
 

 

 บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
30 กนัยายน 2559   

 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวม 
และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม                    
แบบย่อของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบใน                     
การจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง                            
งบการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ยการใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.6 เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีสาํหรับ           
การแสดงมูลค่าท่ีดินจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีการตีราคาใหม่ ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ี               
แต่อยา่งใด 

 
 
 
รัตนา  จาละ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 11 พฤศจิกายน 2559 



บริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2559

 (หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินสด 10,212,814          13,337,367          15                        -                           

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 86,867,706          58,138,243          18,814                 24,515                 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 3 5,177,215            5,446,810            -                           -                           

เงินลงทุนสุทธิ 4 184,475,276        184,561,830        3,248,867            2,711,809            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ 5 3,036,750            2,352,901            33,924,640          33,888,940          

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 6

   เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 727,319,766        765,167,097        1,145,973            1,165,322            

   ดอกเบ้ียคา้งรับ 604,001               666,969               1                          1                          

   รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 727,923,767        765,834,066        1,145,974            1,165,323            

   หกั: รายไดร้อตดับญัชี (47,020,121)         (50,539,098)         (2,473)                  (2,619)                  

          คา่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 7 (24,750,041)         (26,240,283)         (86,969)                (90,455)                

          คา่เผื่อการปรับมูลคา่จากการปรับโครงสร้างหน้ี 8 (2,264)                  (4,080)                  -                           -                           

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 656,151,341        689,050,605        1,056,532            1,072,249            

ภาระของลูกคา้จากการรับรอง 8,244                   9,944                   -                           -                           

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 5,816,261            6,333,674            852,698               752,634               

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 10 9,573,604            8,046,760            46,216                 35,331                 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 2,722,250            3,010,856            1,049                   1,084                   

คา่ความนิยม 17,381,115          17,207,128          -                           -                           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,098,091            1,174,867            33,548                 54,751                 

ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 2,551,894            912,328               -                           -                           

ดอกเบ้ียและเงินปันผลคา้งรับ 932,748               1,094,012            4,554                   682,250               

สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 11 7,718,918            6,903,518            58,074                 94,576                 

รวมสินทรัพย์ 993,724,227        997,580,843        39,245,007          39,318,139          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2559

 (หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

เงินรับฝาก 691,572,589        669,454,481        -                           -                           

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 12 73,332,956          85,600,192          -                           -                           

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 1,875,593            2,201,580            -                           -                           

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 3 6,115,646            6,757,528            -                           -                           

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 13 65,415,262          84,928,883          12,700,000          13,700,000          

ภาระของธนาคารจากการรับรอง 8,244                   9,944                   -                           -                           

ประมาณการหน้ีสิน 14 3,439,761            3,350,858            60,899                 48,755                 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,163,353            1,023,679            -                           -                           

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 2,318,236            3,064,362            203,304               103,070               

หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั/ประกนัชีวิต 15 14,705,594          14,594,566          -                           -                           

เงินปันผลคา้งจ่าย 932,104               654,316               932,104               -                           

หน้ีสินอ่ืน 16 15,522,402          14,617,344          263,216               99,536                 

รวมหนีสิ้น 876,401,740        886,257,733        14,159,523          13,951,361          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2559

 (หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้ 17

   ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้

      หุน้บุริมสิทธิ 13,216 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท

          (31 ธนัวาคม 2558: หุน้บุริมสิทธิ 13,276 หุน้ 

          มูลคา่หุน้ละ 10 บาท) 132                      133                      132                      133                      

      หุน้สามญั 1,206,466,487 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท

         (31 ธนัวาคม 2558: หุน้สามญั 1,277,816,427 หุน้ 

         มูลคา่หุน้ละ 10 บาท) 12,064,665          12,778,164          12,064,665          12,778,164          

12,064,797          12,778,297          12,064,797          12,778,297          

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 2,065,645            2,065,645            2,065,645            2,065,645            

ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน -                           165,742               -                           165,742               

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 18 2,877,129            1,920,203            487,725               461,190               

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 1,277,830            1,277,830            1,277,830            1,277,830            

                      - สาํรองหุน้ทุนซ้ือคืน 1,399,914            4,798,369            1,399,914            4,798,369            

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 37,452,677          34,466,039          9,189,487            8,618,074            

หกั: หุน้ทุนซ้ือคืน - หุน้สามญั 17 (1,399,914)           (4,798,369)           (1,399,914)           (4,798,369)           

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 55,738,078          52,673,756          25,085,484          25,366,778          

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 61,584,409          58,649,354          -                           -                           

รวมส่วนของเจ้าของ 117,322,487        111,323,110        25,085,484          25,366,778          

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 993,724,227        997,580,843        39,245,007          39,318,139          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 

กรรมการ

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2559

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
กําไรหรือขาดทุน
รายไดด้อกเบ้ีย 21 11,187,678    11,957,150    22,055           92,166           
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 22 (3,903,624)    (5,015,177)    (147,484)       (152,421)       
รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 7,284,054      6,941,973      (125,429)       (60,255)         
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 2,283,617      2,169,178      82                  67                  
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (750,207)       (674,927)       (31)                (47)                
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 23 1,533,410      1,494,251      51                  20                  
กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้
   และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 24 97,399           153,326         -                    -                    
กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 25 203,323         219,521         5,636             8,442             
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 86,532           53,816           -                    -                    
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 1,660,737      1,705,965      -                    -                    
รายไดเ้งินปันผล 93,519           185,161         1,157,787      565                
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 358,533         385,460         12,565           12,376           
รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 11,317,507    11,139,473    1,050,610      (38,852)         
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต (1,052,934)    (1,219,666)    -                    -                    
รายได้จากการดาํเนินงานสุทธิ 10,264,573    9,919,807      1,050,610      (38,852)         
ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอ่ืน  ๆ
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 2,985,222      2,793,178      28,858           30,242           
ค่าตอบแทนกรรมการ 9,707             9,921             3,170             3,156             
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 771,978         775,112         5,184             4,825             
ค่าภาษีอากร 197,261         212,612         344                52                  
ขาดทุนจากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอ่ืน 135,337         19,524           40,126           1,370             
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,207,853      1,229,662      12,503           19,868           
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 5,307,358      5,040,009      90,185           59,513           
หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลับ) 26 1,676,188      1,707,834      (3,301)           1,288             
กําไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงนิได้ 3,281,027      3,171,964      963,726         (99,653)         
ภาษีเงนิได้ 27 (188,614)       (400,133)       (10,833)         (13,568)         
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 3,092,413      2,771,831      952,893         (113,221)       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2559

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 28

รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (254,056)       (487,004)       (4,022)           (3,683)           
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 27,691           (6,708)           -                    -                    
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 49,498           97,734           804                737                
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน (176,867)       (395,978)       (3,218)           (2,946)           

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 2,915,546      2,375,853      949,675         (116,167)       

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 1,502,341      1,353,133      952,893         (113,221)       
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,590,072      1,418,698      -                    -                    

3,092,413      2,771,831      952,893         (113,221)       

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 1,416,696      1,147,982      949,675         (116,167)       
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,498,850      1,227,871      -                    -                    

2,915,546      2,375,853      949,675         (116,167)       

กําไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 29

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 1.29               1.16               0.82               (0.10)             
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด (บาทต่อหุน้) 1.29               1.16               0.82               (0.10)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2559

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
กําไรหรือขาดทุน
รายไดด้อกเบ้ีย 21 34,218,756    36,779,899    65,573           268,405         
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 22 (12,901,183)  (16,035,140)  (444,281)       (446,498)       
รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 21,317,573    20,744,759    (378,708)       (178,093)       
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 6,260,776      6,103,425      241                251                
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (2,155,093)    (2,030,236)    (312)              (407)              
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 23 4,105,683      4,073,189      (71)                (156)              
กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้
   และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 24 426,585         547,545         -                    636                
กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 25 849,684         1,602,190      13,236           60,684           
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 5.2 309,683         210,904         -                    -                    
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 4,951,762      5,046,143      -                    -                    
รายไดเ้งินปันผล 440,645         310,361         2,542,931      1,927,279      
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 993,337         1,003,231      46,083           43,072           
รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 33,394,952    33,538,322    2,223,471      1,853,422      
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต (3,404,815)    (3,481,020)    -                    -                    
รายได้จากการดาํเนินงานสุทธิ 29,990,137    30,057,302    2,223,471      1,853,422      
ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอ่ืน  ๆ
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 8,739,709      8,376,713      88,579           92,448           
ค่าตอบแทนกรรมการ 72,115           68,481           30,378           28,516           
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 2,291,512      2,202,437      15,660           14,500           
ค่าภาษีอากร 589,317         652,449         987                1,441             
ขาดทุน (กาํไร) จากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอ่ืน 128,303         (271,724)       131,463         18,007           
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 3,752,360      3,824,999      66,059           50,666           
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 15,573,316    14,853,355    333,126         205,578         
หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลับ) 26 4,851,516      6,886,943      (30,075)         2,331             
กําไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงนิได้ 9,565,305      8,317,004      1,920,420      1,645,513      
ภาษีเงนิได้ 27 (505,443)       (46,234)         (14,569)         (3,539)           
กําไรสําหรับงวด 9,059,862      8,270,770      1,905,851      1,641,974      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2559

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 28

รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (204,383)       (900,795)       17,822 1,755
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 97,387           (11,821)         -                    -                    
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 35,715           180,891         (3,565)           (351)              

(71,281)         (731,725)       14,257           1,404             
รายการท่ีไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 1,620,855      -                    15,347           -                    
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 400,652         -                    -                    -                    
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (344,107)       -                    (3,069)           -                    

1,677,400      -                    12,278           -                    
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 1,606,119      (731,725)       26,535           1,404             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 10,665,981    7,539,045      1,932,386      1,643,378      

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 4,319,191      4,077,446      1,905,851      1,641,974      
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,740,671      4,193,324      -                    -                    

9,059,862      8,270,770      1,905,851      1,641,974      
    

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 5,278,002      3,700,681      1,932,386      1,643,378      
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 5,387,979      3,838,364      -                    -                    

10,665,981    7,539,045      1,932,386      1,643,378      
    

กําไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 29

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 3.71               3.44               1.64               1.39               
กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาทต่อหุน้) 3.71               3.44               1.64               1.39               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงาน 9,565,305      8,317,004      1,920,420      1,645,513      
รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (309,683)       (210,904)       -                    -                    
   ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 1,191,824      1,106,499      14,062           16,044           
   หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (โอนกลบั) 4,851,516      6,886,943      (30,075)         2,331             
   ประมาณการหน้ีสินเพิ่มข้ึน 367,836         648,404         26,321           281                
   ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเพิ่มข้ึน 12,570           30,845           135,294         53,847           
   ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพยอ่ื์นลดลง (5,733)           (2,520)           (28)                (511)              
   ขาดทุนจากการตีราคาท่ีดิน 13,640           -                    -                    -                    
   ขาดทุน (กาํไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน/
      ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 35,215           120,330         -                    (10,576)         
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 687,164         (1,299,674)    -                    -                    
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 17,109           (11,389)         (5)                  (17)                
   รายไดค้า้งรับอ่ืนลดลง (เพิ่มข้ึน) 473,667         218,818         (20)                5,026             

16,900,430    15,804,356    2,065,969      1,711,938      
   รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (21,317,573)  (20,744,759)  378,708         178,093         
   รายไดเ้งินปันผล (440,645)       (310,361)       (2,542,931)    (1,927,279)    
   เงินสดรับดอกเบ้ียจากการดาํเนินงาน 31,498,080    33,987,403    52,147           48,549           
   เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจากการดาํเนินงาน (12,120,645)  (14,760,603)  (7)                  (181)              
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (898,916)       (1,700,231)    (2,411)           (4,553)           
กําไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน (ขาดทุน) 13,620,731    12,275,805    (48,525)         6,567             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  (28,770,565)  8,335,678      5,716             1,674             
   สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 2,008,535      1,009,314      -                    -                    
   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (232,131)       1,761,633      -                    600                
   เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 23,224,145    31,445,086    19,674           (732,891)       
   ทรัพยสิ์นรอการขาย 4,634,939      6,528,137      (235,358)       54,890           
   ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ (1,639,566)    (1,552,871)    -                    -                    
   สินทรัพยอ่ื์น (1,544,226)    (1,954,803)    28,808           (11,502)         
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เงินรับฝาก 22,118,108    (33,532,374)  -                    -                    
   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  (12,178,376)  (11,085,968)  -                    (5)                  
   หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม (325,987)       168,987         -                    -                    
   หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ (2,075,068)    (1,179,503)    -                    -                    
   เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 1,936,599      3,548,418      -                    -                    
   หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั/ประกนัชีวิต 111,028         (221,009)       -                    -                    
   หน้ีสินอ่ืน (669,317)       (1,108,327)    149,564         4,166             
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 20,218,849    14,438,203    (80,121)         (676,501)       
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พิ่มข้ึน (384,436)       (9,952,769)    (492,770)       (329,266)       
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                    -                    (35,700)         -                    
เงินสดรับดอกเบ้ีย 2,983,624      3,036,004      10,804           159,725         
เงินสดรับเงินปันผล 560,668         422,972         3,222,885      1,927,279      
เงินสดรับจากการขาย/รับคืนทุนจากบริษทัยอ่ย -                    -                    -                    353,976         
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (908,534)       (603,638)       (1,034)           (1,917)           
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 69,251           22,275           5                    31                  
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 2,320,573      (7,075,156)    2,704,190      2,109,828      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดรับจากตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 10,850,512    56,628,700    -                    1,500,000      
เงินสดจ่ายคืนตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม (30,364,134)  (63,058,171)  (1,000,000)    -                    
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม (2,415,853)    (2,879,693)    (342,478)       (327,719)       
เงินสดรับค่าหุน้จากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   จากการจดทะเบียนจดัตั้งของบริษทัยอ่ย 34,300           -                    -                    -                    
เงินสดจ่ายคืนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจากการคืนทุนของบริษทัยอ่ย -                    (362)              -                    -                    
เงินปันผลจ่าย (1,281,576)    (1,205,679)    (1,281,576)    (1,205,679)    
เงินสดจ่ายซ้ือหุน้ทุนซ้ือคืน -                    (1,399,914)    -                    (1,399,914)    
เงินปันผลจ่ายส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (2,487,224)    (1,332,076)    -                    -                    
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (25,663,975)  (13,247,195)  (2,624,054)    (1,433,312)    
เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (3,124,553)    (5,884,148)    15                  15                  
เงนิสด ณ วนัต้นงวด 13,337,367    16,605,432    -                    -                    
เงนิสด ณ วนัปลายงวด 10,212,814    10,721,284    15                  15                  

    
ข้อมูลเพิม่เตมิประกอบกระแสเงนิสด
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   รับโอนทรัพยสิ์นรอการขายจากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 
      และเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีซ้ือมา 4,117,006      4,974,005      -                    -                    
   ทรัพยสิ์นรอการขายรับคืนทุนจากบริษทัยอ่ย -                    -                    -                    2,200             
   หน้ีสูญตดับญัชี/ลดหน้ีจากการปรับโครงสร้างหน้ี 5,789,741      5,023,030      -                    614                
   เจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์น 123,577         49,540           -                    2                    
   เงินปันผลคา้งจ่าย 932,104         815,596         932,104         815,591         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนของเงินลงทุน ส่วนเกินทุน  ส่วนแบ่ง
ส่วนเกิน ที่ตํ่ากวา่มูลค่า จากการ ส่วนเกินทุน กาํไร (ขาดทุน) ส่วนไดเ้สีย

ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน มูลค่าหุน้ของ สินทรัพยส์ุทธิ เปลี่ยนแปลง จากการตีราคา เบด็เสร็จอื่น ทุนสาํรอง สาํรอง ที่ไม่มีอาํนาจ
หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั มูลค่าหุน้สามญั หุน้ทุนซื้อคืน บริษทัยอ่ย ของบริษทัยอ่ย มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ สินทรัพย์ ในบริษทัร่วม ตามกฎหมาย หุน้ทุนซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  หุน้ทุนซื้อคืน ควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 133               12,778,164    2,065,645    165,742       775,814       226,460               1,499,956           -                        14,215               1,277,830     3,398,455     32,549,037    (3,398,455)    52,922,621     104,275,617     
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชี
   เกี่ยวกบัการวดัมูลค่ายตุิธรรม -                    -                    -                  -                  -                  -                          -                          -                        -                        -                    -                    (10,632)          -                    (10,232)          (20,864)            
จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 20) -                    -                    -                  -                  -                  -                          -                          -                        -                        -                    -                    (2,021,570)     -                    -                     (2,021,570)       
โอนกลบัเงินปันผลที่จดัสรรใหผู้ถ้ือหุน้ที่ไม่มีสิทธิ
   รับเงินปันผล -                    -                    -                  -                  -                  -                          -                          -                        -                        -                    -                    300                -                    -                     300                  
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง -                    -                    -                  -                  -                  -                          -                          -                        -                        -                    -                    -                     -                    (1,299,470)     (1,299,470)       
จ่ายซื้อหุน้ทุนซื้อคืน (หมายเหตุ 17) -                    -                    -                  -                  -                  -                          -                          -                        -                        -                    -                    -                     (1,399,914)    -                     (1,399,914)       
จดัสรรกาํไรสะสมเป็นเงินสาํรองหุน้ทุนซื้อคืน -                    -                    -                  -                  -                  -                          -                          -                        -                        -                    1,399,914     (1,399,914)     -                    -                     -                       
กาํไรสาํหรับงวด -                    -                    -                  -                  -                  -                          -                          -                        -                        -                    -                    4,077,446      -                    4,193,324       8,270,770        
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                    -                    -                  -                  -                  -                          (368,191)             -                        (8,574)               -                    -                    -                     -                    (354,960)        (731,725)          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2558 133               12,778,164    2,065,645    165,742       775,814       226,460               1,131,765           -                        5,641                 1,277,830     4,798,369     33,194,667    (4,798,369)    55,451,283     107,073,144     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 133               12,778,164    2,065,645    165,742       775,814       226,460               933,217              -                        (15,288)             1,277,830     4,798,369     34,466,039    (4,798,369)    58,649,354     111,323,110     
การแปลงหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญั (หมายเหตุ 17) (1)                  1                    -                  -                  -                  -                          -                          -                        -                        -                    -                    -                     -                    -                     -                       
จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 20) -                    -                    -                  -                  -                  -                          -                          -                        -                        -                    -                    (2,213,747)     -                    -                     (2,213,747)       
โอนกลบัเงินปันผลที่จดัสรรใหผู้ถ้ือหุน้ที่ไม่มีสิทธิ
   รับเงินปันผล -                    -                    -                  -                  -                  -                          -                          -                        -                        -                    -                    67                  -                    -                     67                    
ลดทุนจากการยกเลิกหุน้ทุนซื้อคืน (หมายเหตุ 17) -                    (713,500)        -                  (165,742)      -                  -                          -                          -                        -                        -                    (3,398,455)    879,242         3,398,455     -                     -                       
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง -                    -                    -                  -                  -                  -                          -                          -                        -                        -                    -                    -                     -                    (2,452,924)     (2,452,924)       
โอนไปกาํไรสะสม -                    -                    -                  -                  -                  -                          -                          (1,885)               -                        -                    -                    1,885             -                    -                     -                       
กาํไรสาํหรับงวด -                    -                    -                  -                  -                  -                          -                          -                        -                        -                    -                    4,319,191      -                    4,740,671       9,059,862        
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                    -                    -                  -                  -                  -                          (76,379)               666,760             368,430             -                    -                    -                     -                    647,308          1,606,119        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2559 132               12,064,665    2,065,645    -                  775,814       226,460               856,838              664,875             353,142             1,277,830     1,399,914     37,452,677    (1,399,914)    61,584,409     117,322,487     

    
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนที่ออกและชาํระแลว้

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกินทุน
จาการ ส่วนเกินทุน

ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน เปลี่ยนแปลง จากการตีราคา ทุนสาํรอง สาํรอง
หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั มูลค่าหุน้สามญั หุน้ทุนซื้อคืน มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ สินทรัพย์ ตามกฎหมาย หุน้ทุนซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  หุน้ทุนซื้อคืน รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 133                  12,778,164      2,065,645        165,742           486,802                 -                             1,277,830       3,398,455       9,844,786       (3,398,455)      26,619,102     
จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 20) -                       -                       -                       -                       -                             -                             -                      -                      (2,021,570)      -                      (2,021,570)      
โอนกลบัเงินปันผลที่จดัสรรใหผู้ถ้ือหุน้
   ที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                       -                       -                       -                       -                             -                             -                      -                      300                 -                      300                 
จ่ายซื้อหุน้ทุนซื้อคืน (หมายเหตุ 17) -                       -                       -                       -                       -                             -                             -                      -                      -                      (1,399,914)      (1,399,914)      
จดัสรรกาํไรสะสมเป็นเงินสาํรองหุน้ทุนซื้อคืน -                       -                       -                       -                       -                             -                             -                      1,399,914       (1,399,914)      -                      -                      
กาํไรสาํหรับงวด -                       -                       -                       -                       -                             -                             -                      -                      1,641,974       -                      1,641,974       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                       -                       -                       -                       1,404                     -                             -                      -                      -                      -                      1,404              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2558 133                  12,778,164      2,065,645        165,742           488,206                 -                             1,277,830       4,798,369       8,065,576       (4,798,369)      24,841,296     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 133                  12,778,164      2,065,645        165,742           461,190                 -                             1,277,830       4,798,369       8,618,074       (4,798,369)      25,366,778     
การแปลงหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญั (หมายเหตุ 17) (1)                     1                      -                       -                       -                             -                             -                      -                      -                      -                      -                      
จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 20) -                       -                       -                       -                       -                             -                             -                      -                      (2,213,747)      -                      (2,213,747)      
โอนกลบัเงินปันผลที่จดัสรรใหผู้ถ้ือหุน้
   ที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                       -                       -                       -                       -                             -                             -                      -                      67                   -                      67                   
ลดทุนจากการยกเลิกหุน้ทุนซื้อคืน (หมายเหตุ 17) -                       (713,500)          -                       (165,742)          -                             -                             -                      (3,398,455)      879,242          3,398,455       -                      
กาํไรสาํหรับงวด -                       -                       -                       -                       -                             -                             -                      -                      1,905,851       -                      1,905,851       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                       -                       -                       -                       14,257                   12,278                   -                      -                      -                      -                      26,535            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2559 132                  12,064,665      2,065,645        -                       475,447                 12,278                   1,277,830       1,399,914       9,189,487       (1,399,914)      25,085,484     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

ทุนที่ออกและชาํระแลว้



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 
 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2559   

1. ข้อมูลท่ัวไป   

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายไทย และ
ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุน (Holding Company) โดยเป็นบริษทัใหญ่ของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯตั้งอยู่เลขท่ี 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ 
ชั้น 16 - 17 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 

บริษทัยอ่ยทั้งหมดจดัตั้งเป็นบริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการใน
ประเทศไทย โดยดาํเนินธุรกิจหลกัทางดา้นธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ธุรกิจบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ธุรกิจ
หลกัทรัพย ์ธุรกิจให้เช่าสินทรัพยแ์บบลีสซ่ิงและเช่าซ้ือ ธุรกิจประกนัวินาศภยั ธุรกิจประกนัชีวิต ธุรกิจ              
การจดัการกองทุน และอ่ืน ๆ 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของและ                    
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี ซ่ึงเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินท่ีกาํหนดโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ ธปท.”) เร่ือง การจดัทาํและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทั
โฮลด้ิงท่ีเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2558 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น 
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

2 
 

2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวมระหว่างกาล 

ก) งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี           
31 ธันวาคม 2558 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในระหว่างงวด ยกเวน้ ในระหว่างไตร
มาสท่ี 3 บริษทัฯไดล้งทุนเพ่ิมในบริษทั ที เอม็ โบรคเกอร์ จาํกดั และ บริษทั เอม็ ที เซอร์วิส 2016 จาํกดั 
ท่ีจดัตั้งใหม่ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 5.1 ดงันั้น งบการเงินรวมระหวา่งกาลจึง
ไดร้วมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 

 

อตัราร้อยละของการ        
ถือหุน้โดยบริษทัฯ 

อตัราร้อยละของการ       
ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

 

30 กนัยายน 
2559 

31          
ธนัวาคม 

2558 
30 กนัยายน 

2559 

31         
ธนัวาคม 

2558 

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้โดยตรง     
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 เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)  

(เดิมช่ือ “บริษทั ประกนัชีวิตนครหลวงไทย จาํกดั 
(มหาชน)”) 

51.00 51.00 - - 

บริษทั ที เอม็ โบรคเกอร์ จาํกดั 51.00 - - - 
บริษทั เอม็ ที เซอร์วิส 2016 จาํกดั 51.00 - - - 
บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้โดยออ้ม     
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) - - 100.00 100.00 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั - - 75.00 75.00 
บริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาตแมเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาต เทรนน่ิง แอนด ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั - - 100.00 100.00 
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) - - 65.18 65.18 
บริษทั เนชัน่แนล ลีซซ่ิง จาํกดั  - - 100.00 100.00 
บริษทั รักษาความปลอดภยั สคิบ เซอร์วิส จาํกดั  
 (เดิมช่ือ “บริษทั สคิบ เซอร์วิส จาํกดั”) 

- - 100.00 100.00 
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ข) มูลค่าสินทรัพยร์วมและรายได้จากการดาํเนินงานสุทธิของบริษัทย่อยท่ีมีสาระสําคญัซ่ึงรวมอยู ่        
ในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 และสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด     
วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 หลงัหกัรายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัมีดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
  รายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธิ 

 สินทรัพยร์วม สาํหรับงวดเกา้เดือน 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2559 2558 2559 2558 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 921,858 929,037 23,624 24,069 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 10,576 10,491 (55) 10 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 10,267 10,676 2,301 2,356 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 7,825 7,139 1,372 1,240 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 3,545 4,295 273 363 
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 31,599 28,848 1,463 1,281 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 1,588 1,604 13 40 

ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จดัทาํข้ึนโดยมีรอบระยะเวลาบญัชีและใช้นโยบายการบญัชีท่ีสําคญั
เช่นเดียวกันกับบริษัทฯ และในกรณีท่ีใช้นโยบายการบัญชีท่ีแตกต่างกันบริษัทฯได้ปรับปรุง
ผลกระทบแลว้ 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 

2.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2558) และฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีจาํนวนหลายฉบบัท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการ
ใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ี
กล่าวขา้งตน้บางฉบบัมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 4 เร่ือง สัญญาประกันภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 มีวตัถุประสงค์เพื่อกาํหนดรายงานทางการเงินสําหรับสัญญา
ประกนัภยัท่ีออกโดยกิจการใด ๆ (รวมถึงสัญญาประกนัภยัต่อ) และสัญญาประกนัภยัต่อท่ีกิจการถือไวแ้ละ
เพื่อจาํกดัการแกไ้ขวิธีการบญัชีสาํหรับสัญญาประกนัภยัจนกว่าโครงการระยะท่ีสองของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินเก่ียวกบัสัญญาประกนัภยัจะแลว้เสร็จ ทั้งน้ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ีมีขอ้กาํหนดใหมี้การ
เปิดเผยขอ้มูลโดยระบุและอธิบายถึงจาํนวนเงินท่ีเก่ียวเน่ืองกับสัญญาประกันภัยในงบการเงินของผูรั้บ
ประกนัภยัและไม่อนุญาตให้มีการบนัทึกสาํรองค่าสินไหมทดแทนท่ีอาจจะเกิดข้ึนสาํหรับเหตุการณ์ท่ียงัมิได้
เกิดข้ึน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน และกาํหนดให้มีการทดสอบความเพียงพอของหน้ีสินจากสัญญา
ประกนัภยัท่ีบนัทึกแลว้และการทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยป์ระกนัภยั ทั้งน้ีมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัดงักล่าว มีการยกเวน้เป็นการชัว่คราวใหผู้รั้บประกนัภยัไม่ตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดบางประการ
ของมาตรฐานการรายงานฉบบัอ่ืน รวมทั้งขอ้กาํหนดตามกรอบแนวคิดสําหรับรายงานทางการเงินในการ
เลือกใชน้โยบายการบญัชีสาํหรับสญัญาประกนัภยั  

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยประเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบทางการเงิน             
อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

2.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการนาํมาตรฐาน
ฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงมาถือปฏิบติัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.4 และการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ดงัน้ี 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดินในราคาทุน ณ วนัท่ีไดสิ้นทรัพยม์า หลงัจากนั้นบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยจดัให้มีการประเมินราคาท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและแสดงสินทรัพยด์งักล่าวในราคาท่ีตี
ใหม่ ทั้งน้ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็นคร้ังคราวเพ่ือมิให้ราคาตาม
บญัชี       ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

 บริษัทฯและบริษทัย่อยบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจากการตีราคาใหม่ในกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู้จาํนวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วนของเจา้ของ 
อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บรู้ราคาท่ีลดลงในส่วน
กาํไรหรือขาดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพ่ิมจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกินจาํนวนท่ีเคยลดลงซ่ึงรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนกาํไรหรือขาดทุน 
อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพ่ิมข้ึนและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพย”์ อยูใ่นส่วนของเจา้ของ ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
ในจาํนวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย ตดัรายการสินทรัพยท่ี์มีการตีราคาเพิ่มเม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ท่ีคงเหลืออยู ่ณ วนัตดัรายการจะถูกโอนไปยงักาํไรสะสมโดยตรง 

2.6  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับการแสดงมูลค่าท่ีดินจากวธีิราคาทุนเป็นวธีิการตีราคาใหม่ 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้บทวนและเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีในการบนัทึกบญัชีมูลค่า
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับสินทรัพยป์ระเภทท่ีดินจากเดิมท่ีแสดงดว้ยวิธีราคาทุนเป็นราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงคือ
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์ณ วนัท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระภายนอก 

ในการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 2.5) บริษทั
ฯและบริษทัย่อยได้ถือปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 ซ่ึงถือเป็นการปรับมูลค่าของ
สินทรัพยต์ามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไม่กาํหนดให้ตอ้งนาํนโยบายการ
บญัชีใหม่มาถือปฏิบติัยอ้นหลงักบังบการเงินงวดบญัชีก่อน ดงันั้นจึงใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

 การเปล่ียนแปลงน้ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2559 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งบแสดงฐานะการเงนิ:   

เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน 398 - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 1,598 15 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 340 3 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน 712 - 
กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเพ่ิมข้ึน 2 - 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของเพ่ิมข้ึน 957 - 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี   

30 กนัยายน 2559 
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี    

30 กนัยายน 2559 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ:     
กําไรหรือขาดทุน     
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์เพิม่ข้ึน - - 14 - 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียลดลง - - (2) - 
ภาษีเงินไดล้ดลง - - (3) - 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
ของบริษทัยอ่ยลดลง     - - (6) - 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ลดลง - - (7) - 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน - - 1,621 15 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม
เพิม่ข้ึน - - 400 - 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) 
เบด็เสร็จอ่ืนเพิ่มข้ึน - - 344 3 

กําไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ     
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้) - - (0.006) - 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด (บาทต่อหุน้) - - (0.006) - 
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3. ตราสารอนุพนัธ์ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 จาํนวนเงินตามสัญญา มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์
เพื่อค้า และการปรับบัญชีตามเกณฑ์คงค้างของตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเส่ียง (บัญชีเพื่อการ
ธนาคาร) แบ่งตามประเภทความเส่ียง ไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

 

มูลค่ายติุธรรม/การปรับบญัชี
ตามเกณฑค์งคา้ง จาํนวนเงิน     

มูลค่ายติุธรรม/การปรับบญัชี
ตามเกณฑค์งคา้ง จาํนวนเงิน     

ประเภทความเส่ียง สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสญัญา* สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสญัญา* 

อัตราแลกเปล่ียน       
   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้ 470 566 94,973 1,282 1,160 86,309 
   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อการธนาคาร 95 16 7,020 3 56 4,661 
อัตราดอกเบีย้       
   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้ 4,388 4,379 304,735 3,749 3,712 345,178 
   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อการธนาคาร - - 2,000 - - 3,000 
อัตราแลกเปล่ียนและอัตราดอกเบีย้       
   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้ 196 184 9,542 395 342 8,570 
   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อการธนาคาร 28 969 10,063 18 1,484 11,129 
อ่ืน  ๆ       

   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้ - 2 827 - 4 432 

รวม 5,177 6,116 429,160 5,447 6,758 459,279 

* เปิดเผยเฉพาะกรณีท่ีบริษทัยอ่ยมีภาระตอ้งจ่ายชาํระ 

ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเส่ียง (บัญชีเพื่อการธนาคาร) เป็นภาระผูกพันตามสัญญาล่วงหน้า               
ท่ีมิได้มีไวเ้พ่ือคา้ ซ่ึงวดัมูลค่าด้วยวิธีคงคา้ง โดยผลกาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินงวด              
แสดงเป็นสินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์/หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ สําหรับดอกเบ้ียคา้งรับ/คา้งจ่ายตามสัญญา         
จะบนัทึกเป็นลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามสญัญาในส่วนของสินทรัพยอ่ื์น/หน้ีสินอ่ืน 
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4. เงินลงทุน 

4.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

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

 ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม 

เงนิลงทุนเพื่อค้า         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ
รัฐวสิาหกิจ 5,690 5,692 6,251 6,286 - - - - 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 3,713 3,982 3,542 3,785 - - - - 
ตราสารทุนในความตอ้งการ
ของตลาดในประเทศ 731 697 109 105 - - - - 

 10,134 10,371 9,902 10,176 - - - - 
บวก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 237  274  -  -  
สุทธิ 10,371  10,176  -  -  
เงนิลงทุนเผื่อขาย         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ
รัฐวสิาหกิจ 121,460 121,531 117,806 118,341 1,069 1,069 280 280 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 22,389 22,906 26,082 26,832 497 511 447 463 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 10,113 10,279 10,006 10,068 - - - - 
ตราสารทุนในความตอ้งการ
ของตลาดในประเทศ 4,725 5,530 4,341 4,762 280 858 261 821 

หน่วยลงทุน 289 293 524 524 279 281 514 514 

 158,976 160,539 158,759 160,527 2,125 2,719 1,502 2,078 
บวก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 1,563  1,768  594  576  
สุทธิ 160,539  160,527  2,719  2,078  
ตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบกําหนด  
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ
รัฐวสิาหกิจ 8,625 8,660 8,666 8,852 - - - - 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 305 346 205 247 - - - - 
เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 1,054 1,808 1,199 1,954 564 928 694 1,086 

 9,984 10,814 10,070 11,053 564 928 694 1,086 
หกั:  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (206)  (233)  (85)  (111)  
สุทธิ 9,778  9,837  479  583  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

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

 ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม 

เงนิลงทุนท่ัวไป         
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความ
ตอ้งการของตลาดในประเทศ 3,824  3,831  76  76  

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความ
ตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 39  39  -  -  

หน่วยลงทุน 25  254  -  -  
 3,888  4,124  76  76  
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (101)  (102)  (25)  (25)  
สุทธิ 3,787  4,022  51  51  
รวมเงนิลงทุน - สุทธิ 184,475  184,562  3,249  2,712  

4.2 เงินลงทุนในลูกหนีท่ี้รับโอน 

 เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนเป็นลูกหน้ีท่ีประมูลซ้ือจากสถาบนัการเงินในประเทศ ซ่ึงยอดคงเหลือจาก         
การรับโอนสิทธิลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 1,054 1,199 564 694 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (206) (233) (85) (111) 

เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน - สุทธิ 848 966 479 583 
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 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

 

จาํนวน
ราย 

ยอดหน้ี      
คงคา้งตาม
สญัญาเดิม 

ราคาทุน
ท่ีรับโอน 

อตัรา
ผลตอบแทน 

(Yield) 
จาํนวน    
ราย 

ยอดหน้ี      
คงคา้งตาม
สญัญาเดิม 

ราคาทุน
ท่ีรับโอน 

อตัรา
ผลตอบแทน

(Yield) 

  ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ  ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ 
งบการเงินรวม         
ยอดรวมเงินลงทุนในลูกหน้ี 
 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 320 8,404 1,054  325 8,632 1,199  
งบการเงินเฉพาะกิจการ         
ยอดรวมเงินลงทุนในลูกหน้ี 
 ท่ีรับโอนสะสม 691 8,190 1,937 11.94 - 18.97 691 8,190 1,937 11.94 - 18.97 
ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหน้ี 
 ท่ีรับโอน ณ วนัส้ินงวด 198 4,799 564  199 4,842 694  

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัฯ มีการทาํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีของ               
เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน โดยการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการชาํระหน้ี 1 ราย ซ่ึงไม่มียอดคงคา้งตาม
บญัชีและไม่มีขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีและลูกหน้ีมีกาํหนดชาํระในปี 2559 ทั้งจาํนวน (สาํหรับงวด              
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558: บริษทัฯ มีการทาํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีของเงินลงทุนในลูกหน้ี
ท่ีรับโอน โดยการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 3 ราย ซ่ึงมียอดหน้ีคงคา้งตามบญัชีก่อนการปรับ
โครงสร้างเป็นจาํนวนเงิน 3 ลา้นบาท โดยไม่มีขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีและลูกหน้ีมีกาํหนดชาํระ
ในปี 2558 ทั้งจาํนวน) 

เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนท่ีไดท้าํสญัญาปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ไดโ้อนไปเป็นเงินใหสิ้นเช่ือตามประกาศ
ของ ธปท. ในราคาตามบญัชี ซ่ึงถือเป็นมูลค่ายุติธรรม ณ วนัโอน ดงันั้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ            
31 ธนัวาคม 2558 จึงไม่มียอดคงคา้งของหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ในบญัชีเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 
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4.3 เงินลงทุนในบริษัทท่ีมีปัญหาเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 เงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อย ไดร้วม          
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัทท่ีมีปัญหาเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

   มูลค่ายติุธรรม/ 
ค่าเผื่อขาดทุน/ 
ค่าเผื่อดอ้ยค่า 

 จาํนวนราย ราคาทุน หลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 

30 
กนัยายน 

2559 

31 
ธนัวาคม 

2558 

30 
กนัยายน 

2559 

31 
ธนัวาคม 

2558 

30 
กนัยายน 

2559 

31 
ธนัวาคม 

2558 

30 
กนัยายน 

2559 

31 
ธนัวาคม 

2558 

 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
เงินลงทุนในลูกหนีท้ีรั่บโอน         
1. สถาบนัการเงินท่ีถูกสัง่ปิดกิจการ 6 6 - - - - - - 
2. บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ี 123 127 785 929 1,103 1,274 153 155 
     หรือผิดนดัชาํระหน้ี         

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
  

 
มูลค่ายติุธรรม/ 

ค่าเผื่อขาดทุน/ 
ค่าเผื่อดอ้ยค่า 

 จาํนวนราย ราคาทุน หลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 30 
กนัยายน 

2559 

31 
ธนัวาคม 

2558 

30 
กนัยายน 

2559 

31 
ธนัวาคม 

2558 

30 
กนัยายน 

2559 

31 
ธนัวาคม 

2558 

30 
กนัยายน 

2559 

31 
ธนัวาคม 

2558 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
เงินลงทุนในลูกหนีท้ีรั่บโอน         
1.  บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ี

หรือผิดนดัชาํระหน้ี 
68 68 407 537 731 889 59 59 
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5. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

5.1 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะ
กิจการซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุนประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สดัส่วนการถือหุน้ มูลค่าเงินลงทุน         เงินปันผลรับ 
 ทุนชาํระแลว้ (ร้อยละ) ตามวิธีราคาทุน สาํหรับงวดเกา้เดือน 
 30 31  30 31  30 31  ส้ินสุดวนัท่ี 

 กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม 30 กนัยายน 

                           ช่ือบริษทั 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

บริษทัยอ่ย         
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 60,649 60,649 50.96 50.96 31,866 31,866 2,318 1,264 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั               700 700 100.00 100.00 700 700 35 585 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 700 700 51.00 51.00 460 460 - - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก๊ซ์ จาํกดั 143 143 83.44 83.44 117 117 99 - 
กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 121 121 99.80 99.80 88 88 - - 
บริษทั เอม็ ที เซอร์วิส 2016 จาํกดั 50 - 51.00 - 26 - - - 
บริษทั ที เอม็ โบรคเกอร์ จาํกดั 20 - 51.00 - 10 - - - 
บริษทัร่วม         

บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 1,886 1,886 10.00 10.00 658 658 62 57 

รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม     33,925 33,889 2,514 1,906 

 เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2559 บริษทัฯ นาํเงินไปลงทุนในบริษทั เอม็ ที เซอร์วิส 2016 จาํกดั จาํนวน 50,998 หุน้ 
คิดเป็นเงิน 1 ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2559 บริษทัฯ นาํเงินไปลงทุนเพิ่มอีก จาํนวน 2,499,000 
หุน้ คิดเป็นเงิน 25 ลา้นบาท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งส้ิน 26 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนการถือหุน้ร้อยละ 51 

 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 บริษทัฯ นาํเงินไปลงทุนในบริษทั ที เอ็ม โบรคเกอร์ จาํกดั จาํนวน 203,998 หุ้น 
คิดเป็นเงิน 2 ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2559 บริษทัฯ นาํเงินไปลงทุนเพ่ิมอีก จาํนวน 816,000 หุ้น 
คิดเป็นเงิน 8 ลา้นบาท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งส้ิน 10 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนการถือหุน้ร้อยละ 51 
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5.2 งบการเงินรวม 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมซ่ึงบนัทึกตามวิธี          
ส่วนไดเ้สียประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย ดงัน้ี 

       (หน่วย: ลา้นบาท) 

   สดัส่วนการถือหุ้น มูลค่าเงินลงทุน เงินปันผลรับ        ส่วนแบ่งผลกาํไร 
ส่วนแบ่งผลกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

  ทุนชาํระแลว้ (ร้อยละ) วิธีราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย สาํหรับงวด สาํหรับงวด สาํหรับงวด 
 30 31 30 31 30 31 30 31 เกา้เดือนส้ินสุด เกา้เดือนส้ินสุด เกา้เดือนส้ินสุด 

 กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 

ช่ือบริษทั 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

บมจ. เอม็ บี เค                
(ประกอบธุรกิจใหเ้ช่า 
อสังหาริมทรัพย ์         
โรงแรมและบริการ) 1,886 1,886 19.90 19.90 948 948 3,037 2,353 124 113 310 211 498 (12) 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม    948 948 3,037 2,353 124 113 310 211 498 (12) 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกเงินลงทุนในบริษัท เอ็ม บี เค จาํกัด (มหาชน) เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอิทธิพลต่อบริษทัดงักล่าวอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

5.3 ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษัทร่วม 

ก) ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 30 กนัยายน 
2558 และสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ทุนชาํระแลว้   สินทรัพยร์วม  หน้ีสินรวม  รายไดร้วมสาํหรับ กาํไรสาํหรับ           กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

30 30  30 30  30 30  งวดเกา้เดือนส้ินสุด งวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือน 

มิถุนายน กนัยายน มิถุนายน กนัยายน มิถุนายน กนัยายน วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน(1) ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

1,886 1,886 43,778 39,487 22,784 22,173 10,099 7,772 1,525 1,059 2,862 (451) 

(1) แสดงตามจาํนวนเงินหลงัปรับปรุงด้วยผลกระทบของนโยบายการบญัชีที่แตกต่างกัน 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ส่วนแบ่งผลกาํไรตามวิธีส่วนไดเ้สียจากเงินลงทุนในบริษทั เอ็ม บี เค จาํกดั (มหาชน) คาํนวณจาก                  
งบการเงินท่ีมีวนัท่ีแตกต่างจากของบริษทัฯ เน่ืองจากขอ้จาํกดัของขอ้มูล แต่เป็นงบการเงินท่ีมีช่วงเวลา
เท่ากนัในทุก ๆ งวดตามหลกัความสมํ่าเสมอ ดงันั้น ส่วนแบ่งกาํไรสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี              
30 กนัยายน 2559 ของบริษทัร่วมท่ีนาํมาคาํนวณส่วนไดเ้สียอา้งอิงจากงบการเงินท่ีตรวจสอบหรือ                
สอบทานแลว้ของบริษัทร่วมสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 หลังปรับปรุงด้วย 
ผลกระทบจากนโยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกนัโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้
เห็นว่าผลกาํไรสาํหรับงวดดงักล่าวไม่แตกต่างอยา่งมีสาระสาํคญัจากผลกาํไรสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2559  

ข) มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงเป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

บมจ. เอม็ บี  เค  5,743 5,293 2,885 2,659 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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6. เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 

6.1 จําแนกตามประเภทสินเช่ือ 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน  
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน  
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี     
เงินเบิกเกินบญัชี 17,389 18,294 - - 
เงินใหกู้ย้มื 259,029 271,375 107 116 
ตัว๋เงินรับ 56,016 54,892 986 994 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 389,972 415,334 53 56 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 1,507 1,463 - - 
อ่ืน ๆ 147 351 - - 

หกั:  รายไดร้อตดับญัชี (47,021) (50,539) (2) (3) 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 677,039 711,170 1,144 1,163 

บวก:  ดอกเบ้ียคา้งรับ 604 667 - - 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ
จากรายไดร้อตดับญัชี 677,643 

 
711,837 1,144 

 
1,163 

หกั:  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ      
1) เงินสาํรองขั้นตํ่าตามเกณฑ ์ธปท.     
     - รายสินเช่ือ  (15,224) (16,070) (87) (91) 
     - รายกลุ่ม (6,806) (8,555) - - 
2) เงินสาํรองส่วนเกิน (2,607) (1,502) - - 

หกั: ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี (2) (4) - - 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 653,004 685,706 1,057 1,072 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์     
เงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์ 3,135 3,336 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน 125 122 - - 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 3,260 3,458 - - 

หกั:  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (113) (113) - - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์- สุทธิ 3,147 3,345 - - 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ   656,151 689,051 1,057 1,072 
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6.2 สินเช่ือด้อยคุณภาพ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อย (ท่ีประกอบธุรกิจธนาคาร ธุรกิจ
หลักทรัพย  ์และธุรกิจบริหารสินทรัพย)์ มีสินเช่ือด้อยคุณภาพตามเกณฑ์ของ ธปท. และ ก.ล.ต. (หมายถึง                     
เงินใหสิ้นเช่ือท่ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน สงสยั และสงสัยจะสูญ) ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ                      
(ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) 

  
  

บริษทัฯ 157 160 157 160 
ธุรกิจธนาคาร 12,847 15,957 - - 
ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 113 113 - - 
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์ 4,150 4,932 - - 

เงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ไม่นบัรวมเงินให้สินเช่ือท่ีคา้งชาํระท่ีไดมี้การทาํสัญญาปรับ
โครงสร้างหน้ีแลว้ และเขา้เง่ือนไขการจดัชั้นเป็นลูกหน้ีชั้นปกติหรือกล่าวถึงเป็นพิเศษ 

นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัย่อย (ท่ีประกอบธุรกิจธนาคารและธุรกิจหลกัทรัพย)์ มีเงินให้สินเช่ือท่ีระงบัการ
รับรู้รายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

บริษทัฯ 157 160 157 160 
ธุรกิจธนาคาร 13,538 16,940 - - 
ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 113 113 - - 

 บริษทัฯจะรับรู้รายไดจ้ากลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือท่ีโอนมาจากเงินลงทุนในลูกหน้ีตามเกณฑ์เงินสด และบริษทั
ยอ่ยท่ีเป็นบริษทับริหารสินทรัพยจ์ะรับรู้รายไดจ้ากเงินใหสิ้นเช่ือตามเกณฑเ์งินสดเช่นเดียวกนั 
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6.3 การปรับโครงสร้างหนี ้

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย (ท่ีประกอบธุรกิจ
ธนาคาร บริษทับริหารสินทรัพย ์และบริษทัหลกัทรัพย)์ ไดท้าํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีกบัลูกหน้ี โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

รูปแบบการปรับโครงสร้าง 

จาํนวน
ราย

ลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีก่อนการปรับ
โครงสร้างหน้ี (1) 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการปรับ
โครงสร้างหน้ี (1) 

ชนิดของสินทรัพย์
ท่ีจะรับโอนตาม

สัญญา 

มูลค่าของ
สินทรัพยท่ี์
จะรับโอน
ตามสัญญา 

  ลา้นบาท ลา้นบาท  ลา้นบาท 
2559      
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 1,619 4,520 4,480   
การโอนสินทรัพย ์และ/หรือหุน้ทุนและ/
หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 

8 167 159 ท่ีดินพร้อม  
ส่ิงปลูกสร้าง 

195 

รวม 1,627 4,687 4,639   
2558      
การโอนสินทรัพย ์ 1 1 1 ท่ีดินพร้อม         

ส่ิงปลูกสร้าง 
1 

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 1,509 2,976 2,916   
การโอนสินทรัพย ์และ/หรือหุน้ทุนและ/
หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 

27 292 291 ท่ีดินเปล่าและ  
ท่ีดินพร้อม  
ส่ิงปลูกสร้าง 

294 

รวม 1,537 3,269 3,208   

(1) แสดงด้วยยอดคงเหลือตามบญัชี (เงินต้นบวกดอกเบีย้ค้างรับ)  

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 
 

รูปแบบการปรับโครงสร้าง 
 

จาํนวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตามบญัชี
ก่อนการปรับ

โครงสร้างหน้ี (1) 

ยอดคงเหลือตามบญัชี
หลงัการปรับ

โครงสร้างหน้ี (1) 

  ลา้นบาท ลา้นบาท 
2559    
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี - - - 
รวม - - - 

2558    
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 3 - - 
รวม 3 - - 

(1) แสดงด้วยยอดคงเหลือตามบญัชี (เงินต้นบวกดอกเบีย้ค้างรับ)  
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 ลูกหน้ีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีมีการทาํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี             
30 กนัยายน 2559 และ 2558 มีระยะเวลาการชาํระหน้ีตามสัญญาโดยนบัจากอายุหน้ีคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด
ไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2559 2558 

ระยะเวลา จาํนวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการ      

ปรับโครงสร้างหน้ี จาํนวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการ      

ปรับโครงสร้างหน้ี 

  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
ผิดนดัชาํระหน้ีภายหลงัทาํสญัญา 607 400 398 559 
มีกาํหนดชาํระในปี  154 733 278 1,452 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 567 2,806 356 304 
5 - 10 ปี 200 465 385 459 
10 - 15 ปี 41 116 48 225 
มากกวา่ 15 ปี 58 119 72 209 

รวม 1,627 4,639 1,537 3,208 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2559 2558 

ระยะเวลา จาํนวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการ      

ปรับโครงสร้างหน้ี จาํนวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการ      

ปรับโครงสร้างหน้ี 

  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
มีกาํหนดชาํระในปี  - - 3 - 

รวม - - 3 - 
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ข้อมูลสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2559 และ 2558 ท่ีเก่ียวข้องกับลูกหน้ีท่ีมีการปรับ
โครงสร้างหน้ีมีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 796 1,002 1 6 
กาํไรจากการรับชาํระหน้ี/รับโอนสินทรัพยช์าํระหน้ี  64 12 7 2 
เงินสดท่ีรับชาํระจากลูกหน้ี 4,415 3,873 16 17 
ทรัพยสิ์นท่ีรับโอนจากลูกหน้ี  210 310 - - 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินให้สินเช่ือคงเหลือ (เงินตน้
และดอกเบ้ียคา้งรับ) ท่ีไดมี้การทาํสญัญาปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ทั้งส้ิน ดงัน้ี 

 ลูกหน้ีท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ี 

 จาํนวนราย จาํนวนหน้ีคงคา้ง 
จาํนวนหน้ีคงคา้งสุทธิ

จากหลกัประกนั 

 

30 
กนัยายน 

2559 

31 
ธนัวาคม 

2558 

30 
กนัยายน 

2559 

31 
ธนัวาคม 

2558 

30 
กนัยายน 

2559 

31 
ธนัวาคม 

2558 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 16 17 93 101 14 13 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 15,153 20,756 10,166 11,196 3,117 4,668 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 1 1 7 7 7 7 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 366 564 4,400 5,316 2,928 3,249 
บริษทัยอ่ยอ่ืน 134 141 385 409 130 134 
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6.4 จําแนกตามประเภทการจัดช้ัน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (ธนาคารและ
บริษทับริหารสินทรัพย)์ มีเงินใหสิ้นเช่ือจดัชั้น และเงินสาํรองท่ีเก่ียวขอ้งตามเกณฑใ์นประกาศของ ธปท. ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม(1) 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

 

เงินใหสิ้นเช่ือ
และดอกเบ้ีย 

คา้งรับ  

ยอดสุทธิท่ีใช้
ในการตั้งค่าเผือ่
หน้ีสงสัยจะสูญ 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัย 
จะสูญ(2) 

เงินใหสิ้นเช่ือ
และดอกเบ้ีย 

คา้งรับ  

ยอดสุทธิท่ีใช้
ในการตั้งค่าเผือ่
หน้ีสงสัยจะสูญ 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัย 
จะสูญ(2) 

ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 599,196 395,067 7,604 629,494 424,401 8,101 
ลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 27,911 25,541 3,098 30,993 27,994 3,524 
ลูกหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 4,870 3,310 2,706 4,119 2,725 1,819 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัย 3,207 1,643 918 3,336 2,441 1,352 

ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ 9,080 5,414 5,852 13,595 8,972 8,096 

รวม 644,264 430,975 20,178 681,537 466,533 22,892 

เงินสาํรองส่วนเกินเผือ่หน้ีท่ีอาจ 
    เรียกเกบ็ไม่ได ้  2,387   1,502 

รวม   22,565   24,394 

(1) เฉพาะบริษทัฯและบริษัทย่อยท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของธปท. และหลงัหักรายการระหว่างกัน 
(2)  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสํารองส่วนเกินกว่าสํารองข้ันตํา่ตามเกณฑ์ ธปท. จํานวน 10,064 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: 

จํานวน 9,681 ล้านบาท) โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยได้จัดสรรสาํรองส่วนท่ีเกินกว่าสาํรองข้ันตํา่ตามเกณฑ์ ธปท. จํานวน  7,677  ล้านบาท             (31 
ธันวาคม 2558: จาํนวน 8,179 ล้านบาท)ไปเป็นสํารองของลูกหนีร้ายตัว ซ่ึงเม่ือรวมกับยอดเงินสํารองข้ันตํา่ตามเกณฑ์ ธปท. จาํนวน  12,501   ล้าน
บาท (31 ธันวาคม 2558: จํานวน 14,713 ล้านบาท) จะทาํใ ห้ยอดเงินสํารองตามเกณฑ์ธปท.ท้ังสิ้นมีจาํนวน 20,178 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: 
จํานวน 22,892 ล้านบาท) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

 

เงินใหสิ้นเช่ือ
และดอกเบ้ีย 

คา้งรับ  

ยอดสุทธิท่ีใช ้
ในการตั้งค่าเผือ่
หน้ีสงสัยจะสูญ 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัย
จะสูญ 

เงินใหสิ้นเช่ือ
และดอกเบ้ีย 

คา้งรับ  

ยอดสุทธิท่ีใช ้
ในการตั้งค่าเผือ่
หน้ีสงสัยจะสูญ 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัย
จะสูญ 

ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 987 979 10 1,003 986 10 
ลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ - - - - - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 1 - - 1 - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัย 1 - - - - - 

ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ 155 77 77 159 81 81 

รวม 1,144 1,056 87 1,163 1,067 91 
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 อตัราท่ีใชใ้นการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (ร้อยละ) 

 

ลูกหน้ีเช่าซ้ือส่วนบุคคลเฉพาะ              
ของธนาคารธนชาต(3) เงินใหสิ้นเช่ืออ่ืน 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 0.70 0.76 1 1 
ลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 8.56 8.56 2 2 
ลูกหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 44.70 46.40 100 100 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัย 42.09 41.47 100 100 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ 95.58 60.98 100 100 

(3)  อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉลีย่ท่ีใ ช้ในการต้ังค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ  

6.5 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีท่ี้มีปัญหา 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 เงินให้สินเช่ือของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ท่ีประกอบธุรกิจ
ธนาคาร ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์และธุรกิจเช่าซ้ือและเช่าการเงิน) ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไดร้วมลูกหน้ีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน ดงัน้ี 
 งบการเงินรวม 

    ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
 จาํนวนรายลูกหน้ี มูลหน้ี มูลค่าหลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 30 
กนัยายน 

2559 

31 
ธนัวาคม 

2558 

30 
กนัยายน 

2559 

31 
ธนัวาคม 

2558 

30 
กนัยายน 

2559 

31 
ธนัวาคม 

2558 

30 
กนัยายน 

2559 

31 
ธนัวาคม 

2558 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
1.  บริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอน

จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ
ตลาดหลกัทรัพย ์

5 2 620 416 6 8 614 408 

2.  บริษทัอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์แต่มีผลการดาํเนินงาน
และฐานะการเงินเช่นเดียวกบับริษทั       
จดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ                
ตลาดหลกัทรัพย ์

25 39 479 490 368 322 111 169 

3.  บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีหรือ      
ผิดนดัชาํระหน้ี 

697 950 8,182 8,539 4,261 3,947 4,194 4,928 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
 จาํนวนรายลูกหน้ี มูลหน้ี มูลค่าหลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 30 
กนัยายน 

2559 

31 
ธนัวาคม 

2558 

30 
กนัยายน 

2559 

31 
ธนัวาคม 

2558 

30 
กนัยายน 

2559 

31 
ธนัวาคม 

2558 

30 
กนัยายน 

2559 

31 
ธนัวาคม 

2558 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
1.  บริษทัท่ีมีปัญหาในการชาํระหน้ีหรือ

ผิดนดัชาํระหน้ี 
21 22 84 84 88 88 11 11 

6.6 ลูกหนีธุ้รกิจหลักทรัพย์จัดช้ันตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยจ์าํแนกลูกหน้ีธุรกิจ
หลักทรัพย์และดอกเบ้ียค้างรับ ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) เร่ือง การจดัทาํบญัชีเก่ียวกบัลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพของบริษทัหลกัทรัพย ์ซ่ึงสามารถสรุป
ลูกหน้ีจดัชั้นไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

 

จาํนวน        
มูลหน้ี 

ค่าเผือ่หน้ี
สงสัยจะสูญ
ท่ีตั้งไว ้ 

มูลหน้ีสุทธิ
หลงัหกัค่าเผือ่
หน้ีสงสัย      
จะสูญ 

จาํนวน        
มูลหน้ี 

ค่าเผือ่หน้ี
สงสัยจะสูญ
ท่ีตั้งไว ้ 

มูลหน้ีสุทธิ
หลงัหกัค่าเผือ่
หน้ีสงสัย      
จะสูญ 

ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 3,147 - 3,147 3,345 - 3,345 
ลูกหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 1 1 - 1 1 - 

ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัย 112 112 - 112 112 - 

รวม 3,260 113 3,147 3,458 113 3,345 

 บริษทัยอ่ยไดพ้ิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับมูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากว่ามาตรฐานเกินกว่าเกณฑข์ั้นตํ่าตามท่ี 
ก.ล.ต. กาํหนด โดยพิจารณาจากความไม่แน่นอนของมูลค่าหลกัประกนัและความเส่ียงในการรับชาํระหน้ีจาก
ลูกหน้ีจดัชั้นดงักล่าว 
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6.7 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อ/สัญญาเช่าการเงินของบริษัทย่อยแยกตามอายุคงค้าง 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 ยอดลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินของ          
บริษทัย่อย ซ่ึงดาํเนินธุรกิจเช่าซ้ือและให้เช่าตามสัญญาเช่าระยะยาวจาํแนกตามอายุลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระโดย          
นบัจากวนัท่ีท่ีครบกาํหนดชาํระตามสญัญา (หลงัหกัรายการระหวา่งกนั) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

ไม่คา้งชาํระหรือคา้งชาํระไม่เกิน 90 วนั  31,476 28,548 
เกินกาํหนดชาํระ 91 - 365 วนั 823 922 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 1 ปี 192 218 
ลูกหน้ีระหวา่งการดาํเนินคดี 485 269 
รวม 32,976 29,957 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญท่ีตั้งไวต้ามบญัชี 2,070 1,731 

7. ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน   
  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสัย สาํรอง  บริษทั งบการเงิน 

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ส่วนเกิน รวม ยอ่ยอ่ืน รวม 

ยอดตน้งวด 8,101 3,524 1,819 1,352 8,096 1,502 24,394 1,846 26,240 
จาํนวนท่ีตั้งเพิ่ม (ลด)

                    
ในระหวา่งงวด (497) (426) 887 (434) 2,409 885 2,824 388 3,212 

หน้ีสูญรับคืน - - - - 1,061 - 1,061 4 1,065 

หน้ีสูญตดับญัชี - - - - (5,714) - (5,714) (53) (5,767) 

ยอดปลายงวด 7,604 3,098 2,706 918 5,852 2,387 22,565 2,185 24,750 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน   
  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสัย สาํรอง  บริษทั งบการเงิน 

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ส่วนเกิน รวม ยอ่ยอ่ืน รวม 

ยอดตน้ปี 5,831 4,342 2,421 1,704 11,760 294 26,352 1,995 28,347 
จาํนวนท่ีตั้งเพิ่ม(ลด)     
ในระหวา่งปี 2,270 (818) (602) (352) 2,351 1,208 4,057 63 4,120 

หน้ีสูญรับคืน - - - - 1,609 - 1,609 15 1,624 

หน้ีสูญตดับญัชี - - - - (7,624) - (7,624) (227) (7,851) 

ยอดปลายปี 8,101 3,524 1,819 1,352 8,096 1,502 24,394 1,846 26,240 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสัย  

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 

ยอดตน้งวด 10 - - - 81 91 
จาํนวนท่ีตั้งเพิ่ม (ลด)ในระหวา่งงวด - - - - (4) (4) 

ยอดปลายงวด 10 - - - 77 87 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

  กล่าวถึง ตํ่ากวา่  สงสัย  

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 

ยอดตน้ปี 3 - - - 147 150 
จาํนวนท่ีตั้งเพิ่ม (ลด) ในระหวา่งปี 7 - - - (67) (60) 
หน้ีสูญรับคืน - - - - 1 1 

