิ ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 1,627,552 2,780,480 1,277,814 1,277,814 1.27 2.18 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุน้บุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       
 หุน้สามญั - - 16 16   
กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
 สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 1,627,552 2,780,480 1,277,830 1,277,830 1.27 2.18 
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29.  รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัฯ 
และบริษทัเหล่านั้น และเป็นไปตามปกติธุรกิจ ซ่ึงรายการท่ีมีสาระสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ     นโยบายกาํหนดราคา 

 2554 2553 2554 2553 (สาํหรับงวด 2554) 
บริษทัย่อย      
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี - - 3,750 4,548 ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี - - 49 - ราคาตลาด 
มูลค่าขายสินทรัพยด์าํเนินงาน 
    (2554: กาํไร 30 ลา้นบาท 
    2553: กาํไร 29 ลา้นบาท) 

- - 95 90 ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือ - - 19 9 คิดอตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กหน้ีชั้นดี 
(MLR) ของธนาคารธนชาต 

รายไดด้อกเบ้ียจากเงินลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 

- - 76 68 คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.90 - 3.00 
และ 5.00 - 8.00 ต่อปี 

เงินปันผลรับ - - 167 59 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค่้าเช่าและบริการอ่ืน - - 38 46 อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย - - 1 - คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.35, 4.90 และ 

5.25 ต่อปี 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 7 12 อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
บริษทัร่วม      
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี - 8,515 - -  
รายไดด้อกเบ้ีย 150 65 - - คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.25 - 7.25 ต่อปี 
เงินปันผลรับ - - 47 48 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 19 18 - - คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.25 - 3.75 

และ 5.25  ต่อปี 
เงินปันผลจ่าย 33 16 65 65 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 15 18 10 8  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ     นโยบายกาํหนดราคา 

 2554 2553 2554 2553 (สาํหรับงวด 2554) 
บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั      
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี - 1,121 - -  
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี 5 1,261 - - ราคาตลาด 
มูลค่าซ้ือ/ขายสญัญาอตัรา
แลกเปล่ียน 

 (2554: กาํไร 33 ลา้นบาท 
    2553: กาํไร 3 ลา้นบาท) 

81,284 40,969 - - ราคาตลาด 

รายไดด้อกเบ้ีย 216 48 - - คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.00 - 7.00 
และ 7.90 ต่อปี 

เงินปันผลรับ 26 38 13 12 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดอ่ื้น 22 6 1 -  
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 116 97 - 2 คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.20 - 5.50 

และ 7.40 - 8.00 ต่อปี 
ค่าบริหารโครงการจ่าย 16 16 7 8 อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญาซ่ึงคาํนวณ

โดยอา้งอิงจากประมาณการเวลาท่ีใช ้
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/
ประกนัชีวติ 

- 18 - -  

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย - 32 - -  
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 56 50 1 1  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ     นโยบายกาํหนดราคา 

 2554 2553 2554 2553 (สาํหรับงวด 2554) 
บริษทัย่อย      
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี - - 14,495 35,017 ราคาตลาด 
ลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย - - - 18,245  
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี - - 158 18,334 ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 3,402  
มูลค่าขายสินทรัพยด์าํเนินงาน 
 (2554 : กาํไร 34 ลา้นบาท 
    2553: กาํไร 29 ลา้นบาท) 

- - 100 90 ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

รับคืนทุนจากบริษทัยอ่ย 
 (2554 : กาํไร 6 ลา้นบาท) 

- - 31 - มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 

รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือ - - 53 29 คิดอตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กหน้ีชั้นดี 
(MLR) ของธนาคารธนชาต 

รายไดด้อกเบ้ียจากเงินฝากธนาคาร - - 1 5 คิดดอกเบ้ียร้อยละ 0.625 - 1.50 ต่อปี 
รายไดด้อกเบ้ียจากเงินลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 

- - 218 188 คิดดอกเบ้ียร้อยละ 2.45 - 3.00 และ 
5.00 - 8.00 ต่อปี 

เงินปันผลรับ - - 1,406 854  ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค่้าเช่าและบริการอ่ืน - - 126 159 อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย - - 3 3 คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.35, 4.90 

และ 5.25 ต่อปี 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 22 41  
บริษทัร่วม      
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 161 - -  
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี 80 350 - - ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี 324 13,319 - - ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

(กาํไร 22 ลา้นบาท) 
- 213 - -  

รายไดด้อกเบ้ีย 319 122 - - คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.75 - 7.25 ต่อปี 
เงินปันผลรับ - - 94 90 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดอ่ื้น 7 14 - -  
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 61 51 - - คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.25 - 3.75 

และ 5.25 ต่อปี 
เงินปันผลจ่าย 52 40 156 143 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 44 44 24 23  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ     นโยบายกาํหนดราคา 

 2554 2553 2554 2553 (สาํหรับงวด 2554) 
บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั      
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 6,228 - -  
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี 903 2,890 - - ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี 450 2,096 - - ราคาตลาด 
มูลค่าขายท่ีดินและสิทธิการเช่า 

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

- 266 - 208  

มูลค่าขายทรัพยสิ์นรอการขาย 
(2553: กาํไร 29 ลา้นบาท) 

- 373 - -  

มูลค่าซ้ือ/ขายสญัญาอตัรา
แลกเปล่ียน 
(2554: กาํไร 10 ลา้นบาท 
 2553: กาํไร 6 ลา้นบาท) 

328,777 135,162 - - ราคาตลาด 

รายไดด้อกเบ้ีย 549 120 - - คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.05 - 7.90 ต่อปี 
เงินปันผลรับ 57 66 24 24 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดอ่ื้น 32 47 1 1  
เงินปันผลจ่าย 1,113 558 -         - ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 327 215 1 6 คิดดอกเบ้ียร้อยละ 0.25 - 5.50, 7.40 

