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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 
ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลการด าเนินงานและกระแส                      
เงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั 
ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค              
ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ             
จากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินและขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุใน
ขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ                          
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้
ไดร้วมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบ
ส าหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 10 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีเงินใหสิ้นเช่ือ         
แก่ลูกหน้ีเป็นจ านวน 820,771 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 77 ของยอดสินทรัพยร์วม) และค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ
จ านวน 24,144 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงิน ทั้งน้ี การประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ
ของเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีอา้งอิงตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐาน
ในการประมาณการ ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการก าหนดขอ้สมมติฐานดงักล่าว ดว้ยความมี
สาระส าคญัและการท่ีตอ้งอาศยัดุลยพนิิจและการประมาณการดงักล่าว ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญักบัการตรวจสอบ
ความเพยีงพอของค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี  

ขา้พเจา้ไดท้  าความเขา้ใจ ประเมินและสุ่มตวัอยา่งทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบัการค านวณค่าเผือ่หน้ี
สงสยัจะสูญของเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี การค านวณมูลค่าหลกัประกนั การบนัทึกบญัชีค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
ประเมินวิธีการพิจารณาและค านวณค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของกลุ่มบริษทั เปรียบเทียบนโยบายของกลุ่มบริษทักบั
หลกัเกณฑข์องหน่วยงานก ากบั และทดสอบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ค านวณค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญดงักล่าว 
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นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดท้ดสอบการค านวณค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีโดยการตรวจสอบ
ความครบถว้นของขอ้มูลท่ีใชใ้นการค านวณค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ สอบทานสมมติฐานและวิธีการท่ีกลุ่มบริษทั                     
ใชใ้นการค านวณค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 

- ส าหรับเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัพิจารณาการกนัเงินส ารองเป็นรายลูกหน้ี ขา้พเจา้ไดสุ่้มสอบทาน
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญโดยการสอบทานการจดัชั้นเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี และความถูกตอ้งของมูลค่า
หลกัประกนัท่ีใชใ้นการค านวณค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

- ส าหรับเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีท่ีพิจารณากนัเงินส ารองเป็นกลุ่มลูกหน้ี ขา้พเจา้ไดสุ่้มทดสอบขอ้สมมติฐานกบั
ขอ้มูลในอดีต หรือขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการก าหนดขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวกบัค่าความน่าจะเป็นในการผดินดัช าระ
หน้ีและอตัราส่วนสูญเสียท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนหากลูกหน้ีผดินดัช าระหน้ี เปรียบเทียบขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นปี
ปัจจุบนักบัท่ีใชใ้นปีก่อน และสอบทานความสม ่าเสมอของหลกัการท่ีประยกุตใ์ชก้บัขอ้สมมติฐานดงักล่าว  

การรับรู้รายได้ดอกเบีย้ 

กลุ่มบริษทัมีรายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือท่ีรับรู้ในปี 2561 จ  านวน 43,613 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 64 ของรายได้
รวม เน่ืองจากรายไดด้งักล่าวเกิดจากธุรกรรมการปล่อยสินเช่ือประเภทต่างๆท่ีมีรายการจ านวนมากและมีลูกคา้      
จ านวนมากราย อีกทั้งสญัญาเงินใหสิ้นเช่ือแต่ละประเภทอาจมีเง่ือนไขการรับรู้รายไดท่ี้แตกต่างกนั นอกจากน้ี      
การรับรู้รายไดด้อกเบ้ียอาศยัการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นหลกั และมีหลกัเกณฑข์อง
หน่วยงานก ากบัเก่ียวกบัการหยดุรับรู้รายไดห้ากมีการคา้งช าระเกินก าหนด ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญักบัการ
ตรวจสอบวา่รายไดด้อกเบ้ียเงินใหสิ้นเช่ือไดรั้บรู้ดว้ยมูลค่าท่ีถูกตอ้งตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบโดยการศึกษา ประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ระบบการปล่อยสินเช่ือและระบบการรับรู้รายไดด้อกเบ้ีย และระบบการควบคุมภายในดา้นสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดสุ่้มตรวจสอบสญัญาเงินใหสิ้นเช่ือ เพื่อตรวจสอบการรับรู้รายไดว้า่มีการรับรู้รายไดเ้ป็นไปตาม
เง่ือนไขในสญัญาและสอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีท่ีกลุ่มบริษทัใช ้รวมทั้งการหยดุรับรู้รายไดต้ามกฎเกณฑข์อง
ทางการ นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดท้  าการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายได ้และสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุง
บญัชีท่ีส าคญัท่ีท าผา่นใบส าคญัทัว่ไป  
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ค่าความนิยม  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าความนิยมท่ีแสดงในงบการเงินจ านวน 17,799 ลา้นบาท 
ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญัในการตรวจสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม เน่ืองจากการประเมินการดอ้ยค่าของ                                   
ค่าความนิยมถือเป็นประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญัท่ีฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการระบุหน่วยสินทรัพยท่ี์
ก่อใหเ้กิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บ รวมถึงการก าหนดอตัรา                   
คิดลดและอตัราการเติบโตในระยะยาวท่ีเหมาะสม  

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการก าหนดหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและแบบจ าลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารของ           
กลุ่มบริษทัฯเลือกใชโ้ดยการท าความเขา้ใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารวา่สอดคลอ้งตามลกัษณะการให้
ประโยชน์ของสินทรัพยห์รือไม่ นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดท้  าการทดสอบขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการ
กระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตท่ีจดัท าโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัโดยการเปรียบเทียบขอ้สมมติ
ดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูลภายในและภายนอกของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสด
ในอดีตกบัผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในประมาณการกระแสเงินสด
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตดงักล่าว และพิจารณาอตัราคิดลดท่ีฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเลือกใชโ้ดยการ
เปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนในตลาดส าหรับธุรกิจประเภทเดียวกนั ทดสอบการค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่           
จะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่าวตามแบบจ าลองทางการเงิน และพจิารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลง              
ขอ้สมมติท่ีส าคญัต่อมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนโดยเฉพาะอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตของรายไดใ้นระยะยาว 
นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม 
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หนีสิ้นตามสัญญาประกนัภัย 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 26 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอด  
คงคา้งเงินส ารองประกนัชีวติจ านวน 7,903 ลา้นบาท และส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย
จากสญัญาประกนัภยัจ านวน 1,695 ลา้นบาท ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินตามสญัญาประกนัภยั/ประกนัชีวิตตาม               
งบการเงิน โดยเงินส ารองประกนัชีวิตเป็นยอดเงินส ารองสะสมตั้งแต่เร่ิมท าประกนัถึงวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน
ส าหรับกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีมีผลบงัคบัอยู ่ซ่ึงค  านวณดว้ยวิธีทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชข้อ้สมมติหลาย
ประการท่ีเป็นค่าประมาณการท่ีดีท่ีสุดของภาระผกูพนัตามสญัญาประกนัภยั ณ ขณะนั้น การเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ
จะมีผลกระทบต่อยอดส ารองประกนัชีวติ และส าหรับบญัชีส ารองสินไหมทดแทนและสินไหมทดแทนคา้งจ่ายเป็น
ประมาณการส ารองทั้งในส่วนของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนและไดรั้บรายงานแลว้และความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงั
ไม่ไดรั้บรายงาน ซ่ึงการประมาณการดงักล่าวค านวณข้ึนโดยฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยตามวิธีการทางคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงขอ้สมมติหลกัท่ีใชใ้นการค านวณอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีต และตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการ
ประมาณการ ประมาณการส ารองดงักล่าวข้ึนอยูก่บัความถูกตอ้งของขอ้มูลเก่ียวกบัปริมาณรายการ จ านวนเงินและ
รูปแบบของการเกิดสินไหมทั้งในปัจจุบนัและอดีต ดงันั้น ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญักบัการตรวจสอบความครบถว้น
ของการประมาณการส ารองดงักล่าว 

ขา้พเจา้ไดศึ้กษาและประเมินระบบการควบคุมภายในเก่ียวกบัการรับเร่ืองสินไหมทดแทน การจดัการสินไหม
ทดแทน การตั้งประมาณการส ารองสินไหมทดแทนและสินไหมคา้งจ่าย และการประมาณการเงินส ารองประกนั
ชีวิต โดยการสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัเกณฑแ์ละขอ้สมมติท่ีใชใ้นการประมาณการโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดสุ่้มทดสอบขอ้มูลท่ีนกัคณิตศาสตร์ใชใ้นการค านวณเงินส ารองประกนัชีวิตและประมาณการ
ส ารองสินไหมทดแทน สุ่มตวัอยา่งแฟ้มสินไหมรายใหญ่เพื่อเปรียบเทียบกบัความเสียหายท่ีตั้งไวใ้นบญัชี วิเคราะห์
เปรียบเทียบขอ้มูลส ารองสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนในอดีตกบัท่ีประมาณการ นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดส้อบทานรายงาน
การค านวณประมาณการส ารองท่ีจดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัวา่สอดคลอ้งกบัประมาณการท่ีตั้งไวใ้นบญัชี 
ประเมินขอ้สมมติและวิธีการท่ีใชใ้นการค านวณ และทดสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในอดีตท่ี                   
นกัคณิตศาสตร์ใช ้และเปรียบเทียบกบัสมมติฐานท่ีใชใ้นปีก่อน 
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ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ
วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ หากในการปฏิบติังานดงักล่าว ขา้พเจา้สรุปไดว้า่
ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัแลว้ ขา้พเจา้จะตอ้งรายงานขอ้เทจ็จริงนั้น ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่
พบวา่มีเร่ืองดงักล่าวท่ีตอ้งรายงาน 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า 
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับ
กิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสัยเยีย่ง                   
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ             
ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก              
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด                 
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ        
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และ
สรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผย
ดงักล่าวไม่เพยีงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อการ
ก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพยีง 
ผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบ                   
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พจิารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการ
กระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วน
ไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 
 
 
สมใจ คุณปสุต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 25 กมุภาพนัธ์ 2562 



บริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561

 (หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์

เงินสด 11,021,897         11,453,283         -                          -                          

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 6 99,117,357         95,918,183         23,512                22,346                

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 7 2,005,388           2,889,208           -                          -                          

เงินลงทุนสุทธิ 8 170,436,987       178,702,646       1,855,854           2,787,420           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ 9 3,026,903           2,827,333           33,166,944         33,822,462         

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 10

   เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 820,771,229       767,889,652       1,466,959           806,749              

   ดอกเบ้ียคา้งรับ 656,970              601,200              2                         2                         

   รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 821,428,199       768,490,852       1,466,961           806,751              

   หกั: รายไดร้อตดับญัชี (66,158,693)        (55,128,589)        (2,117)                 (1,951)                 

          ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 11 (24,144,379)        (24,517,149)        (86,371)               (79,899)               

          ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี 12 (603)                    (977)                    -                          -                          

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 731,124,524       688,844,137       1,378,473           724,901              

ภาระของลูกคา้จากการรับรอง 9,164                  9,824                  -                          -                          

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 14 4,822,435           4,747,089           851,814              708,943              

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 15 8,042,888           8,677,958           38,623                45,502                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 16 1,850,151           2,263,007           759                     873                     

ค่าความนิยม 17 17,799,200         17,636,604         -                          -                          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 779,113              908,093              -                          -                          

ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 19 2,639,539           3,126,780           289,344              -                          

สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 20 8,253,626           7,520,778           38,254                37,050                

รวมสินทรัพย์ 1,060,929,172    1,025,524,923    37,643,577         38,149,497         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561

 (หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

เงินรับฝาก 21 751,916,956       716,091,089       -                          -                          

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 22 71,922,702         82,342,804         -                          -                          

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 1,163,165           1,988,656           -                          -                          

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 7 2,097,019           2,867,633           -                          -                          

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 23 55,012,914         51,595,578         12,200,000         12,700,000         

ภาระของธนาคารจากการรับรอง 9,164                  9,824                  -                          -                          

ประมาณการหน้ีสิน 24 3,914,644           3,679,324           28,683                25,888                

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 1,402,533           1,323,465           133,868              149,488              