ยอดปลายปี 10 - - - 81 91 
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8. ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี          

30 กนัยายน 2559 

สาํหรับปี           
ส้ินสุดวนัท่ี          

31 ธนัวาคม 2558 

สาํหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี          

30 กนัยายน 2559 

สาํหรับปี           
ส้ินสุดวนัท่ี          

31 ธนัวาคม 2558 

ยอดตน้งวด 4 103 - - 

ตดัจาํหน่ายในระหวา่งงวด (2) (99) - - 

ยอดปลายงวด 2 4 - - 

9. คุณภาพสินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 คุณภาพสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนั
การเงิน (ธนาคารและบริษทับริหารสินทรัพย)์ จดัประเภทตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2559 

 

รายการระหวา่ง
ธนาคารและ    
ตลาดเงิน 

เงินใหสิ้นเช่ือ   
แก่ลูกหน้ีและ   
ดอกเบ้ียคา้งรับ เงินลงทุน 

ทรัพยสิ์น       
รอการขาย สินทรัพยอ่ื์น รวม 

จดัชั้นปกติ 54,322 599,196 - - 204 653,722 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ - 27,911 - - 124 28,035 
จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน - 4,870 - - 12 4,882 
จดัชั้นสงสัย - 3,207 - - 10 3,217 
จดัชั้นสงสัยจะสูญ - 9,080 721 1,361 401 11,563 

รวม 54,322 644,264 721 1,361 751 701,419 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2558 

 

รายการระหวา่ง
ธนาคารและ    
ตลาดเงิน 

เงินใหสิ้นเช่ือ   
แก่ลูกหน้ีและ   
ดอกเบ้ียคา้งรับ เงินลงทุน 

ทรัพยสิ์น       
รอการขาย สินทรัพยอ่ื์น รวม 

จดัชั้นปกติ 48,755 629,494 - - 236 678,485 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ - 30,993 - - 127 31,120 
จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน - 4,119 - - 14 4,133 
จดัชั้นสงสัย - 3,336 - - 14 3,350 
จดัชั้นสงสัยจะสูญ - 13,595 607 1,351 377 15,930 
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รวม 48,755 681,537 607 1,351 768 733,018 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2559 

 

รายการระหวา่ง
ธนาคารและ    
ตลาดเงิน 

เงินใหสิ้นเช่ือ   
แก่ลูกหน้ีและ   
ดอกเบ้ียคา้งรับ เงินลงทุน 

ทรัพยสิ์น       
รอการขาย สินทรัพยอ่ื์น รวม 

จดัชั้นปกติ - 987 - - - 987 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ - - - - - - 
จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน - 1 - - - 1 
จดัชั้นสงสัย - 1 - - - 1 
จดัชั้นสงสัยจะสูญ - 155 116 853 77 1,201 

รวม - 1,144 116 853 77 2,190 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2558 

 

รายการระหวา่ง
ธนาคารและ    
ตลาดเงิน 

เงินใหสิ้นเช่ือ   
แก่ลูกหน้ีและ   
ดอกเบ้ียคา้งรับ เงินลงทุน 

ทรัพยสิ์น       
รอการขาย สินทรัพยอ่ื์น รวม 

จดัชั้นปกติ - 1,003 - - - 1,003 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ - - - - - - 
จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน - 1 - - - 1 
จดัชั้นสงสัย - - - - - - 
จดัชั้นสงสัยจะสูญ - 159 148 717 77 1,101 

รวม - 1,163 148 717 77 2,105 
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10. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

  อาคารและ เคร่ืองตกแต่ง    
  ส่วนปรับปรุง ติดตั้งและ  งานระหวา่ง  
 ท่ีดิน* อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน        
1 มกราคม 2559 4,435 2,627 6,841 93 57 14,053 
ซ้ือเพิ่ม - 13 463 4 111 591 
โอน/จาํหน่าย (40) (8) (121) (16) (88) (273) 
ส่วนท่ีตีราคาเพิ่ม* 1,621 - - - - 1,621 
ส่วนท่ีตีราคาลด* (14) - - - - (14) 

30 กนัยายน 2559 6,002 2,632 7,183 81 80 15,978 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2559 - 857 4,977 73 - 5,907 
โอน/จาํหน่าย - (3) (199) (14) - (216) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด - 89 521 5 - 615 

30 กนัยายน 2559 - 943 5,299 64 - 6,306 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า       
1 มกราคม 2559 68 25 6 - - 99 
โอน/จาํหน่าย - (1) - - - (1) 

30 กนัยายน 2559 68 24 6 - - 98 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
30 กนัยายน 2559 5,934 1,665 1,878 17 80 9,574 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน     
2558      556 

2559      615 
* ในปี 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเปล่ียนนโยบายการบญัชีโดยแสดงท่ีดินตามราคาท่ีตีใหม่ 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
  อาคารและ เคร่ืองตกแต่ง    
  ส่วนปรับปรุง ติดตั้งและ  งานระหวา่ง  
 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน        
1 มกราคม 2558 4,447 2,599 6,227 111 91 13,475 
ซ้ือเพิ่ม - 49 525 4 268 846 
โอน/จาํหน่าย (12) (21) 89 (22) (302) (268) 
31 ธนัวาคม 2558 4,435 2,627 6,841 93 57 14,053 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2558 - 757 4,553 84 - 5,394 
โอน/จาํหน่าย - (20) (208) (21) - (249) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 120 632 10 - 762 
31 ธนัวาคม 2558 - 857 4,977 73 - 5,907 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า       
1 มกราคม 2558 68 25 6 - - 99 
31 ธนัวาคม 2558 68 25 6 - - 99 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
31 ธนัวาคม 2558 4,367 1,745 1,858 20 57 8,047 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
  อาคารและ เคร่ืองตกแต่ง    
  ส่วนปรับปรุง ติดตั้ง  งานระหวา่ง  
 ท่ีดิน* อาคาร และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน        
1 มกราคม 2559 3 45 70 27 - 145 
ซ้ือเพิ่ม - - 1 - - 1 
ส่วนท่ีตีราคาเพิ่ม* 15 - - - - 15 
30 กนัยายน 2559 18 45 71 27 - 161 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2559 - 28 59 23 - 110 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด - 1 3 1 - 5 
30 กนัยายน 2559 - 29 62 24 - 115 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
30 กนัยายน 2559 18 16 9 3 - 46 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน     
2558    6 
2559    5 
* ในปี 2559 บริษทัฯเปล่ียนนโยบายการบญัชีโดยแสดงท่ีดินตามราคาท่ีตีใหม่ 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

  อาคารและ เคร่ืองตกแต่ง    
  ส่วนปรับปรุง ติดตั้ง  งานระหวา่ง  
 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน        
1 มกราคม 2558 3 62 72 27 - 164 
ซ้ือเพิ่ม - - 2 - - 2 
โอน/จาํหน่าย - (17) (4) - - (21) 

31 ธนัวาคม 2558 3 45 70 27 - 145 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2558 - 40 59 22 - 121 
โอน/จาํหน่าย - (15) (4) - - (19) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 3 4 1 - 8 

31 ธนัวาคม 2558 - 28 59 23 - 110 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
31 ธนัวาคม 2558 3 17 11 4 - 35 

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพยป์ระเภทท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระในปี 
2558 และปี 2559 โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 

หากบริษทัฯและบริษทัย่อยแสดงมูลค่าของท่ีดินดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี                   
30 กนัยายน 2559 จะเป็นดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ท่ีดิน 4,336 3 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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11.  สินทรัพย์อ่ืน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

รายไดค่้าเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 161 275 - - 
บญัชีพกัลูกหน้ี 3,605 509 23 19 
ลูกหน้ีอ่ืน 630 693 76 76 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน 80 450 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายแทนลูกคา้ 271 292 - - 
เงินมดัจาํ 277 293 3 3 
ประมาณการค่าสินไหมรับคืนจากคู่กรณีคา้งรับ 242 285 - - 
ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี 293 1,101 - - 
สิทธิการเช่า 185 213 10 10 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 383 254 9 49 
เงินวางประกนัตราสารอนุพนัธ์ 804 1,226 - - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 468 455 12 11 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 180 178 - - 

อ่ืน ๆ  628 1,155 2 4 

รวม 8,207 7,379 135 172 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (488) (475) (77) (77) 

สินทรัพยอ่ื์น - สุทธิ 7,719 6,904 58 95 

12. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนีสิ้น) 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินในงบการเงินรวมไดร้วมเงินกูย้ืมของบริษทั
ยอ่ยแห่งหน่ึงจาํนวน 1,840 ลา้นบาท ((i) เงินกูย้มืจาํนวน 800 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้คราวเดียวทั้ง
จาํนวนภายใน 3 ปี นับแต่วนัท่ีเบิกเงินกู้ คิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีต่อปี โดยชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน (ii)               
เงินกูย้ืมจาํนวน 500 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้คราวเดียวทั้งจาํนวนภายใน 4 ปี นบัแต่วนัท่ีเบิกเงินกู ้                 
คิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีต่อปี โดยชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน (iii) เงินกูย้มืจาํนวน 200 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระ
คืนเงินต้นคราวเดียวทั้ งจาํนวนภายใน 3 ปี นับแต่วนัท่ีเบิกเงินกู้ คิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีต่อปี โดยชําระ
ดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาสและ (iv) เงินกูย้ืมในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินจาํนวน 340 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดชาํระ
คืนเงินตน้ตามท่ีระบุไวใ้นตัว๋สัญญาใชเ้งินแต่ละฉบบั คิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีต่อปี โดยชาํระดอกเบ้ียเป็นราย
เดือน)                ซ่ึงภายใตส้ัญญาเงินกูย้มื บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขบางประการตามท่ี
ระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (31 ธันวาคม 2558: รวมเงินกู้ยืมของ
บริษทัยอ่ยจาํนวน 1,573 ลา้นบาท) 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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13. ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 ยอดคงเหลือของตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มืในประเทศทั้ง
จาํนวนเป็นเงินบาท โดยสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
อตัราดอกเบ้ียต่อปี 

 (ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภทของการกูย้มื วนัครบกาํหนด 
30 กนัยายน 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
30 กนัยายน 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ  ร้อยละ 1.96 - 5.03 ปี 2559 - 2568 29,236 28,771 12,700 13,700 
หุน้กูด้อ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็น
เงินกองทุนชั้นท่ี 2 

ร้อยละ 4.70  ปี 2565 12,516 12,516 - - 

ตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็น
เงินกองทุนชั้นท่ี 2 

ร้อยละ 4.65, 6.00 ปี 2567 - 2568 19,530 19,530 - - 

หุน้กูร้ะยะสั้น ร้อยละ 1.75 ปี 2559 3,000 22,900 - - 
หุน้กูอ้นุพนัธ์ ร้อยละ 1.00 ปี 2559 33 - - - 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ร้อยละ 0.20 - 2.50, 7.15 เม่ือทวงถาม,    

ปี 2559 
1,098 1,207 - - 

เงินกูย้มืกบักรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

ร้อยละ 0.50 ปี 2560 2 5 - - 

รวมตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกู้ยืม   65,415 84,929 12,700 13,700 

เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 บริษทัฯ มีการไถ่ถอนหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนัและไม่มีผูแ้ทนผู ้
ถือหุน้กูจ้าํนวน 500,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยหุน้กูด้งักล่าวบริษทัฯ ออกจาํหน่ายเม่ือ
วนัท่ี 22 มกราคม 2558 

เม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงออกจาํหน่ายหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั และไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้าํนวน 200,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยหุน้กูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอน
ในปี 2562 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.88 ต่อปี โดยกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก ๆ  6 เดือน ซ่ึงภายใตข้อ้กาํหนด
สิทธิของหุ้นกู้ บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดาํรง
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงออกจาํหน่ายหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั และไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้าํนวน 770,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยหุน้กูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอน
ในปี 2560 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.60 ต่อปี โดยกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก ๆ  6 เดือน ซ่ึงภายใตข้อ้กาํหนด
สิทธิของหุ้นกู้ บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดาํรง
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2559 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงออกจาํหน่ายหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั และไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้าํนวน 200,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยหุน้กูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอน
ในปี 2562 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.88 ต่อปี โดยกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก ๆ  6 เดือน ซ่ึงภายใตข้อ้กาํหนด
สิทธิของหุ้นกู้ บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดาํรง
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงออกจาํหน่ายหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั และไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้จาํนวน 1,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะครบกาํหนด                  
ไถ่ถอนในปี 2562 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.70 ต่อปี โดยกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก ๆ  6 เดือน ซ่ึงภายใต้
ขอ้กาํหนดสิทธิของหุ้นกู ้บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น  
การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559  บริษทัฯ มีการไถ่ถอนหุ้นกูไ้ม่ด้อยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกันและไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้จาํนวน 500,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท โดยหุ้นกู้ดังกล่าวบริษัทฯ 
ออกจาํหน่ายเม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2558 

เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2559 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงออกจาํหน่ายหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั และไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้าํนวน 200,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยหุน้กูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอน
ในปี 2562 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.00 ต่อปี โดยกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก ๆ  3 เดือน ซ่ึงภายใตข้อ้กาํหนด
สิทธิของหุ้นกู ้บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดาํรง
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงออกจาํหน่ายหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั และไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้าํนวน 215,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยหุน้กูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอน
ในปี 2562 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.00 ต่อปี โดยกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก ๆ  3 เดือน ซ่ึงภายใตข้อ้กาํหนด
สิทธิของหุ้นกู ้บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดาํรง
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

เม่ือวนัท่ี 21 กรกฏาคม  2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงออกจาํหน่ายหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั และไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้าํนวน 300,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยหุน้กูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอน
ในปี 2562 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.00 ต่อปี โดยกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน ซ่ึงภายใตข้อ้กาํหนด
สิทธิของหุ้นกู ้บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดาํรง
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม  2559 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงออกจาํหน่ายหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั และไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้าํนวน 500,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยหุน้กูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอน
ในปี 2562 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.00 ต่อปี โดยกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก ๆ  3 เดือน ซ่ึงภายใตข้อ้กาํหนด
สิทธิของหุ้นกู ้บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดาํรง
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม  2559 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงออกจาํหน่ายหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั และไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้าํนวน 200,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยหุน้กูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอน
ในปี 2562 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.00 ต่อปี โดยกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก ๆ  3 เดือน ซ่ึงภายใตข้อ้กาํหนด
สิทธิของหุ้นกู ้บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดาํรง
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2559 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงออกจาํหน่ายหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั และไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้าํนวน 300,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยหุน้กูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอน
ในปี 2562 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.95 ต่อปี โดยกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก ๆ  3 เดือน ซ่ึงภายใตข้อ้กาํหนด
สิทธิของหุ้นกู ้บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดาํรง
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงออกจาํหน่ายหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั และไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้าํนวน 320,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท โดยหุน้กูด้งักล่าวจะครบกาํหนดไถ่ถอน
ในปี 2562 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.95 ต่อปี โดยกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก ๆ  3 เดือน ซ่ึงภายใตข้อ้กาํหนด
สิทธิของหุ้นกู้ บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดาํรง
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

14. ประมาณการหนีสิ้น 

(หน่วย: ลา้นบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

ผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง 359 350 25 14 
ผลประโยชนพ์นกังานคา้งจ่าย 2,262 2,161 36 35 
ภาระหน้ีสินจากรายการนอกงบการเงิน 434 447 - - 

อ่ืน ๆ 385 393 - - 

รวม 3,440 3,351 61 49 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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15.  หนีสิ้นจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวติ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

 