และ 8.00 ต่อปี 
ค่าบริหารโครงการจ่าย 47 50 20 22 อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญาซ่ึงคาํนวณ

โดยอา้งอิงจากประมาณการเวลาท่ีใช ้
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/
ประกนัชีวติ 

4 50 - - ตามกรมธรรม ์

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 1 109 - - อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 122 136 3 9  

 นอกเหนือจากรายการตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ในระหว่างงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 ธนาคาร    
นครหลวงไทย ไดโ้อนขายลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพจาํนวน 9,062 ลา้นบาท และทรัพยสิ์นรอการขายจาํนวน 
3,083 ลา้นบาท ใหแ้ก่บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในกลุ่มตามราคาท่ีตกลง
กนัโดยอา้งอิงราคาท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินไดเ้สนอความเห็นวา่ถือเป็นราคายติุธรรม 
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ยอดคงคา้งของรายการระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กันยายน 2554 และ 2553 สามารถแสดงด้วยยอดถัวเฉล่ียจากยอดคงค้าง ณ วนัส้ินเดือน ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

บริษทัยอ่ย     
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 

(สินทรัพย)์ 
- - 170 431 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ี - - 1,000 1,411 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) - - 1 1 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - - 47 107 
บริษทัร่วม     
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ี 7,428 5,192 - - 
เงินรับฝาก 342 413 - - 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 2,251 1,407 - - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 

(สินทรัพย)์ 
1,339 1,773 10 20 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ี 19,286 9,570 - - 
เงินรับฝาก 1,232 4,783 - - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 7,591 6,583 - - 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 7,746 3,401 60 150 
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ยอดคงคา้งของรายการระหว่างกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญั 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2554 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน  

 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ  

เงินลงทุน - 
ตราสาร
หน้ี 

เงินให้
สินเช่ือแก่
ลกูหน้ีและ
ดอกเบ้ีย 
คา้งรับ 

สินทรัพย์
อ่ืน 

เงิน       
รับฝาก 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ  

ตราสาร
หน้ีท่ีออก
และ       

เงินกูย้มื หน้ีสินอ่ืน 
ภาระ
ผกูพนั 

บริษัทร่วม          
บมจ. ราชธานีลีสซ่ิง - - 8,151 - 39 - - - - 
บมจ. เอม็ บี เค - - - 104 83 - 2,000 83 - 
บจ. สยามซมัซุงประกนัชีวิต - - - - 67 - - - - 
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั          
ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย 145 - - 7 - 7,798 3,494 202 4,942 
บมจ. ซีคอน ดีเวลลอปเมนท ์ - - 644 1 - - - - - 
บจ. สินแพทย ์ - - 684 - 4 - - - - 
บจ. อินโดรามาเวนเจอร์ส - - - - 1 - 1,050 2 3,117 
บมจ. ไทยฮั้วยางพารา - - 2,533 - 196 - 150 1 1 
บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ - - 607 - 5 - - - 48 
บมจ. บตัรกรุงไทย - 581 9,040 5 5 - - - - 
บจ. นํ้าตาลรีไฟน์ชยัมงคล - - 2,476 - 57 - - - 3 
บจ. นํ้าตาลวงัขนาย - - 1,497 - 84 - - - 47 

อ่ืน ๆ 320 - 1,162 43 641 49 567 24 270 

รวม 465 581 26,794 160 1,182 7,847 7,261 312 8,428 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2553 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน  

 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ  

เงินลงทุน - 
ตราสาร
หน้ี 

เงินให้
สินเช่ือแก่
ลกูหน้ีและ
ดอกเบ้ีย 
คา้งรับ 

สินทรัพย์
อ่ืน 

เงิน       
รับฝาก 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ  

ตราสาร
หน้ีท่ีออก
และ       

เงินกูย้มื หน้ีสินอ่ืน 
ภาระ
ผกูพนั 

บริษัทร่วม          
บมจ. ราชธานีลีสซ่ิง - - 6,503 - 37 - - - - 
บมจ. เอม็ บี เค - - - 11 144 - 1,800 18 30 
บจ. สยามซมัซุงประกนัชีวิต - - - - 98 - - - - 
บจ. สยามซิต้ีประกนัภยั - - - - 98 - - - - 
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั          
ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย 436 - - 2 - 6,853 3,494 76 1,458 
บจ. นํ้าตาลรีไฟน์ชยัมงคล - - 2,840 - 95 - - - 3 
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส - 244 24 6 2,041 - 200 39 19 
ธนาคารออมสิน 4,057 - - - - 30 650 225 - 
บจ. นํ้าตาลวงัขนาย - - 1,658 - 15 - - - 48 
บมจ. ซีคอน ดีเวลลอปเมนท ์ - - 736 1 1 - - - 58 
บจ. สินแพทย ์ - - 654 - 9 - - - 28 
บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลีซซ่ิง - - 593 - - - - - - 
บมจ. ไทยฮั้วยางพารา - - 1,777 - 191 - 150 1 6 
บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ - - 446 - 50 - - - 6 
บมจ. บตัรกรุงไทย - 964 9,344 6 4 - - - - 

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

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

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2554 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน  

 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ  

เงินลงทุน - 
ตราสารหน้ี 

เงินให้
สินเช่ือแก่
ลกูหน้ีและ
ดอกเบ้ีย
คา้งรับ 

สินทรัพย์
อ่ืน 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ  

ตราสารหน้ี
ท่ีออกและ   
เงินกูย้มื หน้ีสินอ่ืน 

ภาระ 
ผกูพนั 

บริษัทย่อย         
บมจ. ธนาคารธนชาต 83 3,791 - 166 1 6 518 - 
บจ. เนชัน่แนล ลีซซ่ิง - - - - - - 18 - 
บบส. เอน็ เอฟ เอส  - - 1,000 1 - - - - 
บจ. ธนชาตประกนัชีวิต - - - - - 45 1 - 
อ่ืน - - - 4 - - 5 - 
บริษัทร่วม         
บมจ. เอม็ บี เค  - - - 49 - - 72 - 
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั         