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 25 2,276,928           2,453,222           89,756                98,371                

หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั/ประกนัชีวิต 26 14,061,571         14,641,100         -                          -                          

เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 27 1,324,840           2,258,566           192,451              -                          

หน้ีสินอ่ืน 28 17,908,473         16,203,390         315,569              302,084              

รวมหนีสิ้น 923,010,909       895,454,651       12,960,327         13,275,831         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561

 (หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น 29

   ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้

      หุ้นบุริมสิทธิ 13,216 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 132                     132                     132                     132                     

      หุ้นสามญั 1,165,116,487 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

         (2560: หุ้นสามญั 1,206,466,487 หุ้น 

          มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 11,651,165         12,064,665         11,651,165         12,064,665         

11,651,297         12,064,797         11,651,297         12,064,797         

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

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 30 2,352,253           3,067,410           531,430              593,864              

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 31 1,277,830           1,277,830           1,277,830           1,277,830           

                      - สาํรองหุ้นทุนซ้ือคืน 764,980              1,399,914           764,980              1,399,914           

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 48,388,381         43,544,720         9,157,048           8,871,530           

หกั: หุ้นทุนซ้ือคืน - หุ้นสามญั 29 (764,980)             (1,399,914)          (764,980)             (1,399,914)          

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 65,735,406         62,020,402         24,683,250         24,873,666         

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 72,182,857         68,049,870         -                          -                          

รวมส่วนของเจ้าของ 137,918,263       130,070,272       24,683,250         24,873,666         

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 1,060,929,172    1,025,524,923    37,643,577         38,149,497         

    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 

กรรมการ

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไรหรือขาดทุน
รายไดด้อกเบ้ีย 34 46,558,981    44,681,323    80,413          75,458          
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 35 (15,791,750)  (15,510,956)  (571,714)       (582,275)       

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 30,767,231    29,170,367    (491,301)       (506,817)       
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 10,243,728    9,097,431      556               525               
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (3,586,102)    (3,207,407)    (539)              (488)              

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 36 6,657,626      5,890,024      17                 37                 
กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 37 309,740        664,994        -                    -                    
กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 38 458,989        1,908,241      109,417        484,669        
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 9.5 542,607        336,899        -                    -                    
กาํไร (ขาดทุน) จากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอ่ืน 588,487        51,850          220,122        (93,231)         
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 39 7,800,929      7,355,875      -                    -                    
รายไดเ้งินปันผล 502,518        557,466        3,594,276      2,818,719      
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 1,539,608      1,387,142      124,466        94,338          

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 49,167,735    47,322,858    3,556,997      2,797,715      
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 40 (4,992,679)    (4,750,950)    -                    -                    

รายได้จากการดาํเนินงานสุทธิ 44,175,056    42,571,908    3,556,997      2,797,715      

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอ่ืน  ๆ
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 11,413,336    12,202,011    121,529        115,378        
ค่าตอบแทนกรรมการ 41 101,810        92,737          39,674          36,845          
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 2,629,454      2,835,015      19,287          20,146          
ค่าภาษีอากร 733,017        745,870        3,354            5,395            
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 6,101,753      4,960,283      48,946          51,676          

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 20,979,370    20,835,916    232,790        229,440        

หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 42 4,784,661      6,236,181      7,780            36,180          

กําไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษเีงินได้ 18,411,025    15,499,811    3,316,427      2,532,095      

ภาษเีงินได้ 18.2 (2,604,474)    (1,158,647)    12                 (152,857)       

กําไรสําหรับปี 15,806,551    14,341,164    3,316,439      2,379,238      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 43

รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย (1,460,910)    1,330,352      (78,042) 114,174
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (93,732)         32,782          -                    -                    
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 297,067        (267,443)       15,608          (22,835)         

(1,257,575)    1,095,691      (62,434)         91,339          
รายการท่ีไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (158)              -                    -                    -                    
กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
    สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 3,543            (235,784)       (621)              (2,272)           
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 236               46,560          -                    -                    

3,621            (189,224)       (621)              (2,272)           

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน (1,253,954)    906,467        (63,055)         89,067          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 14,552,597    15,247,631    3,253,384      2,468,305      

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 7,839,428      7,001,170      3,316,439      2,379,238      
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,967,123      7,339,994      -                    -                    

15,806,551    14,341,164    3,316,439      2,379,238      

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 7,142,971      7,515,427      3,253,384      2,468,305      
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,409,626      7,732,204      -                    -                    

14,552,597    15,247,631    3,253,384      2,468,305      

กําไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษทัฯ 44

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) 6.74              6.01              2.85              2.04              
กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาทต่อหุน้) 6.74              6.01              2.85              2.04              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 18,411,025    15,499,811    3,316,427      2,532,095      
รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (542,607)       (336,899)       -                    -                    
   ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 1,472,395      1,583,572      7,530            7,566            
   หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 4,784,661      6,236,181      7,780            36,180          
   ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 759,900        676,621        2,174            1,762            
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (100,141)       232,148        (57,386)         221,157        
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพยอ่ื์นเพ่ิมข้ึน 29,234          10,226          2,873            22,981          
   ขาดทุน (กาํไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน/
      ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 199,593        (106,272)       -                    -                    
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (37,890)         (443,025)       (24,875)         (281,235)       
   ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 132,867        1,455,894      -                    -                    
   กาํไรจากการรับคืนทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                    -                    (58,084)         (52,988)         
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (25,562)         18,673          (2,143)           (49)                
   รายไดค้า้งรับอ่ืนลดลง (เพ่ิมข้ึน) (468,415)       87,235          -                    39                 

24,615,060    24,914,165    3,194,296      2,487,508      
   รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (30,767,231)  (29,170,367)  491,301        506,817        
   รายไดเ้งินปันผล (502,518)       (557,466)       (3,594,276)    (2,818,719)    
   เงินสดรับดอกเบ้ียจากการดาํเนินงาน 43,917,348    41,570,834    59,946          51,953          
   เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจากการดาํเนินงาน (13,682,204)  (12,349,135)  -                    -                    
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (1,548,867)    (1,170,009)    (5,579)           (4,759)           

กําไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน 22,031,588    23,238,022    145,688        222,800        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  (3,132,910)    (47,365,471)  (1,165)           7,950            
   สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 1,230,119      1,111,356      -                    -                    
   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 612,945        (2,823,033)    -                    -                    
   เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (53,456,768)  (33,505,821)  (658,792)       350,432        
   ทรัพยสิ์นรอการขาย 6,284,126      5,291,669      11,584          (258,526)       
   ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 487,242        (2,000,917)    (289,344)       -                    
   สินทรัพยอ่ื์น (872,896)       9,075            (2,591)           (9,690)           
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เงินรับฝาก 35,825,867    39,635,265    -                    -                    
   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  (10,251,111)  16,508,551    -                    -                    
   หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม (825,491)       2,231            -                    -                    
   หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ (1,444,263)    (1,744,879)    -                    -                    
   เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ (1,126,178)    (107,722)       -                    -                    
   หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั/ประกนัชีวิต (579,530)       47,361          -                    -                    
   หน้ีสินอ่ืน 574,324        3,057,358      13,485          (17,947)         

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (4,642,936)    1,353,045      (781,135)       295,019        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(เพ่ิมข้ึน) ลดลง 6,390,741      11,294,333    853,701        (451,708)       
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 58,449          709,279        29,423          343,218        
เงินสดรับจากการรับคืนทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                    -                    610,943        -                    
เงินสดรับดอกเบ้ีย 2,781,486      3,830,277      19,860          25,608          
เงินสดรับเงินปันผล 752,903        805,191        3,594,276      2,818,719      
เงินสดจ่ายซ้ืออาคาร และอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (479,571)       (654,536)       (757)              (7,173)           
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 55,706          23,831          2,930            49                 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 9,559,714      16,008,375    5,110,376      2,728,713      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 17,620,202    13,223,572    3,100,000      500,000        
เงินสดจ่ายคืนตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม (14,202,866)  (23,332,157)  (3,600,000)    (500,000)       
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม (2,250,088)    (2,770,330)    (577,893)       (578,107)       
เงินปันผลจ่าย (2,678,820)    (2,445,625)    (2,678,820)    (2,445,625)    
เงินสดจ่ายซ้ือหุน้ทุนซ้ือคืน (572,528)       -                    (572,528)       -                    
เงินปันผลจ่ายส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (3,264,064)    (2,660,644)    -                    -                    

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (5,348,164)    (17,985,184)  (4,329,241)    (3,023,732)    

เงินสดลดลงสุทธิ (431,386)       (623,764)       -                    -                    

เงินสด ณ วนัต้นปี 11,453,283    12,077,047    -                    -                    

เงินสด ณ วนัปลายปี 11,021,897    11,453,283    -                    -                    
    

ข้อมูลเพิม่เติมประกอบกระแสเงินสด
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   รับโอนทรัพยสิ์นรอการขายจากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 
      และเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีซ้ือมา 6,126,696      4,793,307      -                    -                    
   ทรัพยสิ์นรอการขายจากการรับคืนทุนจากบริษทัยอ่ย -                    -                    98,110          93,183          
   หน้ีสูญตดับญัชี 5,653,975      7,672,958      -                    771               
   เจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์น 83,612          33,265          -                    -                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนแบ่งส่วนเกินทุน
ส่วนของเงินลงทุน ส่วนเกินทุน  ส่วนแบ่ง จากการเปลี่ยนแปลง

ส่วนเกิน ที่ตํ่ากว่ามูลค่า จากการ ส่วนเกินทุน กาํไร (ขาดทุน) สดัส่วนการถือหุน้ ส่วนไดเ้สีย
ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นของ สินทรัพยส์ุทธิ เปลี่ยนแปลง จากการตีราคา เบ็ดเสร็จอื่น ในบริษทัยอ่ย ทุนสาํรอง สาํรอง ที่ไม่มีอาํนาจ

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั มูลค่าหุ้นสามญั บริษทัยอ่ย ของบริษทัยอ่ย/ร่วม มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ สินทรัพย์ ในบริษทัร่วม ของบริษทัร่วม ตามกฎหมาย หุ้นทุนซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  หุ้นทุนซื้อคืน ควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 132              12,064,665        2,065,645    775,814      226,460                   389,880              664,875          392,875        -                                1,277,830     1,399,914      39,032,705         (1,399,914)     62,960,488      119,851,369        
จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 33) -                   -                        -                  -                  -                               -                         -                     -                   -                                -                   -                     (2,446,773)         -                     -                      (2,446,773)           
โอนกลบัเงินปันผลที่จดัสรรให้ผูถ้ือหุ้นที่ไม่มีสิทธิ
   รับเงินปันผล -                   -                        -                  -                  -                               -                         -                     -                   -                                -                   -                     1,148                 -                     -                      1,148                   
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง -                   -                        -                  -                  -                               -                         -                     -                   -                                -                   -                     -                         -                     (2,660,767)       (2,660,767)           
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสดัส่วนการถือหุ้น
   ในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม -                   -                        -                  -                  -                               -                         -                     -                   59,719                      -                   -                     -                         -                     17,945             77,664                 
โอนไปกาํไรสะสม -                   -                        -                  -                  -                               -                         (23,328)           (30,467)        -                                -                   -                     53,795               -                     -                      -                          
กาํไรสาํหรับปี -                   -                        -                  -                  -                               -                         -                     -                   -                                -                   -                     7,001,170          -                     7,339,994        14,341,164          
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                   -                        -                  -                  -                               588,034              -                     23,548          -                                -                   -                     (97,325)              -                     392,210           906,467               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 132              12,064,665        2,065,645    775,814      226,460                   977,914              641,547          385,956        59,719                      1,277,830     1,399,914      43,544,720         (1,399,914)     68,049,870      130,070,272        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 132              12,064,665        2,065,645    775,814      226,460                   977,914              641,547          385,956        59,719                      1,277,830     1,399,914      43,544,720         (1,399,914)     68,049,870      130,070,272        
ผลสะสมจากการลดทุนของบริษทัร่วม -                   -                        -                  -                  3,625                       -                         -                     2,898           471                           -                   -                     9,436                 -                     4,806               21,236                 
จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 33) -                   -                        -                  -                  -                               -                         -                     -                   -                                -                   -                     (2,679,798)         -                     -                      (2,679,798)           
โอนกลบัเงินปันผลที่จดัสรรให้ผูถ้ือหุ้นที่ไม่มีสิทธิ
   รับเงินปันผล -                   -                        -                  -                  -                               -                         -                     -                   -                                -                   -                     978                    -                     -                      978                      
จ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน (หมายเหตุ 29) -                   -                        -                  -                  -                               -                         -                     -                   -                                -                   -                     -                         (764,980)        -                      (764,980)              
จดัสรรกาํไรสะสมเป็นเงินสาํรองหุ้นทุนซื้อคืน -                   -                        -                  -                  -                               -                         -                     -                   -                                -                   764,980         (764,980)            -                     -                      -                          
ลดทุนจากการยกเลิกหุ้นทุนซื้อคืน -                   (413,500)           -                  -                  -                               -                         -                     -                   -                                -                   (1,399,914)     413,500             1,399,914      -                      -                          
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง -                   -                        -                  -                  -                               -                         -                     -                   -                                -                   -                     -                         -                     (3,281,252)       (3,281,252)           
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสดัส่วนการถือหุ้น
   ในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม -                   -                        -                  -                  -                               -                         -                     -                   (597)                          -                   -                     -                         -                     (193)                (790)                    
โอนไปกาํไรสะสม -                   -                        -                  -                  -                               -                         (20,665)           (2,229)          (455)                          -                   -                     23,349               -                     -                      -                          
กาํไรสาํหรับปี -                   -                        -                  -                  -                               -                         -                     -                   -                                -                   -                     7,839,428          -                     7,967,123        15,806,551          
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                   -                        -                  -                  -                               (626,454)            -                     (71,751)        -                                -                   -                     1,748                 -                     (557,497)          (1,253,954)           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 132              11,651,165        2,065,645    775,814      230,085                   351,460              620,882          314,874        59,138                      1,277,830     764,980         48,388,381         (764,980)        72,182,857      137,918,263        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