หน้ีสินจาก
สญัญา

ประกนัภยั 

สินทรัพย ์      
จากการ 

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

หน้ีสินจาก
สญัญา

ประกนัภยั 

สินทรัพย ์      
จากการ 

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

เงินสาํรองประกนัชีวิต 9,979 - 9,979 9,723 - 9,723 
สาํรองค่าสินไหมทดแทนและ           
ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 1,556 (153) 1,403 1,709 (153) 1,556 

สาํรองเบ้ียประกนัภยั 3,108 (27) 3,081 3,097 (25) 3,072 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม ์
ประกนัภยัคา้งจ่าย 7 - 7 10 - 10 

หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรม ์ 56 - 56 56 - 56 

รวม 14,706 (180) 14,526 14,595 (178) 14,417 

16. หนีสิ้นอ่ืน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

เจา้หน้ีอ่ืน 2,107 2,198 52 12 
บญัชีพกัเงินรับจากลูกหน้ีรอตดับญัชี 917 646 139 14 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 1,846 1,899 - - 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 215 346 - - 
ค่าใชจ่้ายพนกังานคา้งจ่าย 1,832 1,957 67 67 
เงินสมทบกองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูและพฒันาระบบ 
 สถาบนัการเงิน/สถาบนัคุม้ครองเงินฝากคา้งจ่าย 812 1,701 - - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนคา้งจ่าย 1,433 1,467 1 2 
เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี 138 - - - 
เบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 1,389 1,429 - - 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 4,009 2,073 - - 
อ่ืน ๆ 824 901 4 5 

รวมหน้ีสินอ่ืน 15,522 14,617 263 100 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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17. ทุนเรือนหุ้น/หุ้นทุนซื้อคืน 

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 มีผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิท่ีแจง้ใชสิ้ทธิในการแปลงสภาพ             
หุน้บุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ จาํนวน 60 หุ้น ดงันั้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัฯคงเหลือหุ้น
บุริมสิทธิท่ียงัไม่ไดแ้ปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 13,216 หุ้น ซ่ึงหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น สามารถแปลงเป็น
หุน้สามญัได ้1 หุน้ และสามารถใชสิ้ทธิไดโ้ดยไม่มีกาํหนดและไม่มีเง่ือนไข 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีหุ้นทุนซ้ือคืนรวม 112,700,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 4,798 ลา้นบาท ซ่ึง
ประกอบดว้ย หุ้นทุนซ้ือคืนจาํนวน 71,350,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 3,398 ลา้นบาท  มีกาํหนดระยะเวลาซ้ือ
หุ้นคืนตั้งแต่วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2555 ถึงวนัท่ี 10 มิถุนายน 2556  และหุ้นทุนซ้ือคืนจาํนวน 41,350,000 หุ้น 
คิดเป็นมูลค่า 1,400 ล้านบาท มีกาํหนดระยะเวลาซ้ือหุ้นคืนตั้ งแต่วนัท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวนัท่ี 9 
สิงหาคม 2558 โดยหุ้นทุนซ้ือคืนทั้งสองโครงการดงักล่าวมีเง่ือนไขให้ตอ้งจาํหน่ายออกไปภายใน 3 ปี นบั
จากวนัซ้ือหุน้คืนเสร็จส้ิน 

 เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติให้ดําเนินการลดทุนชําระแล้วของ
โครงการหุ้นทุนซ้ือจาํนวน 71,350,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 3,398 ลา้นบาท ซ่ึงส้ินสุดโครงการแลว้โดยการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 713,500,000 บาท และไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือ
วนัท่ี           29 มิถุนายน 2559 ซ่ึงมีผลให้ทุนจดทะเบียนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ลดลงจาก 12,778,297,030 
บาท เป็น 12,064,797,030 บาท บริษทัฯไดน้ําผลต่างราคาจากราคาซ้ือคืนและราคาท่ีตราไวข้องหุ้น จาํนวน 
2,685 ลา้นบาท ไปตดัส่วนเกินหุน้ทุนซ้ือคืนในส่วนของเจา้ของออกจาํนวน 166 ลา้นบาท และส่วนท่ีเหลือตดั
ออกจากกาํไรสะสมจาํนวน 2,519 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดย้กเลิกการจดัสรรกาํไรสะสมท่ีจดัสรรไว้
เป็นสาํรองหุน้ทุนซ้ือคืน จาํนวน 3,398 ลา้นบาท เป็นกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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18. องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
30 กนัยายน 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
     
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทย่อย 776 776 - - 

ส่วนของเงนิลงทุนทีต่ํา่กว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย 226 226 - - 
ส่วนเกินทุน (ตํา่กว่าทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงนิลงทุน     
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน      
เงินลงทุนเผือ่ขาย     
ตราสารหน้ี 526 740 14 16 
ตราสารทุน 948 845 586 572 

รวม 1,474 1,585 600 588 
ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน     
เงินลงทุนเผือ่ขาย     
ตราสารหน้ี (132) (43) - - 
ตราสารทุน (266) (371) (6) (12) 

รวม (398) (414) (6) (12) 

รวมส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงนิลงทุน  1,076 1,171 594 576 
หกั: ผลกระทบหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (219) (238) (118) (115) 

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงนิลงทุน - สุทธิ 857 933 476 461 
ส่วนเกินทุนจากการตรีาคาสินทรัพย์ 831 - 15 - 
หกั: ผลกระทบหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (166) - (3) - 

ส่วนเกินทุนจากการตรีาคาสินทรัพย์ - สุทธิ 665 - 12 - 
ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม   365 (16) - - 
หกั: ผลกระทบหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (12) 1 - - 

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม - สุทธิ  353 (15) - - 

รวม 2,877 1,920 488 461 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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19. เงินกองทุนท่ีต้องดํารงไว้ตามกฎหมาย 

 วตัถุประสงคห์ลกัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในการบริหารจดัการทุน คือ การจดัใหมี้โครงสร้างทางการเงิน
ท่ีเหมาะสมและการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ยงัตอ้งดาํรงเงินกองทุนตามกฎหมาย เงินสด สภาพคล่อง และอ่ืน ๆ ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและประกาศ
ทางการท่ีกาํกบัดูแลแต่ละธุรกิจกาํหนด 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 เงินกองทุนของบริษทัฯและบริษทัย่อย คาํนวณตาม
ประกาศของ ธปท. เร่ืองหลกัเกณฑก์ารกาํกบัแบบรวมกลุ่ม ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

เงนิกองทุนช้ันที ่1   
เงนิกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ   
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ (หุน้สามญั) หลงัหกัหุน้สามญัซ้ือคืน 10,665 7,980 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 2,066 2,231 
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 1,278 1,278 
กาํไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 37,348 35,701 
รายการอ่ืนของส่วนของเจา้ของ   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสะสม 1,436 583 
รายการอ่ืนของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากผูเ้ป็นเจา้ของ 776 776 

รายการของบริษทัลูกท่ีประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยเ์ฉพาะส่วนของผูถื้อหุน้   
ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของ
เจา้ของของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 53,992 49,447 

รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (19,779) (19,457) 

รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ 87,782 78,539 

รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 87,782 78,539 

เงนิกองทุนช้ันที ่2   

เงินท่ีไดรั้บจากการออกตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิ 24,277 25,270 

เงินสาํรองสาํหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 8,417 8,508 

รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 2 32,694 33,778 

รวมเงินกองทุนทั้งส้ิน 120,476 112,317 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 อตัราส่วนการดาํรงเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
คาํนวณตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัแบบรวมกลุ่ม ประกาศโดย ธปท. เป็นดงัน้ี  

 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

 อตัราส่วน
เงินกองทุนของ
กลุ่มธุรกิจ       
ทางการเงิน 

อตัราขั้นตํ่า
ตามขอ้กาํหนด
ของ ธปท. 

อตัราส่วน
เงินกองทุนของ
กลุ่มธุรกิจ         
ทางการเงิน 

อตัราขั้นตํ่า
ตามขอ้กาํหนด   
ของ ธปท. 

เงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (ร้อยละ) 15.96 9.125 14.71 8.50 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (ร้อยละ) 11.63 6.625 10.29 6.00 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของต่อ
สินทรัพยเ์ส่ียง (ร้อยละ) 

11.63 5.125 10.29 4.50 

 ตามประกาศของ ธปท . เร่ือง หลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม  กําหนดให้บริษัทฯเปิดเผยข้อมูล                 
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเก่ียวกบัการดาํรงเงินกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
(Full Consolidation) ซ่ึงบริษทัฯไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเงินกองทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 ไวใ้น website ของ
บริษทัฯท่ี www.thanachart.co.th ในเดือนตุลาคม 2559 แลว้ 

20. เงินปันผล 

 ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 บริษทัฯมีการจ่ายเงินปันผลดงัน้ี 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย      

ต่อหุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  ลา้นบาท บาท  
เงินปันผลประกาศจ่าย                       
ระหวา่งกาลงวด 6 เดือนแรก               
ของปี 2559 

ท่ีประชุมกรรมการบริษทัฯ
เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2559 932 0.80 21 ตุลาคม 2559 

เงินปันผลประกาศจ่ายงวดคร่ึงปีหลงั
ของปี 2558 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือ
วนัท่ี 5 เมษายน 2559 1,282 1.10 3 พฤษภาคม 2559 

  2,214 1.90  
เงินปันผลประกาศจ่าย                       
ระหวา่งกาลงวด 6 เดือนแรก               
ของปี 2558 

ท่ีประชุมกรรมการบริษทัฯ
เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2558 816 0.70 16 ตุลาคม 2558 

เงินปันผลประกาศจ่ายงวดคร่ึงปีหลงั
ของปี 2557 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือ
วนัท่ี 2 เมษายน 2558 1,206 1.00 30 เมษายน 2558 

  2,022 1.70  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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21. รายได้ดอกเบีย้ 

 รายไดด้อกเบ้ียสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 297 404 - - 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพ่ือคา้ 50 78 - - 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 919 897 5 73 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 4,572 4,833 17 19 
การใหเ้ช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 5,350 5,745 - - 

รวมรายไดด้อกเบ้ีย 11,188 11,957 22 92 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,034 1,224 - - 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา้ 168 272 - - 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 2,725 2,887 14 220 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 13,915 14,675 52 48 

การใหเ้ช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 16,377 17,722 - - 

รวมรายไดด้อกเบ้ีย 34,219 36,780 66 268 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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22. ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้  

 ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
เงินรับฝาก 2,149 2,998 - - 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 181 227 - - 
เงินนาํส่งกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบ                      
สถาบนัการเงินและสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 812 841 - - 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื     
- หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 148 213 - - 
- หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ/หุน้กูร้ะยะสั้น 332 451 147 152 
- ตราสารดอ้ยสิทธิ  272 272 - - 
- อ่ืน ๆ 8 12 - - 

ค่าธรรมเนียมในการกูย้มืเงิน 2 1 - - 

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 3,904 5,015 147 152 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

เงินรับฝาก 7,408 9,901 - - 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 568 757 - - 
เงินนาํส่งกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบ                      
สถาบนัการเงินและสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 2,511 2,545 - - 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื     
- หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 441 737 - - 
- หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ/หุน้กูร้ะยะสั้น 1,126 1,364 443 445 
- ตราสารดอ้ยสิทธิ  809 690 - - 
- อ่ืน ๆ 33 36 - - 

ค่าธรรมเนียมในการกูย้มืเงิน 5 5 1 1 

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 12,901 16,035 444 446 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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23. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 
ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ     
การรับรอง รับอาวลั และการคํ้าประกนั 81 74 - - 
ค่าธรรมเนียมรับเก่ียวกบัธุรกิจเช่าซ้ือ 412 377 - - 
ค่าธรรมเนียมบตัรเครดิต 224 243 - - 
บริการบตัรเอทีเอม็และบริการธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ 233 211 - - 
ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละ                   
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 474 334 - - 

ค่าธรรมเนียมรับค่าเบ้ียประกนั 354 305 - - 
อ่ืน ๆ 505 625 - - 

รวมรายไดค้า่ธรรมเนียมและบริการ 2,283 2,169 - - 
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (750) (675) - - 

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,533 1,494 - - 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ     
การรับรอง รับอาวลั และการคํ้าประกนั 175 182 - - 
ค่าธรรมเนียมรับเก่ียวกบัธุรกิจเช่าซ้ือ 1,180 1,131 - - 
ค่าธรรมเนียมบตัรเครดิต 664 726 - - 
บริการบตัรเอทีเอม็และบริการธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ 700 651 - - 
ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละ                   
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 1,182 1,108 - - 

ค่าธรรมเนียมรับค่าเบ้ียประกนั 1,009 876 - - 
อ่ืน ๆ 1,351 1,429 - - 

รวมรายไดค้า่ธรรมเนียมและบริการ 6,261 6,103 - - 
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (2,155) (2,030) - - 

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 4,106 4,073 - - 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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24. กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

 กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์                         ดา้น
อตัราแลกเปล่ียน 96 138 - - 

ตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบ้ีย 3 (2) - - 
ตราสารหน้ี (22) 28 - - 
ตราสารทุน (57) (36) - - 
อ่ืน ๆ 77 25 - - 

รวม 97 153 - - 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์                         ดา้น
อตัราแลกเปล่ียน 287 497 - - 

ตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบ้ีย 19 6 - - 
ตราสารหน้ี 71 41 - 1 
ตราสารทุน (60) (31) - - 

อ่ืน ๆ 109 35 - - 

รวม 426 548 - 1 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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25. กําไรสุทธิจากเงินลงทุน 

 กําไรสุทธิจากเงินลงทุนสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2559 และ 2558 
ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

     
กาํไรจากการขายเงินลงทุนเผือ่ขาย 133 154 - 8 
กาํไรจากการรับชาํระหน้ี/ตีโอนสินทรัพยช์าํระหน้ีจาก        
เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 8 2 5 - 

โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน                    
(ขาดทุนจากการดอ้ยค่า) 2 (1) - - 

อ่ืนๆ 60 65 - 1 

รวม 203 220 5 9 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

     
กาํไรจากการขายเงินลงทุนเผือ่ขาย 659 1,377 5 23 
กาํไรจากการรับชาํระหน้ี/ตีโอนสินทรัพยช์าํระหน้ีจาก        
เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 12 23 8 16 

โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน                     2 13 - 10 

อ่ืนๆ 177 189 - 12 

รวม 850 1,602 13 61 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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26. หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (โอนกลบั) สําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั)     
 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  (3) 3 - - 
 เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 1,681 1,708 (2) 1 
ตดัจาํหน่ายคา่เผือ่ปรับมูลคา่จากการปรับโครงสร้างหน้ี       
ในระหว่างงวด  (1) (1) - - 

โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในลูกหน้ี              
ท่ีรับโอน  (1) (2) (1) - 

รวม (โอนกลบั) 1,676 1,708 (3) 1 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั)     
 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  (4) (2) - - 
 เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี  4,883 6,893 (4) 2 
ตดัจาํหน่ายคา่เผือ่ปรับมูลคา่จากการปรับโครงสร้างหน้ี       
ในระหว่างงวด (2) (2) - - 

โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในลูกหน้ี              
ท่ีรับโอน  (25) (2) (26) - 

รวม (โอนกลบั) 4,852 6,887 (30) 2 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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27. ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
     
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 231 174 - - 
ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (42) 226 11 14 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ  189 400 11 14 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

     
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 595 533 - - 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 2 12 - - 
ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (92) (499) 15 4 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ  505 46 15 4 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไม่มีภาระภาษีเงินไดส้าํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เน่ืองจากบริษทั
ย่อยดงักล่าวมีผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ประโยชน์จากการชาํระบญัชีของบริษทัย่อย โดย ณ วนัท่ี           
30 กนัยายน 2559 ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ประโยชน์จากการชาํระบญัชีของบริษทัย่อยคงเหลือ
จาํนวน 16,715 ลา้นบาท 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวดสาม
เดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไร (ขาดทุน)   
จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (50) (97) - (1) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนแบ่งกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 1 (1) - - 