อ่ืน ๆ - - - 13 - - 2 - 

รวม 83 3,791 1,000 233 1 51 616 - 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2553 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน  

 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ  

เงินลงทุน - 
ตราสารหน้ี 

เงินให้
สินเช่ือและ
ดอกเบ้ีย
คา้งรับ 

สินทรัพย์
อ่ืน 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ  เงินกูย้มื หน้ีสินอ่ืน 

ภาระ 
ผกูพนั 

บริษัทย่อย         
บมจ. ธนาคารธนชาต 56 3,636 - 72 - - 622 - 
บจ. เนชัน่แนล ลีซซ่ิง - - - - - - 22 - 
บบส. เอน็ เอฟ เอส  - - 1,000 - - - - - 
บจ. ธนชาตประกนัชีวิต - - - - - 45 - - 
อ่ืน ๆ 1 - - 4 - - 5 - 
บริษัทร่วม         
บมจ. เอม็ บี เค  - - - 1 - - 8 - 
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั         

อ่ืน ๆ 20 - - 1 - 151 3 - 

รวม 77 3,636 1,000 78 - 196 660 - 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในหุ้นสามญัของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
โดยการมีผูบ้ริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเป็นผูถื้อหุน้และ/หรือเป็นกรรมการร่วมกนัรวมจาํนวน
ประมาณ 1,076 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 461 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2553: 1,052 ลา้นบาท 
ในงบการเงินรวมและ 451 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัพนักงานระดบับริหารของบริษทัฯและบริษทัใน
กลุ่มธนชาต โดยรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ซ่ึงยอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 
31 ธนัวาคม 2553 เป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

30 กนัยายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 46 59 - - 
เงินรับฝาก 503 487 - - 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 

 ในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2554 และ 2553 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึก
ผลประโยชน์ใหแ้ก่ผูบ้ริหารสาํคญัรวมถึงกรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 491 339 66 58 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 43 - 1 - 

 534 339 67 58 
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30. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

30.1 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทีสํ่าคญัจําแนกตามประเภทธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ  

 ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 และผลการดาํเนินงานสําหรับงวด
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553 จาํแนกตามประเภทธุรกรรมใน
ประเทศและต่างประเทศ เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2554 

 

ธุรกรรม 
ในประเทศ 

ธุรกรรม
ต่างประเทศ 

รายการ        
ตดับญัชี รวม 

สินทรัพยร์วม 1,024,160 7,195 (143,245) 888,110 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 95,753 60 (35,853) 59,960 
เงินลงทุน 146,094 7,059 (3,217) 149,936 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 108,154 - (105,971) 2,183 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 619,129 - (8,320) 610,809 
เงินรับฝาก 459,238 - (635) 458,603 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน)  93,205 6,994 (42,217) 57,982 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 248,839 - (7,597) 241,242 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2553 

 

ธุรกรรม       
ในประเทศ 

ธุรกรรม
ต่างประเทศ 

รายการ        
ตดับญัชี รวม 

สินทรัพยร์วม 976,309 10,758 (105,151) 881,916 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 98,374 196 (13,465) 85,105 
เงินลงทุน 134,894 10,505 (406) 144,993 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 108,843 - (106,604) 2,239 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 584,888 - (2,245) 582,643 
เงินรับฝาก 532,973 - (591) 532,382 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน)  43,894 10,291 (13,640) 40,545 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 189,615 - (4,898) 184,717   
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 

 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  

 ในประเทศ ต่างประเทศ ตดับญัชี รวม 

รายไดด้อกเบ้ีย 12,105 53 (451) 11,707 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (5,953) (7) 389 (5,571) 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 6,152 46 (62) 6,136 
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,205 (2) (371) 832 
รายไดจ้ากการรับประกนัสุทธิ 118 - 418 536 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืนๆ 2,320 (6) (650) 1,664 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืนๆ (6,676) - 746 (5,930) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (26) - (103) (129) 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (229) - (598) (827) 

กาํไรก่อนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,864 38 (620) 2,282 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 

 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  

 ในประเทศ ต่างประเทศ ตดับญัชี รวม 

รายไดด้อกเบ้ีย 9,878 90 (250) 9,718 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (3,330) (17) 119 (3,228) 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 6,548 73 (131) 6,490 
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,134 (1) (296) 837 
รายไดจ้ากการรับประกนัสุทธิ 421 - 250 671 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืนๆ 1,879 25 (399) 1,505 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืนๆ (5,157) - 184 (4,973) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (353) - (10) (363) 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (1,289) - - (1,289) 

กาํไรก่อนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,183 97 (402) 2,878 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 

 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  

 ในประเทศ ต่างประเทศ ตดับญัชี รวม 

รายไดด้อกเบ้ีย 33,547 178 (1,088) 32,637 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (14,754) (26) 871 (13,909) 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 18,793 152 (217) 18,728 
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3,614 (4) (1,051) 2,559 
รายไดจ้ากการรับประกนัสุทธิ 915 - 981 1,896 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืนๆ 10,554 40 (6,292) 4,302 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืนๆ (17,220) - 1,016 (16,204) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (1,669) - (49) (1,718) 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (1,657) - (656) (2,313) 

กาํไรก่อนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 13,330 188 (6,268) 7,250 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 

 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  

 ในประเทศ ต่างประเทศ ตดับญัชี รวม 

รายไดด้อกเบ้ีย 25,517 200 (657) 25,060 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (8,661) (35) 364 (8,332) 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 16,856 165 (293) 16,728 
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 2,855 (2) (852) 2,001 
รายไดจ้ากการรับประกนัสุทธิ 1,118 - 639 1,757 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืนๆ 8,557 8 (4,407) 4,158 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืนๆ (12,590) - 587 (12,003) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (1,112) - (2) (1,114) 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (4,271) - 629 (3,642) 