ทุนที่ออกและชาํระแลว้



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกินทุน

จากการ ส่วนเกินทุน

ส่วนเกิน เปลี่ยนแปลง จากการตีราคา ทุนสาํรอง สาํรอง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั มูลค่าหุ้นสามญั มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ สินทรัพย์ ตามกฎหมาย หุ้นทุนซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  หุ้นทุนซื้อคืน รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 132                   12,064,665        2,065,645           490,247              12,278                1,277,830         1,399,914         8,940,189         (1,399,914)        24,850,986        

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 33) -                        -                        -                         -                         -                         -                        -                        (2,446,773)        -                        (2,446,773)        

โอนกลบัเงินปันผลที่จดัสรรให้ผูถ้ือหุ้นที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                        -                        -                         -                         -                         -                        -                        1,148                -                        1,148                

กาํไรสาํหรับปี -                        -                        -                         -                         -                         -                        -                        2,379,238         -                        2,379,238         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                        -                        -                         91,339                -                         -                        -                        (2,272)               -                        89,067              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 132                   12,064,665        2,065,645           581,586              12,278                1,277,830         1,399,914         8,871,530         (1,399,914)        24,873,666        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 132                   12,064,665        2,065,645           581,586              12,278                1,277,830         1,399,914         8,871,530         (1,399,914)        24,873,666        

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 33) -                        -                        -                         -                         -                         -                        -                        (2,679,798)        -                        (2,679,798)        

โอนกลบัเงินปันผลที่จดัสรรให้ผูถ้ือหุ้นที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                        -                        -                         -                         -                         -                        -                        978                   -                        978                   

จ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน (หมายเหตุ 29) -                        -                        -                         -                         -                         -                        -                        -                        (764,980)           (764,980)           

จดัสรรกาํไรสะสมเป็นเงินสาํรองหุ้นทุนซื้อคืน -                        -                        -                         -                         -                         -                        764,980            (764,980)           -                        -                        

ลดทุนจากการยกเลิกหุ้นทุนซื้อคืน -                        (413,500)           -                         -                         -                         -                        (1,399,914)        413,500            1,399,914         -                        

กาํไรสาํหรับปี -                        -                        -                         -                         -                         -                        -                        3,316,439         -                        3,316,439         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                        -                        -                         (62,434)              -                         -                        -                        (621)                  -                        (63,055)             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 132                   11,651,165        2,065,645           519,152              12,278                1,277,830         764,980            9,157,048         (764,980)           24,683,250        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนที่ออกและชาํระแลว้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้
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บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561   

1. ข้อมูลทัว่ไป   

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

บริษทัยอ่ยทั้งหมดจดัตั้งเป็นบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการใน
ประเทศไทย โดยด าเนินธุรกิจหลกัทางด้านธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ธุรกิจบริหารสินทรัพยด์้อยคุณภาพ             
ธุรกิจหลกัทรัพย ์ธุรกิจให้เช่าสินทรัพยแ์บบลีสซ่ิงและเช่าซ้ือ ธุรกิจประกนัวินาศภยั ธุรกิจประกนัชีวิต 
ธุรกิจการจดัการกองทุน และอ่ืน ๆ 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 และอา้งอิงตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) และการแสดงรายการใน
งบการเงินได้ท าข้ึนเพื่อให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของประกาศ ธปท. เร่ือง การจัดท าและการประกาศ                    
งบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัโฮลด้ิงท่ีเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวนัท่ี 4 ธนัวาคม 
2558 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเ งินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
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2.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทั
ยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

 ประเภทธุรกิจ 
อตัราร้อยละของการ                             
ถือหุน้โดยบริษทัฯ 

อตัราร้อยละของการ                           
ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

  2561 2560 2561 2560 

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้โดยตรง      
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย ์ 50.96 50.96 - - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จ ากดั บริหารสินทรัพย ์

ดอ้ยคุณภาพ 
100.00 100.00 - - 

บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก๊ซ์ จ ากดั บริหารสินทรัพย ์
ดอ้ยคุณภาพ 

83.44 83.44 - - 

กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 อยูร่ะหวา่งช าระบญัชี 99.80 99.80 0.06 0.06 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต                              
จ  ากดั (มหาชน) 

ประกนัชีวิต 51.00 51.00 - - 

บริษทั ที เอม็ โบรคเกอร์ จ ากดั นายหนา้ประกนั 51.00 51.00 - - 
บริษทั เอม็ ที เซอร์วิส 2016 จ  ากดั บริการ 51.00 51.00 - - 
บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้โดยออ้ม      
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจหลกัทรัพย ์ - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ประกนัภยั - - 100.00 100.00 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั จดัการลงทุน - - 75.00 75.00 
บริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จ ากดั นายหนา้ประกนั - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จ ากดั ธุรกิจเช่าซ้ือ - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาตแมเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั บริการ - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาต เทรนน่ิง แอนด ์ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั 

ใหบ้ริการฝึกอบรม - - 100.00 100.00 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั บริหารสินทรัพย ์
ดอ้ยคุณภาพ 

- - 100.00 100.00 

บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจเช่าซ้ือและลิสซ่ิง - - 65.18 65.18 
บริษทั เนชัน่แนล ลีซซ่ิง จ ากดั (1) อยูร่ะหวา่งช าระบญัชี - - - 100.00 
บริษทั รักษาความปลอดภยั สคิบ เซอร์วิส จ ากดั  บริการ - - 100.00 100.00 
บริษทั อาร์ทีเอน็ อินชวัร์รันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั นายหนา้ประกนัวินาศภยั - - 65.18 - 

(1) เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2561 บริษัท เนช่ันแนล ลซีซ่ิง จ ากัด ได้จ่ายคืนทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นท้ังหมดแล้ว และได้จดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว
เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2562 
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ข) มูลค่าสินทรัพยร์วมและรายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธิของบริษทัย่อยท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงรวมอยู่ใน          
งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันของแต่ละปี          
หลงัหกัรายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัมีดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
  รายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธิ      
 สินทรัพยร์วม ส าหรับปี        

 2561 2560 2561 2560 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 973,716 942,889 33,137 32,851 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 9,287 9,996 112 190 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 13,695 12,749 3,326 3,292 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 8,509 11,447 1,644 1,761 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั 2,066 2,528 120 178 
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 47,124 39,019 2,899 2,378 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จ ากดั 936 1,182 120 62 

ค) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้  านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ง) บริษทัฯจดัท างบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยทั้งหมดตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ย จนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

จ) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัท าข้ึนโดยมีรอบระยะเวลาบญัชีและใช้นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั
เช่นเดียวกันกับบริษัทฯ และในกรณีท่ีใช้นโยบายการบัญชีท่ีแตกต่างกัน บริษัทฯได้ปรับปรุง
ผลกระทบแลว้ 

ฉ) ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันท่ีมีสาระส าคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตัดออกจาก                   
งบการเงินรวมน้ีแล้ว เงินลงทุนในบริษัทย่อยในบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตัดกับ               
ส่วนของเจา้ของของบริษทัยอ่ยแลว้ 

ช) ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ี
ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ               
ส่วนของเจา้ของในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ี
มีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทาง
บญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าว               
ส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี            
ที่เกีย่วข้องต่อไปนี ้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสญัญา ยกเวน้สญัญาท่ี
อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการ
รับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และ
ก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณา
ตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ี
เร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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3.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2563 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทาง
การเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ
เก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้จะท าให้มาตรฐาน      
การบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั
ถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ี
เร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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4. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

4.1 การรับรู้รายได้ 

ก) ดอกเบ้ียและส่วนลดรับจากเงินใหสิ้นเช่ือ 

ดอกเบ้ียรับจากเงินให้สินเช่ือรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งจากยอดเงินตน้ท่ีคา้งช าระ รายไดต้าม
สญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงินรับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (Effective interest method) 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยหยุดรับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑค์งคา้งส าหรับเงินให้สินเช่ือท่ีผิดนดัช าระ  
เงินตน้หรือดอกเบ้ียเกินก าหนดสามเดือนนับจากวนัครบก าหนดช าระ และจะโอนกลบัรายการ
ดอกเบ้ียคา้งรับท่ีเคยบนัทึกบญัชีเป็นรายไดแ้ลว้นั้นออกจากบญัชี การบนัทึกรายได้ดอกเบ้ียหลงั
จากนั้นจะบนัทึกตามเกณฑเ์งินสดจนกวา่จะไดรั้บช าระหน้ีท่ีคา้งเกินก าหนดช าระดงักล่าวแลว้ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายไดด้อกเบ้ียส าหรับลูกหน้ีภายหลงัการปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ตาม
เกณฑ์คงคา้ง โดยอิงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายช าระตามสัญญา ยกเวน้หน้ีตามสัญญาปรับ
โครงสร้างหน้ีท่ีอยู่ระหว่างการติดตามผลการปฏิบติัตามเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ ซ่ึงจะ
รับรู้เป็นรายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑเ์งินสดจนกว่าลูกหน้ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหน้ี
ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่สามเดือนหรือสามงวดการช าระเงินแลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกวา่ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายได้ดอกเบ้ียจากลูกหน้ีท่ีรับซ้ือหรือรับโอน โดยค านวณหาอตัรา
ผลตอบแทนท่ีใชก้ าหนดราคาทุนของลูกหน้ีทั้งกลุ่ม (Yield) คูณดว้ยราคาตามบญัชีใหม่ (ราคาทุนท่ีซ้ือ) 
ของลูกหน้ีคงเหลือส าหรับลูกหน้ีท่ีมีการจ่ายช าระในระหว่างปี โดยจะรับรู้เป็นรายไดด้อกเบ้ียใน
จ านวนท่ีไม่สูงกว่าจ านวนเงินท่ีไดรั้บช าระจากลูกหน้ี และภายหลงัการท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี
จะรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีท่ีรับซ้ือหรือรับโอนตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงส าหรับลูกหน้ีท่ีมี
การจ่ายช าระในระหวา่งปี 