 (49) (98) - (1) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนเกินทุน   
จากการตีราคาสินทรัพย ์ 324 - 3 - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไร (ขาดทุน)   
จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (41) (180) 4 - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนแบ่งกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 25 (1) - - 

 308 (181) 7 - 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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28. องค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 องคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
และ 2558 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงั     

เงินลงทุนเผือ่ขาย     
กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงระหวา่งงวด (121) (333) (4) 4 
หกั: การปรับปรุงการจดัประเภทใหม่สาํหรับกาํไร           

ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน (133) (154) - (8) 

 (254) (487) (4) (4) 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (ขาดทุน) 28 (7) - - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด (ขาดทุน) (226) (494) (4) (4) 

ผลกระทบภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง     
ภาษีเงินไดส่้วนกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่                   
เงินลงทุนเผือ่ขาย 50 97 1 1 

ภาษีเงินไดส่้วนของส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน         
ในบริษทัร่วม (1) 1 - - 

ผลกระทบภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 49 98 1 1 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจาก                   
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง (ขาดทุน) (177) (396) (3) (3) 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไร           
หรือขาดทุนในภายหลงั     

เงินลงทุนเผือ่ขาย     
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงระหวา่งงวด 454 476 23 24 
หกั: การปรับปรุงการจดัประเภทใหม่สาํหรับกาํไร       
ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน (659) (1,377) (5) (23) 

 (205) (901) 18 1 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 

(ขาดทุน) 98 (12) - - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด (ขาดทุน) (107) (913) 18 1 

ผลกระทบภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง     
ภาษีเงินไดส่้วนกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่า               
เงินลงทุนเผือ่ขาย 41 180 (4) - 

ภาษีเงินไดส่้วนของส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     
ในบริษทัร่วม (5) 1 - - 

ผลกระทบภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 36 181 (4) - 

 (71) (732) 14 1 
รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปใ ว้ในกาํไร       
หรือขาดทุนในภายหลงั     

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 1,621 - 15 - 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 400 - - - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด 2,021 - 15 - 

ผลกระทบภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง     
ภาษีเงินไดส่้วนของส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ (324) - (3) - 
ภาษีเงินไดส่้วนของส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
ในบริษทัร่วม (20) - - - 

ผลกระทบภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง (344) - (3) - 

 1,677 - 12 - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจาก               
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง (ขาดทุน) 1,606 (732) 26 1 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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29. กําไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกในระหวา่งงวดโดยสุทธิจากหุน้สามญั
ซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัฯ 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวดสุทธิจาก
หุน้สามญัซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัฯกบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อ
แปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้ งส้ินให้เป็นหุ้นสามัญ  โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ                     
ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 
กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุน้สามญั        
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 
       

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 1,502,341 1,353,133 1,165,117 1,165,117 1.29 1.16 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุน้บุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       
 หุน้สามญั - - 13 13   

กําไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
 สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 1,502,341 1,353,133 1,165,130 1,165,130 1.29 1.16 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 
กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุน้สามญั        
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 
       

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 4,319,191 4,077,446 1,165,117 1,184,154 3.71 3.44 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุน้บุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       
 หุน้สามญั - - 13 13   

กําไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
 สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 4,319,191 4,077,446 1,165,130 1,184,167 3.71 3.44 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 กาํไร (ขาดทุน) จาํนวนหุน้สามญั  
 สาํหรับงวด ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 
       

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 952,893 (113,221) 1,165,117 1,165,117 0.82 (0.10) 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุน้บุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       
 หุน้สามญั - - 13 13   

กําไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
 สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 952,893 (113,221) 1,165,130 1,165,130 0.82 (0.10) 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  จาํนวนหุน้สามญั  
 กาํไรสาํหรับงวด ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 
       

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 1,905,851 1,641,974 1,165,117 1,184,154 1.64 1.39 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุน้บุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       
 หุน้สามญั - - 13 13   

กําไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
 สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 1,905,851 1,641,974 1,165,130 1,184,167 1.64 1.39 

30. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัฯและบริษทัเหล่านั้น
และเป็นไปตามปกติธุรกิจ ซ่ึงรายการท่ีมีสาระสาํคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ      นโยบายกาํหนดราคา 

 2559 2558 2559 2558 (สาํหรับงวด 2559) 
รายการท่ีเกิดขึน้ในระหว่างงวด      
บริษัทย่อย      
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี - - 1,714 1,878 ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี - - - 159  
ลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย - - 36 - ตามมูลค่าท่ีตราไว ้
รับคืนทุนจากบริษทัยอ่ย                                  

(2558: กาํไร 1 ลา้นบาท) 
- - - 34  

รายไดด้อกเบ้ีย - - 17 85 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.40 - 7.15 ต่อปี 
รายไดเ้งินปันผล - - 1,156 - ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค้่าเช่าและบริการอ่ืน - - 11 19 อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 1 1  
บริษัทร่วม      
รับเงินค่าหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย 34 - - - ตามมูลค่าท่ีตราไว ้
รายไดอ่ื้น 4 1 - -  
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1 1 - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.40 - 7.15 ต่อปี 
เงินปันผลจ่าย - - 104 91 ตามท่ีประกาศจ่าย 
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ค่าใชจ่้ายอ่ืน 31 32 3 3  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ      นโยบายกาํหนดราคา 

 2559 2558 2559 2558 (สาํหรับงวด 2559) 
รายการท่ีเกิดขึน้ในระหว่างงวด (ต่อ)      
บริษัทท่ีเกีย่วข้องกัน       
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี 902 534 - - ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี 1,107 293 - - ราคาตลาด 
มูลค่าซ้ือ/ขายสญัญาอตัราแลกเปล่ียน 14,076 39,912 - - ราคาตลาด 
รายไดด้อกเบ้ีย 76 65 - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.43 - 7.68 ต่อปี 
รายไดเ้งินปันผล 4 - - - ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดอ่ื้น 2 4 - -  
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 34 82 - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.05 - 2.95 ต่อปี 
เงินปันผลจ่าย 1,040 - - - ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าบริหารโครงการจ่าย 13 16 4 4 อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญาซ่ึงคาํนวณ 

   โดยอา้งอิงจากประมาณการเวลาท่ีใช ้
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 7 4 - - อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 32 27 - -  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ      นโยบายกาํหนดราคา 

 2559 2558 2559 2558 (สาํหรับงวด 2559) 
รายการท่ีเกิดขึน้ในระหว่างงวด      
บริษัทย่อย      
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี - - 1,794 1,878 ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี - - - 424  
ลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย - - 36 - ตามมูลค่าท่ีตราไว ้
รับคืนทุนจากบริษทัยอ่ย                              

(2558: กาํไร 1 ลา้นบาท) 
- - - 334  

รายไดด้อกเบ้ีย - - 51 242 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.40 - 7.40 ต่อปี 
รายไดเ้งินปันผล - - 2,452 1,849 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค้่าเช่าและบริการอ่ืน - - 34 53 อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 3 3  
บริษัทร่วม      
รับเงินค่าหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย 34 - - - ตามมูลค่าท่ีตราไว ้
รายไดเ้งินปันผล - - 62 57 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดอ่ื้น 5 4 - 1  
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 4 4 - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.40 - 7.40 ต่อปี 
เงินปันผลจ่าย - - 247 221 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 96 97 9 8  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ      นโยบายกาํหนดราคา 

 2559 2558 2559 2558 (สาํหรับงวด 2559) 
รายการท่ีเกิดขึน้ในระหว่างงวด (ต่อ)      
บริษัทท่ีเกีย่วข้องกัน       
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี 1,673 1,453 - - ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี 1,753 653 - - ราคาตลาด 
มูลค่าซ้ือ/ขายสญัญาอตัราแลกเปล่ียน 76,742 192,826 - - ราคาตลาด 
รายไดด้อกเบ้ีย 199 215 - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.34 - 7.68 ต่อปี 
รายไดเ้งินปันผล 104 35 22 20 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดอ่ื้น 5 6 - -  
เงินปันผลจ่าย  2,229 1,216 - - ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 96 252 - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.05 - 2.95 ต่อปี 
ค่าบริหารโครงการจ่าย 39 48 10 12 อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญาซ่ึงคาํนวณ 

   โดยอา้งอิงจากประมาณการเวลาท่ีใช ้
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 9 9 - - อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 93 84 1 1  

ยอดคงคา้งของรายการระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2559 และ 2558 สามารถแสดงดว้ยยอดถวัเฉล่ียจากยอดคงคา้ง ณ วนัส้ินเดือน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

บริษทัย่อย      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ - - 145 99 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี - - - 3,637 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี - - 980 726 
บริษทัร่วม      
เงินรับฝาก 125 118 - - 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื  64 58 - - 
บริษทัท่ีเก่ียวข้องกัน      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 310 248 - - 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 7,830 7,169 - - 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 726 252 - - 
เงินรับฝาก 1,556 1,284 - - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 14,521 13,289 - - 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื  14 3,670 - - 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 ยอดคงคา้งของรายการระหว่างกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม
หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญัมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 กนัยายน 2559 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน  

 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

เงินลงทุน - 
ตราสารหน้ี 

เงินให้
สินเช่ือแก่
ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ีย   
คา้งรับ 

สินทรัพย์
อ่ืน เงินรับฝาก 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี
ท่ีออกและ  
เงินกูย้มื หน้ีสินอ่ืน ภาระผูกพนั 

บริษทัร่วม          
บมจ. เอม็ บี เค - - - 36 250 - 65 187 - 
บริษทัท่ีเก่ียวข้องกัน          
ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย 1,204 - - - - 13,873 - 17 446 
บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ - - 3,000 - - - - - - 
บจ. ไอคอนสยาม - - 2,283 - - - - - 30 
บมจ. บตัรกรุงไทย - 765 1,501 5 3 - - - - 
บจ. สินแพทย ์ - - 1,252 - 14 - - - 36 
บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ - - 850 - 13 - - - 32 
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท - - - - 1 - - - 118 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง - 409 1,507 33 1,616 54 - 23 348 

 1,204 1,174 10,393 74 1,897 13,927 65 227 1,010 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2558 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน  

 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

เงินลงทุน - 
ตราสารหน้ี 

เงินให้
สินเช่ือแก่
ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ีย   
คา้งรับ 

สินทรัพย์
อ่ืน เงินรับฝาก 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี
ท่ีออกและ  
เงินกูย้มื หน้ีสินอ่ืน ภาระผูกพนั 

บริษทัร่วม          
บมจ. เอม็ บี เค - - - 39 63 - 58 - - 
บริษทัท่ีเก่ียวข้องกัน          
ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย 244 - - - - 15,063 - 666 625 
บมจ. บตัรกรุงไทย - - 3,018 - 5 - - - - 
บจ. ไอคอนสยาม - - 1,897 - 39 - - - 30 
บจ. สินแพทย ์ - - 1,136 - 21 - - - 36 
บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ - - 883 - 25 - - - 37 
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท - - - - - - - - 851 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง - - 1,517 28 1,253 180 140 16 382 

 244 - 8,451 67 1,406 15,243 198 682 1,961 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2559 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน  

 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

เงินลงทุน - 
ตราสารหน้ี 

เงินให้
สินเช่ือแก่
ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ีย   
คา้งรับ 

สินทรัพย์
อ่ืน เงินรับฝาก 

รายการ
ระหว่าง
ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี 
ท่ีออกและ
เงินกูย้มื หน้ีสินอ่ืน ภาระผูกพนั 

บริษทัย่อย          
บมจ. ธนาคารธนชาต 19 - - 1 - - - - - 

บมจ. หลกัทรัพยธ์นชาต - - - 1 - - - - - 

บบส. เอน็ เอฟ เอส - - 650 - - - - - - 

บจ. เนชัน่แนล ลีซซ่ิง - - - - - - - 1 - 

บบส. แมก๊ซ์ จาํกดั - - 329 - - - - - - 

บริษทัร่วม          

บมจ. เอม็ บี เค - - - 3 - - - 104 - 

 19 - 979 5 - - - 105 - 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2558 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน  

 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

เงินลงทุน  - 
ตราสารหน้ี 

เงินให้
สินเช่ือแก่
ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ีย   
คา้งรับ 

สินทรัพย์
อ่ืน เงินรับฝาก 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี 
ท่ีออกและ
เงินกูย้มื หน้ีสินอ่ืน ภาระผูกพนั 

บริษทัย่อย          
บมจ. ธนาคารธนชาต 24 - - 681 - - - - - 
บมจ. หลกัทรัพยธ์นชาต - - - 1 - - - - - 
บบส. เอน็ เอฟ เอส จาํกดั - - 650 - - - - - - 
บจ. เนชัน่แนล ลีซซ่ิง - - - - - - - 2 - 
บบส. แมก๊ซ์ จาํกดั - - 336 - - - - - - 
บริษทัร่วม          

บมจ. เอม็ บี เค - - - 3 - - - - - 

 24 - 986 685 - - - 2 - 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

56 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯมีเงินใหสิ้นเช่ือแก่บริษทัยอ่ยดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

  จาํนวนเงินตน้คงคา้ง 

ช่ือบริษทั อตัราดอกเบ้ีย 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั เงินกูลู้กหน้ีชั้นดี (MLR)        
ของธนาคารธนชาต + 0.5% 

329 336 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ เอน็ เอฟ เอส จาํกดั เงินกูลู้กหน้ีชั้นดี (MLR)        
ของธนาคารธนชาต 

650 650 

รวม  979 986 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในหุ้นสามญัในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยการมี
ผูบ้ริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเป็นผูถื้อหุ้นและ/หรือมีกรรมการร่วมกนัรวมจาํนวนประมาณ 1,543  
ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 738 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2558: 1,568 ลา้นบาทในงบการเงินรวม และ 
749 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัพนักงาน
ระดับผูบ้ริหารข้ึนไปของบริษัทฯและบริษัทในกลุ่ม โดยรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวท่ีมี               
ยอดคงคา้งดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 112 84 - - 
เงินรับฝาก 863 768 - - 
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ค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีสาํคญั 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึก
ผลประโยชน์ใหแ้ก่ผูบ้ริหารสาํคญัรวมถึงกรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยทั้งหมดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 493 477 78 78 
ผลประโยชนร์ะยะยาวหลงัออกจากงาน 15 12 1 1 

 508 489 79 79 

31.  ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานดาํเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยดาํเนินกิจการใน 6 ส่วนงานหลกัคือ (1) บริษทัฯ (2) ธุรกิจธนาคาร (3) ธุรกิจบริหาร
สินทรัพย ์(4) ธุรกิจหลกัทรัพย ์(5) ธุรกิจประกนัชีวิต และ (6) ธุรกิจประกนัภยั  

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนั เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการ
ตดัสินใจท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประเมินผล
การปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากรายไดด้อกเบ้ียสุทธิของแต่ละส่วนงานซ่ึงเป็นการแสดงรายการ
สุทธิระหว่างรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจากลูกคา้ภายนอกกบัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียท่ีเกิดจากการใหกู้ ้
และการกูย้มืจากส่วนงานดาํเนินงานอ่ืน โดยอตัราดอกเบ้ียท่ีใชใ้นการกูย้มืระหวา่งกนัใชเ้กณฑร์าคาตลาด 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 145 145 19 19 

ผลประโยชนร์ะยะยาวหลงัออกจากงาน 5 3 - 1 

 150 148 19 20 
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ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ
ธนาคาร 

ธุรกิจ
หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ        
ประกนัชีวติ 