กาํไรก่อนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 11,413 171 (3,699) 7,885 

ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 และผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดสาม
เดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553 ในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นธุรกรรมใน
ประเทศเท่านั้น 
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30.2 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานจําแนกตามประเภทธุรกจิ 

 ขอ้มูลทางการเงินในงบการเงินรวมจาํแนกตามส่วนงาน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 
2553 และสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553 เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ
ธนาคาร 

ธุรกิจ
บริหาร
สินทรัพย ์

ธุรกิจ
หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ     
ประกนั
ชีวติ 

ธุรกิจ 
ประกนัภยั ธุรกิจอ่ืน 

รายการ    
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (40) 5,677 160 47 295 33 26 (62) 6,136 
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ
สุทธิ  2 1,019 1 114 (4) (1) 72 (371) 832 

รายไดจ้ากการรับประกนัสุทธิ - - - - (209) 327 - 418 536 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 358 1,297 96 392 92 18 61 (650) 1,664 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ (81) (5,798) (60) (351) (118) (170) (98) 746 (5,930) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 9 (158) 110 - - - 13 (103) (129) 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล - 105 (60) (61) (140) (57) (16) (598) (827) 

กาํไรก่อนส่วนไดเ้สีย                     
ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 248 2,142 247 141 (84) 150 58 (620) 2,282 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ
ธนาคาร 

ธุรกิจ
บริหาร
สินทรัพย ์

ธุรกิจ
หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ     
ประกนั
ชีวติ 

ธุรกิจ 
ประกนัภยั ธุรกิจอ่ืน 

รายการ    
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (71) 6,221 147 34 232 14 44 (131) 6,490 
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ
สุทธิ  8 957 2 130 (33) (1) 70 (296) 837 

รายไดจ้ากการรับประกนัสุทธิ - - - - 161 260 - 250 671 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 230 914 17 467 191 20 65 (399) 1,505 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ (84) (4,318) (29) (397) (103) (122) (104) 184 (4,973) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 20 (426) 23 - - - 30 (10) (363) 

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

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

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ
ธนาคาร 

ธุรกิจ
บริหาร
สินทรัพย ์

ธุรกิจ
หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ     
ประกนั
ชีวติ 

ธุรกิจ 
ประกนัภยั ธุรกิจอ่ืน 

รายการ    
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (149) 17,735 235 129 823 82 90 (217) 18,728 
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ
สุทธิ                     9 3,012 5 387 (12) (4) 213 (1,051) 2,559 

รายไดจ้ากการรับประกนัสุทธิ - - - - 40 875 - 981 1,896 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 1,845 7,028 209 1,113 151 39 209 (6,292) 4,302 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ (250) (14,728) (120) (1,041) (331) (463) (287) 1,016 (16,204) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า     174 (2,025) 161 - - - 21 (49) (1,718) 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (1) (798) (110) (150) (341) (200) (57) (656) (2,313) 

กาํไรก่อนส่วนไดเ้สีย                     
ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,628 10,224 380 438 330 329 189 (6,268) 7,250 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ
ธนาคาร 

ธุรกิจ
บริหาร
สินทรัพย ์

ธุรกิจ
หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ     
ประกนั
ชีวติ 

ธุรกิจ 
ประกนัภยั ธุรกิจอ่ืน 

รายการ    
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (217) 16,134 150 89 587 44 234 (293) 16,728 
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ
สุทธิ                     44 2,269 3 400 (114) (3) 254 (852) 2,001 

รายไดจ้ากการรับประกนัสุทธิ - - - - 459 659 - 639 1,757 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 3,957 2,838 162 1,092 287 51 178 (4,407) 4,158 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ (309) (10,266) (82) (1,017) (264) (336) (316) 587 (12,003) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า     61 (1,429) 233 - - - 23 (2) (1,114) 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (756) (2,716) (105) (164) (292) (152) (86) 629 (3,642) 

กาํไรก่อนส่วนไดเ้สีย                     
ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,780 6,830 361 400 663 263 287 (3,699) 7,885 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ
ธนาคาร 

ธุรกิจ
บริหาร
สินทรัพย ์

ธุรกิจ
หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ     
ประกนั
ชีวติ 

ธุรกิจ
ประกนัภยั ธุรกิจอ่ืน 

รายการ    
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

รายการระหวา่งธนาคาร 
 และตลาดเงินสุทธิ 97 87,195 253 342 308 218 350 (28,803) 59,960 
เงินลงทุนสุทธิ 7,941 107,281 1,580 319 31,318 4,344 370 (3,217) 149,936 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและ 
 บริษทัร่วม 31,598 74,794 - 688 699 313 62 (105,971) 2,183 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและ           
ดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ  1,089 605,047 9,679 2,112 86 - 1,116 (8,320) 610,809 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 58 9,406 1 59 160 80 18 (931) 8,851 

สินทรัพยอ่ื์น 2,308 33,203 6,150 1,796 750 1,028 89 11,047 56,371 

สินทรัพยร์วม 43,091 916,926 17,663 5,316 33,321 5,983 2,005 (136,195) 888,110 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ
ธนาคาร 

ธุรกิจ
บริหาร
สินทรัพย ์

ธุรกิจ
หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ     
ประกนั
ชีวติ 

ธุรกิจ
ประกนัภยั ธุรกิจอ่ืน 

รายการ    
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

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

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

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

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีทรัพยสิ์นท่ีมีภาระผกูพนั ซ่ึง
มีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน    
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

30 กนัยายน        
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     
วางประกนักบันายทะเบียน 7,260 6,214 - - 
วางประกนัศาล 295 283 - - 
วางประกนัสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน - 190 - - 
วางประกนัการใชไ้ฟฟ้า 13 13 - - 