ในกรณีท่ีดอกเบ้ียหรือส่วนลดไดคิ้ดรวมอยู่ในตัว๋เงินหรือเงินให้สินเช่ือแลว้ ดอกเบ้ียหรือส่วนลด
ดงักล่าวจะบนัทึกเป็นรายไดร้อตดับญัชีและตดัจ าหน่ายเป็นรายไดเ้ฉล่ียเท่า ๆ กนัตลอดอายขุองตัว๋เงิน
หรือระยะเวลาของเงินใหสิ้นเช่ือนั้นหรือตามสดัส่วนของหน้ีท่ีไดรั้บช าระ  

ดอกผลจากการให้เช่าซ้ือรับล่วงหนา้แสดงถึงส่วนลดดอกเบ้ียท่ีตวัแทนจ าหน่ายรถยนตใ์ห้กบัลูกคา้            
ซ่ึงจะทยอยรับรู้รายไดต้ามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเช่นเดียวกบัดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าซ้ือ 

ข)     ดอกเบ้ียและเงินปันผลจากเงินลงทุน 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง เงินปันผลรับถือ
เป็นรายไดเ้ม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
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ค) ค่านายหนา้ 

ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ถือเป็นรายได ้ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ 

ง) ดอกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์

ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามระยะเวลาของเงินให้สินเช่ือโดยค านวณจากยอดเงินตน้ท่ีคงคา้ง บริษทัย่อย
หยุดรับรู้รายไดต้ามเกณฑ์สิทธิส าหรับเงินให้สินเช่ือรายท่ีเขา้เง่ือนไขตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดย
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”)  

จ) ก าไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 

ก าไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย                    
ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ 

ฉ) ค่าธรรมเนียมและบริการ 

ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้ง ทั้งน้ีในกรณีท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยให้
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะตอ้งปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการ
ให้บริการดังกล่าวในแต่ละคราวด้วยมูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสมเป็นรายได้รอตดับญัชี ซ่ึง
บนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของบญัชี “หน้ีสินอ่ืน” ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้
รายไดใ้นส่วนของก าไรขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือลูกคา้มาใชสิ้ทธิพิเศษดงักล่าว และ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดป้ฏิบติัตามสญัญาภาระผกูพนัท่ีจะจดัหารางวลันั้นแลว้  

ช) รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 

 สญัญาประกนัภยั 

 เบ้ียประกนัภยัรับประกอบดว้ยเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยัและเบ้ียประกนัภยัต่อรับ 
หักด้วยมูลค่าของกรมธรรม์ท่ียกเลิกและการส่งคืนเบ้ียประกันภัย และปรับปรุงด้วยส ารองเบ้ีย
ประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

 เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยัถือเป็นรายไดต้ามวนัท่ีท่ีมีผลบงัคบัใช้ในกรมธรรม์
ประกนัภยั ในกรณีท่ีกรมธรรม์มีอายุการคุม้ครองเกิน 1 ปีจะบนัทึกรายไดเ้ป็นรายการรับล่วงหน้า 
และจะทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

เบ้ียประกนัภยัต่อรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือไดรั้บใบค าขอเอาประกนัภยัต่อหรือใบแจง้การประกนัภยัต่อ
จากบริษทัผูเ้อาประกนัภยัต่อ 
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 สญัญาประกนัชีวิต 

เบ้ียประกนัชีวิตบนัทึกเป็นรายไดต้ามวนัท่ีท่ีมีผลบงัคบัในกรมธรรม์หลงัจากหักเบ้ียประกนัภยัต่อ
และส่งคืน และส าหรับกรมธรรมต่์ออายจุะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือถึงก าหนดช าระเฉพาะเบ้ียประกนัของ
กรมธรรมท่ี์มีผลบงัคบัใชอ้ยู ่ณ วนัส้ินปี 

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

ก) ดอกเบ้ียจ่าย 

ดอกเบ้ียจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงคา้ง ในกรณีท่ีดอกเบ้ียได้คิดรวมอยู่ในตัว๋เงินจ่ายแลว้ 
ดอกเบ้ียนั้นจะบนัทึกเป็นดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชีและจะตดัจ าหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายเฉล่ียเท่า ๆ กัน
ตลอดอายขุองตัว๋เงินนั้น 

ข) ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงจากการใหเ้ช่าซ้ือ/เช่าการเงิน 

ค่าใช้จ่ายทางตรงเม่ือเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจากการให้เช่าซ้ือ/เช่าการเงิน (เช่น ค่านายหน้า ค่าอากร
แสตมป์) จะปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และแสดงหักจากรายไดด้อกเบ้ียตลอด
อายขุองสญัญาเพื่อใหส้ะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสญัญา 

รายได้ดอกเบ้ียจากการให้เช่าซ้ือ/เช่าการเงินรอตดับัญชีแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่าย
ทางตรงท่ีเกิดข้ึนเม่ือเร่ิมแรก 

ค) ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

4.3 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพย์
บนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพย์
ดงักล่าวบนัทึกในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะรับรู้ในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดจ้  าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย บริษทัฯและบริษทัยอ่ย           
ตดับญัชีส่วนเกิน/ส่วนต ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ านวนท่ีตดัจ าหน่าย/รับรู้น้ีจะ
แสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ 
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เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปแสดงมูลค่าตาม            
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการ
สุดทา้ยของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีค านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทยหรือตลาดอ่ืน หรืออตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลปรับดว้ยค่าความเส่ียงท่ี
เหมาะสมแลว้แต่กรณี มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย เงินลงทุนในตราสารหน้ี              
ท่ีจะถือจนครบก าหนด และเงินลงทุนทัว่ไปในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่
โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่า
ยติุธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนหรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน  

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน              
จะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ในกรณีท่ีมีการจ าหน่ายเงินลงทุนเพียง
บางส่วน ราคาตามบัญชีต่อหน่วยท่ีใช้ในการค านวณต้นทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายใช้วิธีถัวเฉล่ีย                  
ถ่วงน ้าหนกั 

4.4 เงินลงทุนในลูกหนีท้ีรั่บโอนและค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุน 

 เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนแสดงในราคาทุนท่ีจ่ายซ้ือสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของเงินลงทุนบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในกรณีลูกหน้ีท่ีรับโอนไดมี้การท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี บริษทัฯและบริษทัย่อยจะโอนเงินลงทุนใน
ลูกหน้ีดงักล่าวไปเป็นเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและแสดงตามมูลค่ายติุธรรม โดยอา้งอิงมูลค่ายติุธรรมจากยอด
คงเหลือตามบญัชีของเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน ณ วนัโอนหรือ ณ วนัท าสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี  

บริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนโดยใชว้ิธีการประเมิน
มูลค่ายติุธรรม โดยอา้งอิงจากมูลค่าหลกัประกนั 
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4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและเงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี              
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย ซ่ึงการบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียน้ีจะ
บนัทึกเงินลงทุนเร่ิมแรกในราคาทุนแลว้ปรับดว้ยส่วนไดเ้สียท่ีเกิดจากผลการด าเนินงานของบริษทัร่วมตาม
อตัราส่วนการลงทุน  

4.6 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีแสดงเฉพาะยอดเงินตน้ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ ยกเวน้เงินเบิกเกินบญัชีแสดงดว้ยยอด            
เงินตน้รวมดอกเบ้ีย รายไดร้อตดับญัชีและส่วนลดรับล่วงหนา้ของเงินใหสิ้นเช่ือท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายไดแ้สดง
เป็นรายการหกัจากเงินใหสิ้นเช่ือ 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินแสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินคงคา้งสุทธิ
จากยอดคงเหลือของรายไดท้างการเงินท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ซ่ึงแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่าย
ทางตรงท่ีเกิดข้ึนเม่ือเร่ิมแรกรอตดับญัชี 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละลูกหน้ีธุรกิจ
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ โดยลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยร์วมถึงลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยใชห้ลกัทรัพยท่ี์
ซ้ือนั้นมาวางเป็นประกนั ลูกหน้ีธุรกรรมการยมืและให้ยืมหลกัทรัพย ์และลูกหน้ีทรัพยสิ์นวางประกนั อนัไดแ้ก่ เงิน
ท่ีน าไปวางเป็นประกนักบัเจา้หน้ีหุ้นยมืหรือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และรวมถึงลูกหน้ีอ่ืน เช่น ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพย์
ดว้ยเงินสดท่ีไม่สามารถช าระเงินไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด ลูกหน้ีท่ีอยู่ระหว่างด าเนินคดี ประนอมหน้ีหรือ
ผอ่นช าระ และส าหรับลูกหน้ีท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสดแสดงไวภ้ายใตร้ายการ “ลูกหน้ีจากการซ้ือขาย
หลกัทรัพย”์ 

4.7 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

ก) ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจธนาคารและบริษทับริหารสินทรัพยต์ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ของเงินให้สินเช่ือตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดย ธปท. และปรับปรุงเพิ่มดว้ยจ านวนเงินเพิ่มเติมท่ีคาด
วา่จะเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยการวิเคราะห์และประเมินฐานะของลูกหน้ีจากประสบการณ์ในการ
พิจารณาความเส่ียงและมูลค่าหลกัประกนัประกอบ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีตั้งเพิ่ม(ลด)บนัทึกบญัชี
เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 
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ส าหรับลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ (ยกเวน้ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือส่วนบุคคลของบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจ
ธนาคาร) ท่ีจดัชั้นเป็นหน้ีปกติ (รวมลูกหน้ีท่ีผา่นการปรับโครงสร้างหน้ี) และจดัชั้นเป็นหน้ีกล่าวถึงเป็น
พิเศษ บริษทัฯและบริษทัย่อยกนัส ารองในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 1 และ 2 ตามล าดบั ของยอดหน้ีเงินตน้               
คงคา้ง (ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) หลงัหักหลกัประกนั และส าหรับลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
กันเงินส ารองในอัตราร้อยละ 100 ส าหรับส่วนต่างระหว่างยอดหน้ีตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีหรือมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บจาก
การจ าหน่ายหลกัประกนั โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียคิดลดและระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจ าหน่ายหลกัประกนัได้
ตามหลกัเกณฑ์ของ ธปท. ทั้งน้ี ส าหรับลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพท่ีเป็นลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือหรือลูกหน้ี
ตามสญัญาเช่าการเงินจะถือวา่ไม่มีหลกัประกนั 

และส าหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือส่วนบุคคลของบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจธนาคาร บริษทัย่อย                   
กันเงินส ารองเป็นกลุ่มลูกหน้ี (Collective Approach) ตามการจัดกลุ่มลูกหน้ีท่ีมีความเส่ียงลักษณะ
เดียวกนั โดยพิจารณาจากผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงค านวณจากค่าความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ี
จะผิดนดัช าระหน้ี (Probability of default) และร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีผิดนดั
ช าระหน้ีต่อยอดหน้ี (Loss given default) นอกจากน้ี บริษัทย่อยได้พิจารณากันส ารองเพิ่มเติมโดย
ค านึงถึงผลสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนเพิ่มเติมจากปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการ
ช าระหน้ีของลูกหน้ี โดยค่าตวัแปรและขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ท่ีใช้ในการค านวณน้ีได้มีการสอบทาน
รายละเอียดและทบทวนความเหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ  

ข) บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหน้ีแต่ละ
รายโดยพิจารณาความเส่ียงในการเรียกช าระและมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์ใชค้  ้าประกนั และตั้งค่าเผือ่หน้ี
สงสัยจะสูญเม่ือหน้ีนั้นมีหลกัประกนัไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสไดรั้บช าระคืนไม่ครบ ทั้งน้ี บริษทั
ยอ่ยถือพื้นฐานการจดัชั้นหน้ีและตั้งส ารองตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดย ก.ล.ต. 