ธุรกิจ
ประกนัภยั 

ธุรกิจ        
บริหาร      
สินทรัพย ์ ธุรกิจอ่ืน 

รายการ      
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

          
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (125) 6,775 46 79 46 85 394 (16) 7,284 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 1,176 1,633 706 (68) 505 41 247 (1,260) 2,980 
คา่ใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ (90) (4,473) (367) (33) (234) (33) (231) 154 (5,307) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 3 (1,433) 1 - - 99 (122) (224) (1,676) 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อน          
ภาษีเงินได ้ 964 2,502 386 (22) 317 192 288 (1,346) 3,281 

ภาษีเงินได ้ (11) 35 (77) 2 (61) (44) (61) 28 (189) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 953 2,537 309 (20) 256 148 227 (1,318) 3,092 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ
ธนาคาร 

ธุรกิจ
หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ        
ประกนัชีวติ 

ธุรกิจ
ประกนัภยั 

ธุรกิจ        
บริหาร      
สินทรัพย ์ ธุรกิจอ่ืน 

รายการ      
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

          
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (60) 6,364 53 95 57 93 350 (10) 6,942 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 22 3,454 490 (108) 540 21 255 (1,696) 2,978 
คา่ใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ (60) (4,310) (331) (37) (224) (34) (209) 165 (5,040) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (1) (1,762) 1 - - 73 (82) 63 (1,708) 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อน          
ภาษีเงินได ้ (99) 3,746 213 (50) 373 153 314 (1,478) 3,172 

ภาษีเงินได ้ (14) (168) (43) 16 (75) (39) (49) (28) (400) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (113) 3,578 170 (34) 298 114 265 (1,506) 2,772 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ
ธนาคาร 

ธุรกิจ
หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ        
ประกนัชีวติ 

ธุรกิจ
ประกนัภยั 

ธุรกิจ        
บริหาร      
สินทรัพย ์ ธุรกิจอ่ืน 

รายการ      
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

          
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (379) 19,866 149 243 144 205 1,133 (43) 21,318 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 2,602 6,409 1,758 (271) 1,533 79 765 (4,203) 8,672 
คา่ใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ (333) (13,092) (1,016) (108) (717) (128) (646) 467 (15,573) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 30 (4,558) 1 - - 77 (348) (54) (4,852) 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อน          
ภาษีเงินได ้ 1,920 8,625 892 (136) 960 233 904 (3,833) 9,565 

ภาษีเงินได ้ (14) 143 (175) 17 (186) (67) (189) (34) (505) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,906 8,768 717 (119) 774 166 715 (3,867) 9,060 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ
ธนาคาร 

ธุรกิจ
หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ        
ประกนัชีวติ 

ธุรกิจ
ประกนัภยั 

ธุรกิจ        
บริหาร      
สินทรัพย ์ ธุรกิจอ่ืน 

รายการ      
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

          
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (178) 19,022 161 309 191 249 1,016 (25) 20,745 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 2,032 8,828 1,571 (269) 1,589 80 704 (5,223) 9,312 
คา่ใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ (206) (12,678) (999) (100) (655) (107) (577) 469 (14,853) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (2) (6,566) 20 - - (165) (287) 113 (6,887) 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อน          
ภาษีเงินได ้ 1,646 8,606 753 (60) 1,125 57 856 (4,666) 8,317 

ภาษีเงินได ้ (4) 561 (147) 29 (227) (33) (161) (64) (46) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,642 9,167 606 (31) 898 24 695 (4,730) 8,271 

สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 มีดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ
ธนาคาร 

ธุรกิจ
หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ        
ประกนัชีวติ 

ธุรกิจ
ประกนัภยั 

ธุรกิจ        
บริหาร      
สินทรัพย ์ ธุรกิจอ่ืน 

รายการ       
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

          
สินทรัพยข์องส่วนงาน          

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 39,245 930,323 8,217 11,190 11,458 6,227 33,432 (46,368) 993,724 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 39,318 938,834 7,862 11,052 11,532 6,797 30,736 (48,550) 997,581 
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32. ทรัพย์สินท่ีมีภาระผูกพนั 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีทรัพยสิ์นท่ีมีภาระผูกพนั ซ่ึงมี
มูลค่าตามบญัชี ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
30 กนัยายน 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์     
วางประกนักบันายทะเบียน 650 650 - - 
วางประกนัศาล 3 7 - - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     
วางประกนักบันายทะเบียน 2,478 2,431 - - 
วางประกนัศาล 406 404 - - 

    คํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 1 1 - - 
ทรัพยสิ์นรอการขาย     
อสงัหาริมทรัพยส่์วนท่ีใหสิ้ทธิแก่ลูกหน้ี                 
ในการซ้ือคืนหรือซ้ือก่อน 428 262 - - 

อสงัหาริมทรัพยส่์วนท่ีทาํสญัญาจะซ้ือจะขายกบั
ลูกคา้ แต่อยูร่ะหวา่งการผอ่นชาํระหรือ                
การโอนกรรมสิทธ์ิ 368 131 73 27 

 4,334 3,886 73 27 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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33. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ในภายหน้า 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 ภาระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหน้าท่ีมีสาระสําคญัมี
ดงัน้ี 

33.1 ภาระผูกพนั 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน  
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน  
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

การรับอาวลัตัว๋เงิน 949 1,270 - - 
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบกาํหนด 671 497 - - 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 2,203 2,310 - - 
ภาระผกูพนัอ่ืน      
วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลูกคา้ยงัไม่ไดถ้อน 22,616 24,506 - - 

อ่ืน ๆ 55,010 53,203 1 1 

รวม 81,449 81,786 1 1 

 นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาอตัราแลกเปล่ียน สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียต่างสกุลเงิน 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียและสัญญาซ้ือขายทองคาํล่วงหน้าตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                 
งบการเงินขอ้ 3 

33.2 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระท่ีต้องจ่ายค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งกับทรัพยสิ์น                    
รอการขาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและค่าบริการอ่ืน ๆ พร้อมทั้งค่าเช่าและค่าบริการอาคารสาํนกังาน
ตามสญัญาเช่าและบริการระยะยาวดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี กิจการอ่ืน กิจการอ่ืน 

2559 567 7 
2560 1,959 15 

2561 เป็นตน้ไป 1,730 12 

 นอกจากน้ี บริษทัฯยงัมีภาระท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการงานธุรการต่าง ๆ ให้กบับริษทัย่อยแห่งหน่ึงตามอตัรา
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงบวกส่วนเพ่ิมตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา 
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33.3 ภาระผูกพันของธนาคารนครหลวงไทยจากการรับโอนกิจการของธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน) และการ
โอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวทิ จํากัด 

จากการท่ีธนาคารนครหลวงไทยได้ทําสัญญาการรับโอนกิจการกับธนาคารศรีนคร จาํกัด (มหาชน) 
(“ธนาคารศรีนคร”) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2545 เป็นตน้ไป และจากการท่ีธนาคารนครหลวงไทย 
ไดมี้การโอนสินทรัพยข์องธนาคารนครหลวงไทยเองโดยตรงและของธนาคารศรีนครให้แก่บริษทับริหารสินทรัพย ์
เพชรบุรี จาํกดั (“บบส. เพชรบุรี”) และไดมี้การโอนต่อให้บริษทับริหารสินทรัพย  ์สุขุมวิท จาํกดั (“บบส. 
สุขุมวิท”) ต่อมาธนาคารนครหลวงไทยไดโ้อนกิจการทั้งหมดรวมทั้งภาระผูกพนัและขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีธนาคาร
นครหลวงไทยมีอยู่กบั บบส. เพชรบุรี และ/หรือ บบส. สุขุมวิท ให้แก่ธนาคารธนชาต โดยมีผลเป็นการโอน
สมบูรณ์ตามกฎหมายในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 ทาํใหธ้นาคารธนชาตมีภาระคงคา้งจากการโอนดงักล่าว อยา่งไรกต็าม 
ภาระผูกพนัท่ีกองทุนฟ้ืนฟูฯมีอยู่ต่อธนาคารนครหลวงไทยไดถู้กโอน/เขา้สวมสิทธิโดยธนาคารธนชาตใน
ฐานะผูซ้ื้อเงินลงทุนใน              หุ้นสามญัของธนาคารนครหลวงไทยจากกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบ
สถาบันการเงิน (“กองทุนฟ้ืนฟูฯ”) ด้วยเช่นเดียวกนั ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ภาระผูกพนัดังกล่าว
ประกอบดว้ย 

ก) ส่วนต่างจากการโอนสินทรัพยใ์ห้บบส. สุขมุวิท จาํนวนเงิน 2 ลา้นบาท ซ่ึงคงเหลือเป็นลูกหน้ีรอเรียก
เก็บโดยแสดงเป็นรายการ “ส่วนต่างจากการโอนสินทรัพยใ์ห้บบส. สุขุมวิท” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
รายการคงคา้งดงักล่าวส่วนใหญ่เกิดจากการโอนสิทธิไล่เบ้ียสินเช่ือคํ้าประกนั ซ่ึงมีประเดน็ท่ีตอ้งหา
ขอ้ยติุในเร่ืองการพิสูจน์สิทธิเรียกร้องหรือคุณสมบติัของสินทรัพยว์่าเป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญา
โอนสินทรัพยห์รือไม่ ซ่ึง บบส. สุขุมวิท ยงัไม่ตกลงรับโอนและปัจจุบนัอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
และ/หรือเจรจาระหว่างธนาคารธนชาต บบส. สุขุมวิท และกองทุนฟ้ืนฟูฯเพื่อหาขอ้ยติุต่อไป ซ่ึงไดต้ั้งค่า
เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเตม็จาํนวนแลว้ 

ข) รายการโอนสินทรัพยบ์างรายการ (ทั้งในส่วนของธนาคารนครหลวงไทยและของธนาคารศรีนครเดิม) ท่ี 
บบส. สุขมุวิท อยูร่ะหว่างการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาโอนกลบัหรือขอปรับปรุงราคาและขอรับชาํระเงิน
คืนพร้อมดอกเบ้ีย ซ่ึงส่วนใหญ่มีประเดน็ท่ีตอ้งหาขอ้ยติุในเร่ืองการพิสูจนสิ์ทธิเรียกร้อง  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 รายการท่ีบบส. สุขมุวิท อยูร่ะหว่างการตรวจสอบมีจาํนวนประมาณ 29 ลา้นบาท 
ซ่ึงเป็นรายการท่ีเก่ียวกบัธนาคารศรีนครเดิมทั้งจาํนวนและหากมีความเสียหายเกิดข้ึนธนาคารธนชาต 
จะไดรั้บชดเชยจากกองทุนฟ้ืนฟูฯ และรายการปรับปรุง (ถา้มี) จะอยูภ่ายใตว้งเงินซ่ึงกองทุนฟ้ืนฟูฯได้
ตั้งวงเงินชดเชยความเสียหายส่วนน้ีไวป้ระมาณ 29 ลา้นบาท  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ค)   คดีความฟ้องร้องท่ีเก่ียวเน่ืองมาถึงธนาคารนครหลวงไทยจากการรับโอนกิจการธนาคารศรีนครจาํนวน
ประมาณ 607 ลา้นบาท ตามท่ีไดเ้ปิดเผยเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายหน้าในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 34 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ง) ภาระตามหนงัสือคํ้าประกนัท่ียงัคงคา้ง 

กองทุนฟ้ืนฟูฯไดน้าํเงินเท่ากบัวงเงินชดเชยความเสียหายฝากไวก้บัธนาคารธนชาตในบญัชีเงินฝากในนาม
กองทุนฟ้ืนฟูฯเพื่อเป็นแหล่งเงินท่ีจะชดเชยความเสียหายตามขอ้ตกลงการชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก
การรับโอนกิจการธนาคารศรีนคร หากมีความเสียหายจริงตามเง่ือนไขท่ีตกลงสําหรับประเด็นคงคา้งตามท่ี
กล่าวในขอ้ ก) ข) ค) และ ง) ขา้งตน้ ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ธนาคารธนชาตมีบญัชีเงินฝากในนาม
กองทุนฟ้ืนฟูฯเพือ่เป็นแหล่งเงินท่ีจะชดเชยความเสียหายจาํนวนเงินคงเหลือประมาณ 407 ลา้นบาท  

อย่างไรก็ดี ธนาคารธนชาตและบบส.สุขุมวิทไดมี้การร่วมประชุมหารือและหาขอ้ยุติร่วมกนัในหลกัการ
สําหรับประเด็นคงคา้งดงักล่าวขา้งตน้ ทั้งน้ี ดว้ยขอ้ยุติในหลกัการดงักล่าว ธนาคารธนชาตจึงคาดว่าจะไม่มี
ผลเสียหายในจาํนวนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีอาจเกิดข้ึนนอกเหนือไปจากท่ีไดมี้การกนัสาํรองไวใ้นบญัชีแลว้ และ/
หรือส่วนท่ีกองทุนฟ้ืนฟูฯจะเป็นผูรั้บผดิชอบ 

34. หนีสิ้นท่ีอาจจะเกิดขึน้/คดีฟ้องร้อง 

ก) ณ วันท่ี  30 กันยายน  2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายเป็นจาํนวนรวมประมาณ 3,743 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ:  281  ลา้นบาท) ซ่ึงผล
ของคดียงัไม่เป็นท่ีส้ินสุด อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดพิ้จารณาตั้งสาํรองหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนไว้
แลว้บางส่วน และส่วนท่ีเหลือฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหาย
เกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึกเป็นหน้ีสิน ณ ปัจจุบนั  

 หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายขา้งตน้ส่วนหน่ึงในงบการเงินรวมจาํนวน 607 
ลา้นบาท เป็นคดีท่ีเก่ียวพนัมาถึงธนาคารธนชาตจากการท่ีธนาคารนครหลวงไทยรับโอนกิจการธนาคาร
ศรีนคร ซ่ึงธนาคารธนชาตมีสิทธิไดรั้บชดเชยความเสียหายตามท่ีเกิดข้ึนจริงหากเป็นไปตามเง่ือนไขท่ี
ตกลงกบักองทุนฟ้ืนฟูฯ  

ข)  นอกจากน้ี องค์กรในสังกัดหน่วยงานราชการแห่งหน่ึงขอให้บริษัทย่อยชําระคืนเงินจาํนวนรวม
ประมาณ 2,100 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อย
เช่ือมัน่วา่จะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึน 

35. หนังสือคํา้ประกันธนาคาร 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจาํนวนเงินประมาณ 31 ลา้นบาท เพ่ือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า (งบการเงินเฉพาะกิจการ:  1 ลา้นบาท) 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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36. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559  และ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2559 

 มูลค่าตามบญัชี มูลคา่ยติุธรรม 

 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์  5,054 5,054 - 5,054 - 
เงินลงทุน  170,910 170,910 6,227 164,683 - 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ ์ 5,131 5,131 2 5,129 - 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2558 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์  5,426 5,426 - 5,426 - 
เงินลงทุน  170,703 170,703 4,867 165,836 - 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ ์ 5,218 5,218 4 5,214 - 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2559 

 มูลค่าตามบญัชี มูลคา่ยติุธรรม 

 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

เงินลงทุน  2,719 2,719 858 1,861 - 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2558 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

เงินลงทุน  2,078 2,078 821 1,257 - 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2  

ก)    มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทยหรือตลาดอ่ืน 

ข)    มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่สามารถอา้งอิงราคาตลาดได ้มูลค่ายติุธรรมจะคาํนวณโดยใช้
เทคนิคและแบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจาํลองเป็นขอ้มูลตลาด
เช่น อตัราดอกเบ้ีย และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงไดม้าจากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 
ปรับดว้ยค่าความเส่ียงดา้นเครดิตของคู่สญัญาแต่ละราย 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

37. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 
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