ทรัพยสิ์นรอการขาย     
อสงัหาริมทรัพยส่์วนท่ีใหสิ้ทธิแก่ลกูหน้ี
ในการซ้ือคืนหรือซ้ือก่อน 914 525 - - 

อสงัหาริมทรัพยส่์วนท่ีทาํสญัญาจะซ้ือ
จะขายกบัลกูคา้แต่อยูร่ะหวา่งการผอ่น
ชาํระหรือการโอนกรรมสิทธ์ิ 1,429 1,707 79 85 

 9,911 8,932 79 85 

32. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้และภาระผกูพนัท่ีมี
สาระสาํคญั มีดงัน้ี 

32.1   ภาระผูกพนั 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 30 กนัยายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 

การรับอาวลัตัว๋เงิน 329 654 - - 
การคํ้าประกนัการกูย้มืเงิน 4,403 422 - - 
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่
ครบกาํหนด 1,585 

 
571 - - 

เลต็เตอร์ออฟเครดิต 1,834 2,456 - - 
ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ     
วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลูกคา้ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้ 42,522 45,740 - - 

อ่ืน ๆ 21,284 24,235 1 1 

รวม 71,957 74,078 1 1 
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นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาแลกเปล่ียน สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียต่างสกุลเงิน 
สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียและสัญญาซ้ือขายทองคาํล่วงหน้าตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 4 

32.2 ในปี 2544 ถึง 2546 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาขายเงินให้สินเช่ือให้แก่บรรษทับริหาร
สินทรัพยไ์ทย (บสท.) จาํนวน 3,409 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 584 ลา้นบาท) บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยมีภาระท่ีจะตอ้งร่วมรับรู้ส่วนแบ่งผลกาํไรหรือขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ
ของ บสท. ณ ส้ินปีท่ีหา้และส้ินปีท่ีสิบนบัแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2544 โดยในกรณีท่ีมีผลขาดทุน ผลขาดทุน
ส่วนแรกจาํนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาโอน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะเป็นผูรั้บผิดชอบ ผลขาดทุน 
ส่วนท่ีสองจาํนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาโอน บสท. และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะร่วมกนัรับผิดชอบ             
คนละคร่ึง ผลขาดทุนส่วนท่ีเหลือ บสท. จะรับไปทั้งหมด โดยผลกาํไรหรือขาดทุนจะคาํนวณจากมูลค่า
สินทรัพยท่ี์เรียกเก็บไดส้ะสม ณ วนัท่ีคาํนวณหักดว้ยตน้ทุนในการรับโอนและค่าใชจ่้ายทั้งปวงในการ
ดาํเนินงานของ บสท. รวมทั้งดอกเบ้ียจากตราสารหน้ีท่ีออกเพื่อซ้ือลูกหน้ี ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ยงัไม่สามารถประมาณส่วนแบ่งผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีแน่นอนได ้อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดป้ระมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการบริหารสินทรัพย์
ดอ้ยคุณภาพไวแ้ลว้เป็นจาํนวนรวมประมาณ 383 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 183 ลา้นบาท) 
โดยไดรั้บรู้และแสดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในตราสารหน้ี-ตัว๋สัญญา 
ใชเ้งิน (31 ธนัวาคม 2553: จาํนวนเงิน 383 ลา้นบาท และ 183 ลา้นบาท ตามลาํดบั)   

32.3 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดมี้การทาํสัญญาขายสินเช่ือ/โอนสิทธิเรียกร้องสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบั
บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัและมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายค่าชดใชค้วามเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากจาํนวน
สินเช่ืออนัเกิดจากการไม่ไดรั้บชาํระหน้ีในจาํนวนเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าสินเช่ือท่ีขาย  
ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 ภาระสูงสุดไม่เกิน 5 ลา้นบาทในงบการเงินรวม และ 2 ลา้นบาทใน          
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

32.4 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์น  
รอการขาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและค่าบริการอ่ืน ๆ พร้อมทั้งค่าเช่าและค่าบริการอาคาร
สาํนกังานตามสญัญาเช่าและบริการระยะยาวดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี กิจการอ่ืน กิจการอ่ืน บริษทัยอ่ย 

2554 772 9 2 
2555 1,567 5 5 

2556 เป็นตน้ไป 5,176 2 13 
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  นอกจากน้ี บริษทัฯยงัมีภาระท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการงานธุรการต่าง ๆ ให้กบับริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงตาม
อตัราตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงบวกส่วนเพิ่มตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา 

32.5 ภาระผูกพันของธนาคารนครหลวงไทยจากการรับโอนกิจการของธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน) 
และการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้กบับริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวทิ จํากดั 

จากการท่ีธนาคารนครหลวงไทยได้ทาํสัญญารับโอนกิจการกับธนาคารศรีนคร จาํกัด (มหาชน) 
(“ธนาคารศรีนคร”) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2545 เป็นตน้ไป และจากการท่ีธนาคาร     
นครหลวงไทยไดมี้การโอนสินทรัพยข์องธนาคารนครหลวงไทยเองโดยตรงและของธนาคารศรีนคร
ให้แก่บริษทับริหารสินทรัพยเ์พชรบุรี จาํกดั และไดมี้การโอนต่อให้บริษทับริหารสินทรัพย ์สุขุมวิท 
จาํกัด (“บบส. สุขุมวิท”) ทาํให้ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2554 ธนาคารนครหลวงไทยมีภาระคงคา้ง
ดงัต่อไปน้ี  