ค)  บริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจให้เช่าซ้ือและให้เช่าการเงินตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในอตัราร้อยละของ
ยอดลูกหน้ีท่ีคา้งช าระสุทธิจากรายไดท่ี้ยงัไม่ถือเป็นรายได ้โดยค านึงถึงจ านวนเดือนคงคา้งเป็นเกณฑ ์
(อา้งอิงจากหลกัเกณฑ์การจดัชั้นหน้ีของ ธปท.) โดยลูกหน้ีท่ีคา้งช าระไม่เกินกว่า 3 เดือนจะพิจารณา
ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากยอดหน้ีเงินตน้สุทธิหลงัหักหลกัประกนั และส าหรับลูกหน้ีท่ีคา้งช าระ                 
เกินกวา่ 3 เดือนจะพิจารณาตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญโดยไม่หกัหลกัประกนั 

ง) ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีอ่ืนตั้งข้ึนโดยประมาณจากจ านวนหน้ีท่ีอาจเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได ้                
ซ่ึงพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ีในงบการเงิน 

จ) บริษทัฯและบริษทัย่อยจะตดัจ าหน่ายลูกหน้ีออกจากบญัชีเม่ือเห็นว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินจาก
ลูกหน้ีได ้โดยการตดัจ าหน่ายลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญและหน้ีสูญท่ีไดรั้บคืนจะน าไปลดหรือเพิ่มค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ 
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4.8 การปรับโครงสร้างหนีท้ี่มีปัญหา 

ในกรณีท่ีเป็นการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยยินยอมผ่อนปรนเง่ือนไขในการช าระหน้ี  
บริษัทฯและบริษัทย่อยค านวณมูลค่ายุติธรรมของลูกหน้ีหลงัปรับโครงสร้างหน้ีโดยค านวณจากมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียขั้นต ่าของเงินให้สินเช่ือแก่
ลูกคา้               รายใหญ่ในตลาดท่ีใชเ้ป็นฐานในการเรียกเก็บจากลูกหน้ี ณ วนัปรับโครงสร้างหน้ี ผลต่าง
ระหว่างมูลค่ายติุธรรมของหน้ีท่ีค  านวณไดท่ี้ต ่ากว่ายอดหน้ีคงคา้งตามบญัชีเดิมจะบนัทึกเป็นค่าเผือ่การปรับ
มูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี และถือเป็นค่าใชจ่้ายทั้งจ  านวนในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จในปีท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ี และจะทบทวนค่าเผื่อการปรับมูลค่าดงักล่าวโดยใชมู้ลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บตามระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ และปรับปรุงค่าเผื่อการปรับมูลค่ากบั
บญัชีค่าใชจ่้ายหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ   

ในกรณีท่ีเป็นการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหาโดยการรับโอนสินทรัพยห์รือส่วนไดเ้สีย บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
จะบันทึกบัญชีสินทรัพยห์รือส่วนได้เสียท่ีรับโอนมาเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย ์(ซ่ึงอิงตามราคาประเมินของผูป้ระเมินภายในหรือผูป้ระเมินอิสระภายนอก) แต่ไม่เกินยอดหน้ี                   
คงคา้งตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย (รวมดอกเบ้ียคา้งรับท่ีหยดุรับรู้รายไดจ้นถึงวนัปรับโครงสร้างหน้ี) ส่วนเกิน
ของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์มากกว่ามูลหน้ีคงคา้งตามบญัชีจะรับรู้เป็นก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี
หรือดอกเบ้ียรับในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จแลว้แต่กรณี 

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีโดยการยนิยอมลดเงินตน้หรือดอกเบ้ียท่ีบนัทึกในบญัชีจะรับรู้เป็นขาดทุน
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเม่ือมีการปรับโครงสร้างหน้ี 

4.9 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า 

บริษทัยอ่ยบนัทึกสินทรัพยท่ี์ลูกคา้วางไวก้บับริษทัยอ่ยเพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ญัชีเงินสดและบญัชีเครดิต
บาลานซ์ รวมถึงเงินท่ีลูกคา้วางเป็นประกนัเพื่อการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ของบริษทัยอ่ยเพื่อการควบคุมภายใน และ ณ วนัท่ีในงบการเงิน บริษทัยอ่ยจะตดัรายการดงักล่าวในส่วนท่ี
ไม่มีภาระค ้าประกนัออกทั้งดา้นสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพยท่ี์เป็นของบริษทัย่อย
เท่านั้น 
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4.10 ทรัพย์สินรอการขาย 

 ทรัพยสิ์นรอการขายแสดงตามราคาทุน (มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์ซ่ึงอิงตามราคาประเมินแต่ไม่เกินยอดหน้ี
คงคา้งตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย) หรือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ซ่ึงมูลค่าท่ีคาด
ว่าจะไดรั้บคืนอา้งอิงตามราคาประเมินล่าสุดหักดว้ยประมาณการค่าใชจ่้ายในการขาย และปรับปรุงเพิ่มเติมตาม
หลกัเกณฑข์อง ธปท. ประกอบกบัการพิจารณาประเภทและคุณลกัษณะของทรัพยสิ์น 

 ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายจะรับรู้เป็นรายไดใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเม่ือขาย ยกเวน้การขายโดยการให้ผูซ้ื้อกู้ยืมเงิน ก าไรจะรับรู้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดย ธปท. 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายและขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนใน                
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

4.11 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ก) ท่ี ดินแสดงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่หักค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) โดยไม่มีการคิด               
ค่าเส่ือมราคา  

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดินในราคาทุน ณ วนัท่ีไดสิ้นทรัพยม์า หลงัจากนั้น
บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัให้มีการประเมินราคาท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและแสดงสินทรัพย์
ดงักล่าวในราคาท่ีตีใหม่ ทั้งน้ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็น                
คร้ังคราวเพื่อมิให้ราคาตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมี
สาระส าคญั 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนและรับรู้จ านวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วนของเจา้ของ 
อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บรู้ราคาท่ีลดลง
ในส่วนก าไรหรือขาดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกินจ านวนท่ีเคย
ลดลงซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนก าไรหรือ
ขาดทุน อยา่งไรกต็าม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มข้ึนและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี “ส่วนเกิน
ทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ อยูใ่นส่วนของเจา้ของ ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในจ านวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ 
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ข) สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งแสดงตามวิธีราคาทุนโดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา 

ค) อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า                  
(ถ้ามี) ค่าเส่ือมราคาค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณ ดงัน้ี 

อาคาร - 20 - 30 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร - 5 - 10  ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ - 3 - 10  ปี 
ยานพาหนะ  - 5  ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

ง) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จะถูกตดัออกจากบญัชีเม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ไดรั้บประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่าย ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์
(ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
นั้น) จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

จ) บริษทัฯและบริษทัย่อย ตดัรายการสินทรัพยท่ี์มีการตีราคาเพิ่มเม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะ
ไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์ส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพยท่ี์คงเหลืออยู ่ณ วนัตดัรายการจะถูกโอนไปยงัก าไรสะสมโดยตรง 

4.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ าหน่าย 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจโดยอา้งอิงจาก
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ประเมิน ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ และส าหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนบนัทึกตน้ทุน
เร่ิมแรกตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่าย
สะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี)  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัอยา่งมีระบบตลอดอายุ
การใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพย์
นั้นอาจเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่าย
ของสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนดังกล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ าหน่ายและค่าเผื่อการด้อยค่ารับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใชป้ระโยชน์จ ากดัมีอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 3 - 10 ปี 

ไม่มีการตดัจ าหน่ายค่าคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ท่ีอยูร่ะหวา่งพฒันา 
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4.13 สิทธิการเช่า 

สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสม โดยตดัจ าหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยวิธีเสน้ตรงตามอายสุญัญาเช่า 

4.14 การรวมธุรกจิและค่าความนิยม 

การรวมธุรกิจบนัทึกตามวิธีซ้ือ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วน
ท่ีสูงกว่าส่วนไดเ้สียในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า ค่าความนิยมแสดงตามราคาทุนหักค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการ
ดอ้ยค่าเกิดข้ึน  

4.15 ลูกหนี/้เจ้าหนีส้ านักหักบัญชี 

ลูกหน้ี/เจา้หน้ีส านกัหักบญัชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหน้ี/เจา้หน้ีส านกัหักบญัชีท่ีเกิดจากการช าระราคาซ้ือ
ขายหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ ทั้งน้ีรวมถึงเงินท่ีไดน้ าไปวางเป็นประกนักบัส านกัหกับญัชีในการ
ท าธุรกรรมอนุพนัธ์ 

4.16 หลกัทรัพย์ซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน/หลกัทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 

บริษทัยอ่ยมีการท าสัญญาซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนภาคเอกชนหรือมีการท าสัญญาขายหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญา
ซ้ือคืน โดยมีก าหนดวนั เวลา และราคาท่ีแน่นอนในอนาคต โดยจ านวนเงินท่ีจ่ายส าหรับหลกัทรัพยซ้ื์อโดยมี
สัญญาขายคืนแสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน หรือเงินให้สินเช่ือแลว้แต่
คู่สัญญา โดยหลกัทรัพยภ์ายใตส้ัญญาขายคืนถือเป็นหลกัประกนัการกูย้ืม ในขณะท่ีหลกัทรัพยข์ายโดยมี
สัญญาซ้ือคืนแสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินดา้นหน้ีสินในงบแสดงฐานะ
การเงินดว้ยจ านวนเงินท่ีไดรั้บมาจากการขายหลกัทรัพย์ดงักล่าว โดยหลกัทรัพยภ์ายใตส้ัญญาซ้ือคืนถือเป็น
หลกัประกนั 
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4.17 การจัดประเภทสัญญาประกนัภัย  

บริษทัย่อยจดัประเภทของสัญญาประกนัภยัและสัญญาประกนัภยัต่อโดยการพิจารณาลกัษณะของสัญญา
ประกันภัย โดยสัญญาประกันภัยคือสัญญาซ่ึงผูรั้บประกันภัย รับความเส่ียงด้านการรับประกันภัยท่ีมี
นัยส าคัญจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง (ผูเ้อาประกันภัย) โดยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้อา
ประกนัภยัหากเหตุการณ์ในอนาคตอนัไม่แน่นอนท่ีระบุไว ้(เหตุการณ์ท่ีเอาประกนัภยั) เกิดผลกระทบในทาง
ลบต่อผูเ้อาประกนัภยั  ในการพิจารณาว่ามีการรับความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัท่ีมีนยัส าคญัหรือไม่นั้นจะ
พิจารณาจากจ านวนผลประโยชน์ท่ีจะตอ้งจ่ายกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีรับประกนัภยัเกิดข้ึนกบัภาระผูกพนัท่ี
จะตอ้งจ่ายตามสญัญาหากไม่มีสถานการณ์ท่ีรับประกนัภยัเกิดข้ึน ซ่ึงหากไม่เขา้เง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้ บริษทั
ยอ่ยจะ                     จดัประเภทสัญญาประกนัภยัดงักล่าวเป็นสัญญาการลงทุน ซ่ึงสัญญาการลงทุนคือสัญญาท่ี
มีรูปแบบทางกฎหมายเป็นสัญญาประกนัภยัและท าให้ผูรั้บประกนัภยัมีความเส่ียงทางการเงิน แต่ไม่ไดท้  าให้
ผูรั้บประกนัภยัมีความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัท่ีส าคญั ความเส่ียงทางการเงิน ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนหรือราคา 

 บริษทัยอ่ยจดัประเภทของสัญญาโดยประเมินความส าคญัของความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัเป็นรายสัญญา   
ณ วนัเร่ิมตน้สญัญาหากสญัญาใดจดัประเภทเป็นสญัญาประกนัภยัแลว้ จะยงัคงเป็นสญัญาประกนัภยัตลอดไป
จนกว่าสิทธิและภาระผกูพนัทั้งหมดถูกท าใหส้ิ้นสุดหรือส้ินผลบงัคบั หากสญัญาใดเคยจดัประเภทเป็นสัญญา
การลงทุน ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา อาจจะถูกจดัประเภทเป็นสัญญาประกนัภยัในเวลาต่อมาได ้หากพบว่าความ
เส่ียงดา้นการรับประกนัภยัเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั 

4.18 เบีย้ประกนัภัยค้างรับและค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับทั้งจากการรับประกนัภยัโดยตรงและจากการรับประกนัภยัต่อ แสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ี
จะไดรั้บ โดยบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
เก็บเงินไม่ได ้ซ่ึงพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและตามสถานะปัจจุบนัของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ      
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

4.19 สินทรัพย์/หนีสิ้นจากการประกนัภัย 

ก) สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจ านวนเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ (ค่าสินไหมทดแทน
คา้งรับ และรายการคา้งรับอ่ืน ๆ จากบริษทัประกันภยัต่อ ยกเวน้เบ้ียประกันภัยคา้งรับหักค่าเผื่อ                     
หน้ีสงสัยจะสูญ) เงินมดัจ าท่ีวางไวจ้ากการรับประกนัภยัต่อ และส ารองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจาก
การประกนัภยัต่อ โดยส ารองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากการประกนัภยัต่อประมาณข้ึนตามสดัส่วน
ของการประกนัภยัต่อของส ารองเบ้ียประกนัภยั และส ารองค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายว่าดว้ย
การค านวณส ารองประกนัภยั 



18 
 

ข) หน้ีสินจากการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจ านวนเงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อ และเงินมดัจ าท่ีบริษทั
ยอ่ยถือไวจ้ากการเอาประกนัภยัต่อ ซ่ึงเงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อประกอบดว้ยเบ้ียประกนัภยั
ต่อ   คา้งจ่าย และรายการคา้งจ่ายอ่ืน ๆ ใหก้บับริษทัประกนัภยัต่อ  

4.20 เงินส ารองเบีย้ประกนัภัย/เงินส ารองประกนัชีวติ 

สญัญาประกนัภยั 

ส ารองเบ้ียประกนัภยัประกอบดว้ย ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้และส ารองความเส่ียงภยัท่ียงั
ไม่ส้ินสุด 

ก) ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดค้  านวณจากเบ้ียประกนัภยัรับก่อนการเอาประกนัภยัต่อดว้ย
วิธีการ ดงัน้ี 

การประกนัภยัขนส่งเฉพาะเท่ียว การ 
     ประกนัอุบติัเหตุการเดินทางท่ีมี

ระยะเวลาคุม้ครองไม่เกิน 6 เดือน 

- ร้อยละร้อยของเบ้ียประกนัภยัรับ ตั้งแต่วนัท่ีกรมธรรม์
ประกนัภยัเร่ิมมีผลคุม้ครอง ตลอดระยะเวลาท่ีบริษทั
ยอ่ยยงัคงใหค้วามคุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภยั  

การประกนัภยัอ่ืน -  วิธีเฉล่ียรายเดือน (วิธีเศษหน่ึงส่วนยีสิ่บส่ี)  

 ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดเ้อาประกนัภยัต่อ ค านวณจากเบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอา
ประกนัภยัต่อดว้ยวิธีการเช่นเดียวกบักรมธรรมป์ระกนัภยัตรงท่ีไดโ้อนความเส่ียงจากการประกนัภยั
ใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้ตลอดอายขุองสญัญาในกรมธรรม ์

ข) ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 

บริษทัยอ่ยจะค านวณส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด (Unexpired Risk Reserve) ซ่ึงเป็นจ านวนเงิน
ท่ีบริษทัยอ่ยจดัสรรไวเ้พื่อชดใชค่้าสินไหมทดแทนท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตส าหรับการประกนัภยัท่ียงั
มีผลบงัคบัอยู ่ซ่ึงค  านวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชก้ารประมาณการท่ีดีท่ีสุดของ               
ค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกนัท่ีเหลืออยู ่โดยอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีต 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัยอ่ยจะเปรียบเทียบมูลค่าของส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดกบั
ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้หากมูลค่าของส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดสูงกว่าส ารอง              
เบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้บริษทัยอ่ยจะรับรู้ส่วนต่างและแสดงรายการส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่
ส้ินสุดในงบการเงิน 
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สญัญาประกนัชีวิต  

เงินส ารองประกนัชีวิตเป็นยอดเงินส ารองสะสมตั้งแต่เร่ิมรับประกนัจนถึงวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
ส าหรับค่าสินไหมทดแทนท่ีประมาณวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตจากกรมธรรมท่ี์มีผลบงัคบัอยู ่ 

บริษทัย่อยบนัทึกเงินส ารองประกนัชีวิตตามวิธีส ารองประกันภยัแบบเบ้ียประกันภยัรวม (GPV) ซ่ึงเป็น
วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัอีกประเภทหน่ึงท่ีมีขอ้สมมติหลกัเก่ียวกบัอตัราการขาดอายุหรือเวนคืน
กรมธรรม์ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการขายและบริหาร อตัรามรณะและอตัราการเจ็บป่วย อตัราคิดลดและอตัรา                
เงินปันผลท่ีไม่รับรองการจ่ายในอนาคต โดยการค านวณตามวิธีน้ีสอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้น
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) เร่ืองการประเมิน
ราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัชีวิต 

4.21 ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจากการประกันภัย/เงินที่ต้องจ่ายตามกรมธรรม์
ประกนัชีวติ 

สญัญาประกนัภยั 

ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึกตามจ านวนท่ีจะจ่ายจริง ส่วนส ารองค่าสินไหมทดแทนจะบนัทึกเม่ือไดรั้บ
การแจง้ค าเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกนัภยัตามจ านวนท่ีผูเ้อาประกนัภยัแจง้และโดยการประมาณการ
ของฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ย มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรม์
ท่ีเก่ียวขอ้ง  

นอกจากน้ี บริษทัย่อยไดต้ั้งส ารองเพิ่มเติมส าหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดมี้การรายงานให้
ทราบ (Incurred but not reported claims - IBNR) ซ่ึงค านวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดย
ค านวณจากประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัในอนาคต
ส าหรับความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนแลว้ก่อนหรือ ณ วนัท่ีในงบการเงิน ทั้งจากรายการความสูญเสียท่ีบริษทัย่อย
ไดรั้บรายงานแลว้และยงัไม่ไดรั้บรายงาน สุทธิดว้ยค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรู้ไปแลว้ในบญัชี  

สญัญาประกนัชีวิต 

เงินท่ีตอ้งจ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัชีวิตบนัทึกเม่ือไดรั้บแจง้หรือตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์
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4.22 สัญญาเช่าระยะยาว 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนให้กบับริษทัฯและบริษทัย่อยใน
ฐานะผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า ภาระ
ผกูพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสิน  ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญา
เช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า  

  สญัญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าทรัพยสิ์นโดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ยงัคงอยู่
กบัผูใ้ห้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

4.23 ตราสารอนุพนัธ์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเขา้ท ารายการเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อบริหารความเส่ียง
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

ตราสารอนุพนัธ์ท่ีท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อคา้บนัทึกเป็นรายการนอกงบการเงิน บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
รับรู้ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของสญัญาเป็นก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ โดยมูลค่ายุติธรรมอา้งอิงจากราคาซ้ือขายในตลาด หรือในกรณีท่ีมูลค่ายุติธรรมไม่สามารถอา้งอิง
ราคาตลาดได้ มูลค่ายุติธรรมจะค านวณโดยใช้เทคนิคและแบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า                
ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในแบบจ าลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด ปรับดว้ยค่าความเส่ียงดา้น
เครดิตของคู่สญัญาแต่ละราย 

ตราสารอนุพนัธ์อ่ืน (สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียและสัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียต่างสกลุเงิน) ท่ีมิไดมี้ไวเ้พื่อคา้จะบนัทึกเป็นรายการนอกงบการเงินและแสดงมูลค่า
ดว้ยวิธีคงคา้ง โดยองคป์ระกอบท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินปีใน
ลกัษณะเดียวกบัรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง โดยก าไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศ (ถา้มี) จะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส่วนองคป์ระกอบ
ท่ีเป็นอตัราดอกเบ้ียจะถูกบนัทึกตามเกณฑ์คงคา้งเช่นเดียวกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีถูกป้องกนัความเส่ียง 
คือถือเป็นส่วนหน่ึงของดอกเบ้ียรับหรือดอกเบ้ียจ่ายตลอดอายุของสัญญา ลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามสัญญา
แลกเปล่ียนแสดงสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน 
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4.24 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษัทฯและบริษัทย่อย                 
หรือถูกบริษทัฯและบริษทัย่อยควบคุม ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญักับบริษทัฯและบริษทัย่อย ผูบ้ริหารส าคญั 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

4.25 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินว่ามีขอ้บ่งช้ีซ่ึงแสดงว่าสินทรัพยข์องบริษทัฯ
และบริษทัย่อยดอ้ยค่าลงหรือไม่ และหากมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินการ 
ดอ้ยค่าและรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนใน
การขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
หักตน้ทุนในการขาย หมายถึง จ านวนเงินท่ีกิจการจะได้มาจากการจ าหน่ายสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะ
การเงินหักด้วยตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้ นผูซ้ื้อกับผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการ
แลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั ในการ
ประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่า
จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดกระแสเงินสดดงักล่าวเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษี
ท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็น
ลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู ่

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนใน 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่ค่าความนิยม มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในปีก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ได้รับคืนของสินทรัพย์นั้ น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้ในปีก่อนก็ต่อเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้ าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
คร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่               
สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นปีก่อน ๆ 
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จทนัที 
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4.26 หุ้นกู้อนุพนัธ์ 

หุ้นกู้อนุพนัธ์เป็นหุ้นกู้ท่ีบริษัทย่อยออกและเสนอขายให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงเป็นผูล้งทุนสถาบันหรือผูล้งทุน          
รายใหญ่ โดยออกจ าหน่ายภายใตเ้ง่ือนไขท่ีไดรั้บอนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) หุ้นกูอ้นุพนัธ์ดงักล่าวมีการอา้งอิงกบัราคาหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  

หุ้นกูแ้สดงดว้ยราคาทุนท่ีขายปรับดว้ยส่วนต ่ากว่ามูลค่าของหุ้นกูท่ี้ตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  
ซ่ึงจ านวนท่ีตดัจ าหน่ายน้ีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

อนุพนัธ์ทางการเงินแฝงแสดงภายใตบ้ญัชีสินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์โดยแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมค านวณโดยใชเ้ทคนิคและ
แบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ าลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปร
ท่ีมีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงขอ้มูลความสัมพนัธ์ของสภาพคล่อง เงินปันผล อตัราดอกเบ้ีย ราคาของสินคา้
อา้งอิง และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของสินคา้อา้งอิง 

4.27 ผลประโยชน์ของพนักงาน  

 ก)  ผลประโยชน์ระยะสั้น 

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ภาระผูกพนัของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน ซ่ึงไดแ้ก่ เงินเดือน 
ค่าจา้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมและวนัลาพกัร้อนเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให ้

 ข)  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ี
พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่าย
สมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 ค)  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์)  

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานส าหรับพนกังาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดย
ใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ า
การประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัใน
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.28 เงินตราต่างประเทศ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ี
ใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวม
วดัมูลค่าดว้ยสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดข้ึนในระหว่างปีแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน               
ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศและภาระผกูพนัท่ีมี
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ีในงบการเงินไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน 

ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการซ้ือขายและเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนรวมอยู่ในการค านวณผลการ
ด าเนินงาน 

4.29 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี            
ของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้ ง                       
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลา
รายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและ 
บริษทัยอ่ยจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วน
มาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ หากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

4.30 ประมาณการหนีสิ้น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะเสียทรัพยากร                
เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระ
ผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

4.31 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายติุธรรม คือ ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินให้แก่
ผูอ่ื้น โดยเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด (market participants) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีตลาด
ซ้ือขายคล่องรองรับ แต่กรณีท่ีไม่สามารถหาราคาตลาดไดจ้ะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการ
ประเมินมูลค่าท่ีใชอ้ย่างแพร่หลายในตลาด รวมถึงการวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลด และแบบจ าลองตาม
ทฤษฎีในการประเมินมูลค่า 

ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีบริษัทฯและบริษทัย่อยใช้ในการวดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน แบ่งเป็น 3 ระดับตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการวดัมูลค่า
ยติุธรรมดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั        

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงิน  
 ในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่าง
ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการ            
วดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 
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5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคญั 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีอาจส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึน
จริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญั มีดงัน้ี 

5.1 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนีสิ้น 

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณา
ว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าว
แลว้หรือไม่ โดยใชดุ้ลยพินิจบนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