ก) ส่วนต่างจากการโอนสินทรัพยใ์หบ้บส. สุขมุวิท จาํนวนเงิน 93 ลา้นบาท ซ่ึงคงเหลือเป็นลูกหน้ี
รอเรียกเก็บโดยแสดงเป็นรายการ “ส่วนต่างจากการโอนสินทรัพยใ์ห้ บบส. สุขมุวิท” ในงบแสดง
ฐานะการเงิน รายการคงคา้งดงักล่าวส่วนใหญ่เกิดจากการโอนสิทธิไล่เบ้ียสินเช่ือคํ้าประกนั   
ซ่ึงมีประเด็นท่ีตอ้งหาขอ้ยุติในเร่ืองการพิสูจน์สิทธิเรียกร้องหรือคุณสมบติัของสินทรัพยว์่า
เป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาโอนสินทรัพยห์รือไม่ ซ่ึง บบส. สุขมุวิท ยงัไม่ตกลงรับโอนและ
ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบและ/หรือเจรจาระหว่างธนาคารนครหลวงไทย บบส. สุขมุวิท 
และกองทุนฟ้ืนฟฯูเพื่อหาขอ้ยติุต่อไป 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 ส่วนต่างจากการโอนดงักล่าวประกอบดว้ย (i) รายการของธนาคาร
นครหลวงไทยโดยตรงจาํนวน  10  ลา้นบาท ซ่ึงธนาคารนครหลวงไทยไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
เตม็จาํนวนแลว้ และ (ii) รายการท่ีเก่ียวกบักิจการธนาคารศรีนครเดิมจาํนวน  83  ลา้นบาท ซ่ึงธนาคาร
นครหลวงไทยเช่ือวา่หากมีความเสียหายและเรียกเก็บจาก บบส. สุขมุวิทไม่ได ้กองทุนฟ้ืนฟูฯจะรับ
พิจารณาชดเชยความเสียหายทั้งจาํนวน ซ่ึงฝ่ายบริหารของธนาคารนครหลวงไทยเช่ือมัน่ว่าจะไม่
เกิดผลเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัในอนาคต เน่ืองจากการโอนสินทรัพยด์ังกล่าวสอดคลอ้งกับ
หลักการของสัญญาระหว่างธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารศรีนคร และบบส. สุขุมวิท และ
ขอ้ตกลงท่ีใหไ้วโ้ดยกองทุนฟ้ืนฟฯู  

ข)   รายการโอนสินทรัพยบ์างรายการ (ทั้งในส่วนของธนาคารนครหลวงไทยและของธนาคารศรีนคร
เดิม) ท่ี บบส. สุขมุวิทอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบเพื่อพิจารณาโอนกลบัหรือขอปรับปรุงราคาและ
ขอรับชาํระเงินคืนจากธนาคารนครหลวงไทยพร้อมดอกเบ้ีย ซ่ึงส่วนใหญ่มีประเด็นท่ีตอ้งหา           
ขอ้ยติุในเร่ืองการพิสูจน์สิทธิเรียกร้อง  
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 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 รายการท่ีบบส. สุขมุวิท อยูร่ะหว่างการตรวจสอบมีจาํนวนประมาณ 370 
ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย (i) ส่วนของธนาคารนครหลวงไทยโดยตรงจาํนวน 28 ลา้นบาท ซ่ึงธนาคาร
นครหลวงไทยไดต้ั้งสาํรองเผือ่ความเสียหายไวภ้ายใตห้วัขอ้ “ประมาณการหน้ีสิน” ในงบแสดง
ฐานะการเงินเตม็จาํนวนแลว้ และ (ii) รายการท่ีเก่ียวกบัธนาคารศรีนครเดิมจาํนวน 342  ลา้นบาท ซ่ึง
ฝ่ายบริหารของธนาคารนครหลวงไทยเช่ือว่าจะได้รับชดเชยจากกองทุนฟ้ืนฟูฯ และรายการ
ปรับปรุง (ถา้มี) จะอยู่ภายใตว้งเงินซ่ึงกองทุนฟ้ืนฟูฯไดต้ั้งวงเงินชดเชยความเสียหายส่วนน้ีไว้
ประมาณ 258 ลา้นบาท นอกจากน้ี บบส.สุขมุวิท อยูร่ะหว่างเจรจาให้ธนาคารนครหลวงไทยชาํระ
ดอกเบ้ียจากการโอนกลบัหรือขอปรับปรุงราคาสินทรัพย ์ซ่ึงฝ่ายบริหารของธนาคารนครหลวงไทย
ยงัไม่สามารถสรุปผลกระทบของดอกเบ้ียท่ีจะจ่ายคืนบบส.สุขุมวิทได ้แต่เช่ือมัน่ว่าจะไม่เกิด           
ผลเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัข้ึนในอนาคต 

ค)   คดีความฟ้องร้องท่ีเก่ียวเน่ืองมาถึงธนาคารนครหลวงไทยจากการรับโอนกิจการธนาคารศรีนคร
จาํนวนประมาณ 11,280 ลา้นบาท ตามท่ีไดเ้ปิดเผยเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน
ภายหนา้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 33 

ง) ภาระตามหนงัสือคํ้าประกนัท่ียงัคงคา้ง 

กองทุนฟ้ืนฟูฯไดน้าํเงินเท่ากบัวงเงินชดเชยความเสียหายฝากไวก้บัธนาคารนครหลวงไทยในบญัชี 
เงินฝากในนามกองทุนฟ้ืนฟูฯเพื่อเป็นแหล่งเงินท่ีจะชดเชยความเสียหายตามขอ้ตกลงการชดเชยความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการรับโอนกิจการธนาคารศรีนคร หากมีความเสียหายจริงตามเง่ือนไขท่ีตกลง
สําหรับประเด็นคงคา้งตามท่ีกล่าวในขอ้ ก) ข) ค) และ ง) ขา้งตน้ ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2554 
ธนาคารนครหลวงไทยมีบญัชีเงินฝากในนามกองทุนฟ้ืนฟฯูเพื่อเป็นแหล่งเงินท่ีจะชดเชยความเสียหาย             
จาํนวนเงินคงเหลือประมาณ 791 ลา้นบาท นอกจากน้ี ได้มีบนัทึกตกลงเง่ือนไขการชดเชยความ
เสียหายเพิ่มเติม หากธนาคารนครหลวงไทยมีความเสียหายจากคดีฟ้องร้องตามท่ีกล่าวใน ค) อีก 2 คดี 
ซ่ึงมีทุนทรัพยจ์าํนวน 9,965 ลา้นบาท 