5.2 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของเงินให้สินเช่ือและค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี ้

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของเงินใหสิ้นเช่ือและค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในลูกหน้ีเกิดจากการปรับมูลค่า
ของเงินให้สินเช่ือจากความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดข้ึน ฝ่ายบริหารไดใ้ชห้ลกัเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัย                
จะสูญของ ธปท. หรือ ก.ล.ต. ประกอบกับดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเม่ือ
ลูกหน้ีมีปัญหาในการจ่ายช าระคืนหน้ีเงินตน้และดอกเบ้ีย โดยใช้การวิเคราะห์สถานะของลูกหน้ีรายตวั           
ความน่าจะเป็นของการผดินดัช าระหน้ี มูลค่าของหลกัประกนัและสภาวะเศรษฐกิจ  

5.3 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาตั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์เม่ือฝ่ายบริหารพิจารณาว่า
เงินลงทุนดงักล่าวมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน ซ่ึงการท่ีจะระบุว่าเงินลงทุนมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า
หรือไม่นั้นจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร  

5.4 การประเมินกองทุนเพ่ือการลงทุนตามนิยามของกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว 

ในการประเมินว่ากองทุนท่ีบริษัทย่อยรับหน้าท่ีบริหารจดัการเขา้นิยามการเป็นกิจการซ่ึงมีโครงสร้าง
เฉพาะตวัหรือไม่ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินสิทธิของบุคคลอ่ืนในการออกเสียง และสิทธิ          
อ่ืนใดท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงรวมถึงสิทธิในการเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทุนจากบริษทัย่อยเป็นบริษทั
อ่ืน สิทธิในการเลิกกองทุน หรือสิทธิในการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เพื่อประเมินว่าสิทธิดงักล่าวถือเป็นปัจจยั
หลกัในการก าหนดวา่ใครเป็นผูค้วบคุมกองทุนหรือไม่ 
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5.5 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้น
ตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว 
โดยใช้เทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ าลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบั              
ตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงความเส่ียงทางดา้นเครดิตของคู่สัญญา สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ 
และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการค านวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรม 

5.6 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 

บริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเม่ือพบว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได ้          
รับคืนของทรัพยสิ์นมีมูลค่าลดลงกว่ามูลค่าตามบญัชี ฝ่ายบริหารไดใ้ชห้ลกัเกณฑก์ารตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ 
ธปท. ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยพิจารณาจากราคา
ประเมินล่าสุดของทรัพยสิ์น ประเภท และคุณลกัษณะของทรัพยสิ์น  

5.7 ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
ใหม่หากพบวา่มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยแสดงมูลค่าของท่ีดินดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงราคาท่ีตีใหม่น้ีไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมิน
ราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซ่ึงการประเมินมูลค่าดังกล่าวตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานและ             
การประมาณการบางประการตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 15 

นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาตั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เม่ือฝ่ายบริหาร
พิจารณาว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน และจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่า
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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5.8 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในการบนัทึกและวดัมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบ
การดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
ในอนาคตจากสินทรัพยห์รือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสม
ในการค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ ซ่ึงประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลง
ไดเ้น่ืองจากภาวะการแข่งขนั แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของรายได ้โครงสร้างตน้ทุน การเปล่ียนแปลงของ
อตัราคิดลด ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง  

5.9 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี และ
ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ช้เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมีก าไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้ น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นต้อง
ประมาณการว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด 
โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

5.10 สัญญาเช่าการเงิน/สัญญาเช่าด าเนินงาน  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ช้
ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อน
หรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่  

5.11 เงินส ารองประกนัภัย/เงินส ารองประกนัชีวติ 

เงินส ารองประกนัภยัส าหรับความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดค านวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดย
ใชก้ารประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกนัท่ีเหลืออยู ่ 

เงินส ารองประกนัชีวิตค านวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงประมาณจากขอ้สมมติปัจจุบนัหรือ
ขอ้สมมติท่ีก าหนดตั้งแต่วนัเร่ิมรับประกนั โดยสะทอ้นถึงการประมาณการท่ีดีท่ีสุดตามระยะเวลาในเวลานั้น 
ซ่ึงการประมาณการเงินส ารองดงักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารซ่ึงสะทอ้นถึงการประมาณการอยา่งดี
ท่ีสุด ณ ขณะนั้น 



28 
 

5.12 ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัยอ่ยตอ้งประมาณการส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทน
คา้งจ่ายโดยแยกพิจารณาสองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนและไดรั้บรายงานความเสียหาย
แลว้ และส่วนของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน (Incurred but not reported - IBNR) ซ่ึง
ตอ้งใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีเป็นมาตรฐานสากล โดยขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใช้ในวิธีการทาง
คณิตศาสตร์ประกนัภยัดงักล่าวประกอบดว้ยขอ้มูลในอดีต ซ่ึงไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหม
ทดแทน การจ่ายช าระค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนเฉล่ีย จ านวนคร้ังของค่าสินไหม เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม 
การประมาณการดังกล่าวตอ้งใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารซ่ึงสะทอ้นถึงการประมาณการอย่างดีท่ีสุดใน
ขณะนั้น 

5.13 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการ เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต           
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนักงาน และอตัราการมรณะ โดยใชดุ้ลยพินิจบนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีดี
ท่ีสุดท่ีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

5.14 คดีฟ้องร้องและหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย และจากหน้ีสินท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากการรับโอนกิจการและการโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ซ่ึงฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ
ประเมินผลของรายการดังกล่าว ซ่ึงในกรณีท่ีฝ่ายบริหารเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจะไม่บนัทึก
ประมาณการหน้ีสินจากกรณีดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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6. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2561 2560 

 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ       
ธนาคารแห่งประเทศไทย
และกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 6,634 - 6,634 5,434 800 6,234 
ธนาคารพาณิชย ์ 554 33,786 34,340 411 24,258 24,669 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ - 39,150 39,150 - 36,891 36,891 
สถาบนัการเงินอ่ืน 850 16,567 17,417 798 17,997 18,795 

รวม 8,038 89,503 97,541 6,643 79,946 86,589 
บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ - 41 41 - 21 21 
หกั: รายไดร้อตดับญัชี - - - - (3) (3) 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - (161) (161) - (244) (244) 
รวมในประเทศ 8,038 89,383 97,421 6,643 79,720 86,363 

ต่างประเทศ       
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 1,307 30 1,337 1,397 7,794 9,191 
เงินยโูร 70 - 70 45 - 45 
อ่ืน ๆ 289 - 289 283 - 283 

รวม 1,666 30 1,696 1,725 7,794 9,519 
บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ - - - - 36 36 
รวมต่างประเทศ 1,666 30 1,696 1,725 7,830 9,555 

รวม 9,704 89,413 99,117 8,368 87,550 95,918 
 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ       
ธนาคารพาณิชย ์ 24 - 24 22 - 22 
บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ - - - - - - 

รวมในประเทศ 24 - 24 22 - 22 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีเงินฝากกบับริษทัย่อยจ านวน 24 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
(2560: 22 ลา้นบาท)  
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7. ตราสารอนุพนัธ์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 จ  านวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้ และ
การปรับบญัชีตามเกณฑค์งคา้งของตราสารอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียง (บญัชีเพื่อการธนาคาร) แบ่งตาม
ประเภทความเส่ียง ไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2561 2560 

 

มูลค่ายติุธรรม/การปรับบญัชี
ตามเกณฑค์งคา้ง จ านวนเงิน                        

มูลค่ายติุธรรม/การปรับบญัชี
ตามเกณฑค์งคา้ง จ านวนเงิน                        

ประเภทความเส่ียง สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา* สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา* 

อตัราแลกเปลีย่น       
   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้ 460 527 78,516 530 585 85,137 
   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อการธนาคาร 2 - 137 128 32 9,592 
อตัราดอกเบีย้       
   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้ 1,144 1,128 282,096 1,848 1,785 271,684 
   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อการธนาคาร - - 21,530 - - 20,530 
อตัราแลกเปลีย่นและอัตราดอกเบีย้       
   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้ 111 104 5,014 139 138 7,931 
   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อการธนาคาร 284 334 17,426 243 325 10,425 
อ่ืนๆ       

   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้ 4 4 1,216 1 3 2,303 

รวม 2,005 2,097 405,935 2,889 2,868 407,602 

* เปิดเผยเฉพาะกรณีท่ีบริษทัยอ่ยมีภาระตอ้งจ่ายช าระ 

ตราสารอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียง (บญัชีเพื่อการธนาคาร) เป็นภาระผกูพนัตามสัญญาล่วงหนา้ท่ีมิไดมี้
ไวเ้พื่อคา้ ซ่ึงวดัมูลค่าด้วยวิธีคงคา้ง โดยผลก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินปี แสดงเป็น
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์/หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ ส าหรับดอกเบ้ียคา้งรับ/คา้งจ่ายตามสัญญาจะบนัทึกเป็น
ดอกเบ้ีย คา้งรับในส่วนของสินทรัพยอ่ื์นหรือดอกเบ้ียคา้งจ่ายแลว้แต่กรณี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สัดส่วนการท าธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้แบ่งตามประเภทคู่สัญญา 
โดยพิจารณาจากจ านวนเงินตามสญัญา เป็นดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 
คู่สัญญา 2561 2560 

 ร้อยละ ร้อยละ 
สถาบนัการเงิน 93.52 93.32 
บุคคลภายนอก 6.48 6.68 
รวม 100.00 100.00 
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8. เงินลงทุน 

8.1 จ าแนกตามประเภทของเงินลงทุน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า 
 ตดัจ าหน่าย ยติุธรรม ตดัจ าหน่าย ยติุธรรม ตดัจ าหน่าย ยติุธรรม ตดัจ าหน่าย ยติุธรรม 
เงนิลงทุนเพ่ือค้า         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ 13,330 13,346 11,487 11,500 - - - - 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน   3,348 3,507 5,135 5,364 - - - - 
ตราสารทุนในความตอ้งการ
ของตลาดในประเทศ 1,079 958 1,748 1,713 - - - - 

 17,757 17,811 18,370 18,577 - - - - 
บวก: ค่าเผือ่การปรับมูลค่า 54  207  -  -  
สุทธิ 17,811  18,577  -  -  
เงนิลงทุนเผ่ือขาย         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ 100,199 99,910 114,299 114,495 170 170 497 497 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 23,725 23,702 25,025 25,373 320 321 686 695 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 17,385 17,203 10,441 10,430 - - - - 
ตราสารทุนในความตอ้งการ
ของตลาดในประเทศ 6,025 6,793 3,350 4,531 224 877 224 941 

หน่วยลงทุน 74 68 610 625 71 66 199 200 
 147,408 147,676 153,725 155,454 785 1,434 1,606 2,333 
บวก: ค่าเผือ่การปรับมูลค่า 268  1,729  649  727  
สุทธิ 147,676  155,454  1,434  2,333  
ตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบก าหนด  
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ 461 467 43 49 - - - - 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 220 247 240 273 - - - - 
เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 838 1,517 956 1,702 498 1,078 529 1,124 
 1,519 2,231 1,239 2,024 498 1,078 529 1,124 
หกั:  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (221)  (239)  (127)  (126)  
สุทธิ 1,298  1,000  371  403  
เงนิลงทุนทั่วไป         
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความ
ตอ้งการของตลาดในประเทศ 3,684  3,681  76  76  

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความ
ตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 1  1  -  -  

หน่วยลงทุน -  25  -  -  
 3,685  3,707  76  76  
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (33)  (35)  (25)  (25)  
สุทธิ 3,652  3,672  51  51  
รวมเงนิลงทุน - สุทธิ 170,437  178,703  1,856  2,787  
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8.2 จ าแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี ้

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2561 2560 

 ครบก าหนด ครบก าหนด 

 

เม่ือ            
ทวงถาม 

ไม่เกิน    
1 ปี 1- 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เม่ือ            
ทวงถาม 