อย่างไรก็ดี ธนาคารนครหลวงไทยและบบส.สุขุมวิท ไดร่้วมประชุมหารือและหาขอ้ยุติร่วมกนัใน
หลกัการสาํหรับประเด็นคงคา้งดงักล่าวขา้งตน้ ทั้งน้ี ดว้ยขอ้ยติุในหลกัการดงักล่าว ธนาคารนครหลวงไทย
จึงคาดว่าจะไม่มีผลเสียหายท่ีมีจาํนวนท่ีมีสาระสําคญัท่ีอาจเกิดข้ึนนอกเหนือไปจากท่ีไดมี้การกนั
สาํรองไวใ้นบญัชีแลว้ 

อย่างไรก็ตาม จากการท่ีธนาคารธนชาตไดเ้ขา้ซ้ือเงินลงทุนในหุ้นสามญัของธนาคารนครหลวงไทย 
จากกองทุนฟ้ืนฟูฯ ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนดงักล่าวของกองทุนฟ้ืนฟูฯท่ีมีต่อธนาคาร           
นครหลวงไทยถือว่าจะยงัคงมีอยูต่่อเน่ืองต่อไปหลงัจากการซ้ือเงินลงทุนดงักล่าว และจะถูกโอนและ/
หรือเขา้สวมสิทธิโดยธนาคารธนชาต โดยมีผล ณ วนัท่ีการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและ
ธนาคารนครหลวงไทยเสร็จสมบูรณ์ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและธนาคารธนชาตจึงถือว่าจะไม่ไดรั้บ
ความเสียหายจากกรณีดงักล่าว 
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32.6 ภาระผูกพนัจากการขายหุ้นสามัญของบริษัทหลกัทรัพย์นครหลวงไทย 

 จากการท่ีธนาคารนครหลวงไทยขายหุน้สามญัของบริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทย ออกไปในเดือน
สิงหาคม 2554 ธนาคารนครหลวงไทยมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งชดใชค่้าเสียหายจากคดีท่ียงัคงคา้งอยู่และ
รวมถึงคดีฟ้องร้องท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตจากการท่ีบริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทย ติดตามทวงถาม
หน้ีหรือฟ้องร้องลูกหน้ีอนัเน่ืองมาจากมูลหน้ีท่ีเกิดก่อนวนัขายเงินลงทุนดงักล่าวออกไป ทั้งน้ี ธนาคาร
นครหลวงไทย จะรับผดิชอบชดใชค่้าใชจ่้ายก็ต่อเม่ือผูซ้ื้อหรือบริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทย ไดมี้
หนงัสือแจง้เหตุแห่งการชดใชพ้ร้อมทั้งหลกัฐานมายงัธนาคารนครหลวงไทย ภายใน 3 ปี นบัแต่วนัโอนหุน้
ท่ีเสนอขาย 

33. คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายเป็นจาํนวนรวมประมาณ 24,618 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 624 ลา้นบาท) ซ่ึงผล
ของคดียงัไม่เป็นท่ีส้ินสุด อย่างไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัย่อยไดพ้ิจารณาตั้งสํารองหน้ีสินท่ีอาจ
เกิดข้ึนไวแ้ลว้บางส่วน และส่วนท่ีเหลือฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความ
เสียหายเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึกเป็นหน้ีสิน ณ ปัจจุบนั  

หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายขา้งตน้ส่วนหน่ึงจาํนวน 23,378 ลา้นบาท 
เป็นคดีท่ีธนาคารนครหลวงไทยถูกบุคคลภายนอกฟ้องเป็นจาํเลยหรือเป็นจาํเลยร่วมกบับุคคลอื่นทั้ง
คดีของธนาคารนครหลวงไทยโดยตรง หรือคดีท่ีผูกพนัจากการรับโอนกิจการจากธนาคารศรีนคร
เดิม โดยแบ่งเป็น (i) ส่วนของธนาคารนครหลวงไทยจาํนวน  12,098 ลา้นบาท (ส่วนหน่ึงของคดี
ดงักล่าวเป็นคดีละเมิดรายหน่ึงทุนทรัพย  ์8,594 ลา้นบาท แต่มูลความเสียหายเพียง 202 ลา้นบาท 
ปัจจุบนั ศาลชั้นตน้ไดพ้ิพากษายกฟ้องแลว้ คดีอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ดงันั้น คงเหลือเป็น
คดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจธนาคารนครหลวงไทยโดยตรงหลงัหักคดีละเมิดดงักล่าวเพียง 3,504 ลา้นบาท) 
และ (ii) ส่วนท่ีเหลือจาํนวน 11,280 ลา้นบาท เป็นคดีท่ีเก่ียวพนัมาถึงธนาคารนครหลวงไทยจากการ
รับโอนกิจการธนาคารศรีนคร ซ่ึงธนาคารนครหลวงไทยมีสิทธิไดรั้บชดเชยความเสียหายตามท่ีเกิดข้ึน
จริงหากเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงกบักองทุนฟ้ืนฟูฯ (ส่วนหน่ึงของคดีดงักล่าวเป็นคดีท่ีมีทุนทรัพย์
จาํนวนประมาณ 9,586 ลา้นบาท เป็นคดีของลูกหน้ีท่ีธนาคารศรีนครไดโ้อนลูกหน้ีรายดงักล่าวไปให ้
บบส. สุขมุวิทแลว้ตั้งแต่ก่อนโอนกิจการให้ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารนครหลวงไทยจึงเห็นว่า
เป็นการฟ้องผิดตวัและไม่ใช่ความรับผิดชอบของธนาคารนครหลวงไทย ดงันั้น ธนาคารนครหลวงไทย
จึงเช่ือว่าจะไม่ตอ้งมีความรับผิดชอบใด ๆ กบัคดีลูกหน้ีรายดงักล่าว) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 
ธนาคารนครหลวงไทยไดต้ั้งสาํรองหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในส่วนของรายการคดีตาม (i) ขา้งตน้ ตาม
ส่วนท่ีธนาคารนครหลวงไทยตอ้งรับผิดชอบและมีคาํพิพากษาของศาลชั้นตน้แลว้จาํนวน 64  ลา้นบาท 
ส่วนท่ีเหลือธนาคารนครหลวงไทยไม่คาดวา่จะมีผลเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัในอนาคต 
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นอกจากน้ี มีกรณีท่ีธนาคารนครหลวงไทยถูกเรียกให้ใชเ้งินจากการท่ีมีผูก้ระทาํผิดในการปลอมและ
ใชเ้อกสารปลอมในนามธนาคารนครหลวงไทย โดยธนาคารนครหลวงไทยมีการดาํเนินการแจง้ความ
ร้องทุกขเ์พื่อดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํความผดิในการปลอมและใชเ้อกสารปลอมในนามธนาคารนครหลวงไทย 
และเห็นวา่ธนาคารนครหลวงไทยจะไม่เกิดภาระหน้ีสินใด ๆ จากรายการปลอมดงักล่าว 

34. หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยจาํนวนเงินประมาณ 3 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1 ลา้นบาท) เพื่อคํ้าประกนัการใช้
ไฟฟ้าและการเช่าท่ีดิน 

35. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้การจดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2553 และสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 ใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
การจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั ซ่ึงเป็นไปตามประกาศ ธปท. ท่ีออกใหม่ โดยไม่มีผลกระทบ
ต่อกาํไรสุทธิหรือส่วนของเจา้ของ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ตามท่ีจดั

ประเภทใหม่ 
ตามท่ีเคย
รายงานไว ้

ตามท่ีจดั
ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย
รายงานไว ้

31 ธนัวาคม 2553     
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 1,540 - - - 
เงินลงทุนสุทธิ 144,993 142,929 7,344 7,344 
ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 12,856 11,970 2,056 2,056 
ค่าความนิยม 13,671 16,620 - - 
ลกูหน้ีสาํนกัหกับญัชี - 391 - - 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ทางการเงิน - 3,117 - - 
สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 6,083 4,115 43 43 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 597 - - - 
ประมาณการหน้ีสิน 822 781 11 11 
หน้ีสินอนุพนัธ์ทางการเงิน - 941 - - 
เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี - 98 - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - 3,070 - 26 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย - 2,404 - 1 
เงินสาํรองประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ - 1,881 - - 
เงินปันผลคา้งจ่าย 32 - - - 
หน้ีสินอ่ืน 15,626 7,901 153 126 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามท่ีจดั
ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย
รายงานไว ้

ตามท่ีจดั
ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย
รายงานไว ้

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553     
รายไดด้อกเบ้ีย 9,718 - 86 - 
รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล - 9,983 - 204 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 3,228 2,700 157 157 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 987 1,039 8 8 
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 150 60 - - 
กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศ 207 - 1 - 

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 47 193 3 4 
ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - 417 - - 
กาํไรจากการปริวรรตและสัญญาอนุพนัธ์ทางการเงิน - 86 - - 
กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขายและ 
 ทรัพยสิ์นอ่ืน 57 62 29 29 
รายไดเ้งินปันผล 331 - 118 - 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 794 360 79 79 
เงินนาํส่งเขา้สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก - 528 - - 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 885 963 22 22 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,429 1,441 34 35 
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

(โอนกลบั) 363 - (20) - 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) - 280 - (21) 
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี - 82 - - 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ตามท่ีจดั

ประเภทใหม่ 
ตามท่ีเคย
รายงานไว ้

ตามท่ีจดั
ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย
รายงานไว ้

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553     
รายไดด้อกเบ้ีย 25,060 - 330 - 
รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล - 25,380 - 1,306 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 8,332 6,949 547 545 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 2,382 2,497 46 46 
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 381 202 1 1 
กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศ 425 - 1 - 

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 415 762 2,330 2,310 
ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - 947 - - 
กาํไรจากการปริวรรตและสัญญาอนุพนัธ์ทางการเงิน - 243 - - 
กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขายและ 
 ทรัพยสิ์นอ่ืน 462 474 326 326 
รายไดเ้งินปันผล 472 - 976 - 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 2,066 1,131 324 324 
เงินนาํส่งเขา้สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก - 1,376 - - 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 2,191 2,367 84 85 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 3,291 3,302 126 128 
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

(โอนกลบั) 1,114 - (62) - 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) - 1,142 - (84) 
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี - 123 - - 

36.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 ในเดือนตุลาคม 2554 ไดเ้กิดอุทกภยัข้ึนในประเทศไทยเป็นวงกวา้งซ่ึงยงัคงมีความไม่แน่นอนว่า
เหตุการณ์จะกลบัคืนสู่สภาวะปกติเม่ือใด เหตุการณ์ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อแผนการดาํเนินธุรกิจ 
ผลประกอบการและฐานะการเงินซ่ึงรวมถึงมูลค่าของสินทรัพยข์องผูป้ระกอบการในประเทศไทยเป็น
จาํนวนมาก และอาจส่งผลกระทบต่อลูกหน้ีจาํนวนหน่ึงของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย นอกจากน้ี บริษทัยอ่ย
ท่ีประกอบธุรกิจประกนัภยัอาจไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ดงักล่าวดว้ยเช่นกนั ปัจจุบนั บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งพิจารณาและประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์ดงักล่าว 

37. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2554 
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