ไม่เกิน    
1 ปี 1- 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงินลงทุนเผ่ือขาย           
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 5 54,117 46,075 2 100,199 5 23,293 90,859 142 114,299 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน - 2,119 16,957 4,649 23,725 - 1,188 18,865 4,972 25,025 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ - - 17,385 - 17,385 - 4,249 5,863 329 10,441 
รวม 5 56,236 80,417 4,651 141,309 5 28,730 115,587 5,443 149,765 
บวก: คา่เผือ่การปรับมูลคา่ - 7 (480) (21) (494) - 39 453 41 533 

รวม 5 56,243 79,937 4,630 140,815 5 28,769 116,040 5,484 150,298 
ตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบก าหนด           
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 419 - 42 461 - - - 43 43 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน - 30 40 150 220 - 40 50 150 240 
เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน (1) 838 - - - 838 956 - - - 956 
รวม 838 449 40 192 1,519 956 40 50 193 1,239 
หกั: คา่เผือ่การดอ้ยคา่ (221) - - - (221) (239) - - - (239) 

รวม 617 449 40 192 1,298 717 40 50 193 1,000 

รวมตราสารหนี ้ 622 56,692 79,977 4,822 142,113 722 28,809 116,090 5,677 151,298 

(1)  ยอดคงค้างของเงินลงทุนในลูกหนีท่ี้รับโอนเม่ือทวงถามเป็นยอดคงเหลือของลูกหนีท่ี้ซือ้มา ซ่ึงส่วนใหญ่ผิดนัดช าระเงินต้นและดอกเบีย้ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

 ครบก าหนด ครบก าหนด 

 
เม่ือ            

ทวงถาม 
ไม่เกิน    

1 ปี 1- 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
เม่ือ            

ทวงถาม 
ไม่เกิน    

1 ปี 1- 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
เงนิลงทุนเผ่ือขาย           
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 170 - - 170 - 497 - - 497 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน - 130 190 - 320 - 315 371 - 686 
รวม - 300 190 - 490 - 812 371 - 1,183 
บวก: ค่าเผือ่การปรับมูลค่า - - 1 - 1 - 6 3 - 9 

รวม - 300 191 - 491 - 818 374 - 1,192 
ตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบก าหนด           
เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน (1) 498 - - - 498 529 - - - 529 
รวม 498 - - - 498 529 - - - 529 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (127) - - - (127) (126) - - - (126) 

รวม 371 - - - 371 403 - - - 403 

รวมตราสารหนี ้ 371 300 191 - 862 403 818 374 - 1,595 

(1)  ยอดคงค้างของเงินลงทุนในลูกหนีท่ี้รับโอนเม่ือทวงถามเป็นยอดคงเหลือของลูกหนีท่ี้ซือ้มา ซ่ึงส่วนใหญ่ผิดนัดช าระเงินต้นและดอกเบีย้ 
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8.3 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ทีบ่ริษัทฯและบริษัทย่อยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์บริษทัฯและบริษทัยอ่ยถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 10 
ข้ึนไปของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายแลว้ แต่ไม่ไดเ้ขา้ข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม จ าแนก
ตามกลุ่มอุตสาหกรรมไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 1,538 1,668 764 828 
การธนาคารและธุรกิจการเงิน 1 1 - - 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 21 21 20 20 

8.4 เงินลงทุนในลูกหนีท้ีรั่บโอน 

 เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนเป็นลูกหน้ีท่ีประมูลซ้ือจากสถาบนัการเงินในประเทศ ซ่ึงยอดคงเหลือจากการ
รับโอนสิทธิลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 838 956 498 529 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (221) (239) (127) (126) 

เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน - สุทธิ 617 717 371 403 

 

 

 2561 2560 

 

จ านวน
ราย 

ยอดหน้ี           
คงคา้งตาม
สญัญาเดิม 

ราคาทุน
ท่ีรับโอน 

อตัรา
ผลตอบแทน 
(Yield) 

จ านวน    
ราย 

ยอดหน้ี         
คงคา้งตาม
สญัญาเดิม 

ราคาทุน
ท่ีรับโอน 

อตัรา
ผลตอบแทน
(Yield) 

  ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ  ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ 
งบการเงนิรวม         
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 วนัส้ินปี 291 7,683 838  307 8,240 956  
งบการเงนิเฉพาะกจิการ         
ยอดรวมเงินลงทุนในลูกหน้ี 
 ท่ีรับโอนสะสม 691 8,190 1,937 11.94 - 18.97 691 8,190 1,937 11.94 - 18.97 
ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหน้ี 
 ท่ีรับโอน ณ วนัส้ินปี 193 4,749 498  193 4,752 529  
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 ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯและบริษัทย่อยไม่มีการท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีของเงินลงทุนในลูกหน้ี                
ท่ีรับโอน (ส าหรับปี 2560: งบการเงินรวมมีการท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีของเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ี              
รับโอน โดยการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี 6 ราย ซ่ึงมียอดคงคา้งตามบญัชีก่อนการปรับโครงสร้าง
หน้ีเป็นจ านวนเงิน 14 ลา้นบาทและ ไม่มีขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีและลูกหน้ีมีก าหนดช าระในปี 
2560 จ  านวน 8 ลา้นบาท และมีก าหนดช าระนอ้ยกว่า 5 ปี จ  านวน 6 ลา้นบาท, งบการเงินเฉพาะกิจการมีการ
ท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีของเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน โดยการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี      
5 ราย ซ่ึงมียอดคงคา้งตามบญัชีก่อนการปรับโครงสร้างหน้ีเป็นจ านวนเงิน 13 ลา้นบาทและ ไม่มีขาดทุน
จากการปรับโครงสร้างหน้ีและลูกหน้ีมีก าหนดช าระในปี 2560 จ  านวน 7 ลา้นบาท และมีก าหนดช าระนอ้ย
กวา่ 5 ปี จ  านวน 6 ลา้นบาท)    

 เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนท่ีไดท้  าสญัญาปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ไดโ้อนไปเป็นเงินใหสิ้นเช่ือตามประกาศ
ของ ธปท. ในราคาตามบญัชี ซ่ึงถือเป็นมูลค่ายุติธรรม ณ วนัโอน ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 
2560 จึงไม่มียอดคงคา้งของหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ในบญัชีเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 

8.5 เงินลงทุนในบริษัททีมี่ปัญหาเกีย่วกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ไดร้วมเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

   มูลค่ายติุธรรม/ 
ค่าเผือ่ขาดทุน/ 
ค่าเผือ่ดอ้ยค่า 

 จ านวนราย ราคาทุน หลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
เงนิลงทุนในลูกหนีท้ีรั่บโอน         
1. บริษทัท่ีมีปัญหาในการช าระหน้ี 101 114 638 729 1,180 1,287 129 147 
     หรือผดินดัช าระหน้ี         

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
  

 
มูลค่ายติุธรรม/ 

ค่าเผือ่ขาดทุน/ 
ค่าเผือ่ดอ้ยค่า 

 จ านวนราย ราคาทุน หลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
เงนิลงทุนในลูกหนีท้ีรั่บโอน         
1.  บริษทัท่ีมีปัญหาในการช าระหน้ี

หรือผดินดัช าระหน้ี 
64 65 362 392 865 905 58 58 
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9. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

9.1 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึง
บนัทึกโดยวิธีราคาทุนประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ทุนช าระแลว้ 

สดัส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ) 

มูลค่าเงินลงทุน         
ตามวธีิราคาทุน 

เงินปันผลรับ 
ส าหรับปี 

                           ช่ือบริษทั  2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บริษทัยอ่ย         
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 60,649 60,649 50.96 50.96 31,866 31,866 3,183 2,472 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จ ากดั                                175 700 100.00 100.00 175 700 56 130 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 700 700 51.00 51.00 460 460 - - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จ  ากดั 40 143 83.44 83.44 33 117 179 45 
กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 121 121 99.80 99.80 6 48 - - 
บริษทั เอม็ ที เซอร์วสิ 2016 จ  ากดั 50 50 51.00 51.00 26 26 - - 
บริษทั ที เอม็ โบรคเกอร์ จ  ากดั 20 20 51.00 51.00 10 10 - - 
บริษทัร่วม         

บริษทั เอม็ บี เค จ  ากดั (มหาชน) 1,695 1,708 10.00 10.00 591 596 126 124 

รวมเงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม     33,167 33,823 3,544 2,771 

 ในระหว่างปี 2561 บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จ ากดั ไดล้ดจ านวนหุ้นสามญัจดทะเบียน โดยจ่ายคืน
ใหแ้ก่บริษทัฯ รวมจ านวน 525 ลา้นบาท ตามมูลค่าท่ีจดทะเบียน ทั้งน้ีบริษทัฯ ไม่มีก าไรจากการรับคืนทุน  

 ในระหว่างปี 2561 บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จ ากดั ไดล้ดจ านวนหุ้นสามญัจดทะเบียน โดยจ่ายคืนให้แก่
บริษทัฯ รวมจ านวน 86 ลา้นบาท ตามมูลค่าท่ีจดทะเบียน ทั้งน้ีบริษทัฯ มีก าไรจากการรับคืนทุน 2 ลา้นบาท            
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และไดต้ดัออกในงบการเงินรวมแลว้ 

 ในระหว่างปี 2561 กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 ไดจ่้ายคืนทุนใหแ้ก่บริษทัฯจ านวน 98 ลา้นบาทตาม
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน บริษทัฯมีก าไรจากการรับคืน 56 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการและได ้
ตดัออกในงบการเงินรวมแลว้ 
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9.2 รายละเอยีดของบริษัทย่อยซ่ึงมีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมทีมี่สาระส าคญั   
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สดัส่วนท่ีถือโดย
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมใน
บริษทัยอ่ยสะสม 

เงินปันผลจ่ายใหก้บั       
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมใน

ระหวา่งปี 

ก าไร (ขาดทุน) 
ท่ีแบ่งใหก้บั                                

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมใน  

บริษทัยอ่ยในระหวา่งปี 

ก าไร (ขาดทุน)       
เบด็เสร็จอ่ืน                               

ท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สีย        
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม                  

ในบริษทัยอ่ยในระหวา่งปี 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)         
ธนาคารธนชาต จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย 49.04 49.04 71,544 67,369 3,228 2,652 7,938 7,314 (535) 381 

บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ 
ประกนัชีวติ จ  ากดั 
(มหาชน) 49.00 49.00 598 631 - - (12) 33 (21) 10 

9.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่มีสาระส าคัญ ซ่ึงเป็นข้อมูล
ก่อนการตัดรายการระหว่างกนั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)              
และบริษทัยอ่ย 

บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวติ 
จ ากดั (มหาชน) 

 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพยร์วม 1,046,612 1,009,557 9,765 10,610 
หน้ีสินรวม 902,406 873,349 8,545 9,322 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)              
และบริษทัยอ่ย 

บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวติ 
จ ากดั (มหาชน) 

 2561 2560 2561 2560 

รายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธิ 43,239 41,981 96 202 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 15,458 14,369 (25) 67 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  (1,062) 806 (43) 21 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 14,396 15,175 (68) 88 
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สรุปรายการกระแสเงินสด 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)              
และบริษทัยอ่ย 

บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวติ 
จ ากดั (มหาชน) 

 2561 2560 2561 2560 

กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน)                          
กิจกรรมด าเนินงาน (9,304) 2,615 2,600 (1,075) 

กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน)                                           
กิจกรรมลงทุน 13,193 14,195 (2,598) 1,075 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (4,323) (17,434) - - 

เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (434) (624) 2 - 

9.4 ข้อมูลกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพย์ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย 

  ขอ้มูลกระแสเงินสดของบริษทับริหารสินทรัพยซ่ึ์งเป็นบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
และ 2560 เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 บริษทับริหารสินทรัพย ์ บริษทับริหารสินทรัพย ์ บริษทับริหารสินทรัพย ์

 เอน็ เอฟ เอส จ ากดั แม๊กซ์ จ ากดั ที เอส จ ากดั 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน        
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 30 48 249 58 123 108 
รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินได ้                       
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน 

      

   ก าไรจากการตีโอนทรัพยสิ์นช าระหน้ี - - (4) (9) - - 
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขาย                     

(โอนกลบั) (5) (2) 2 (1) (27) (6) 
   หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุน                             

จากการดอ้ยค่า (โอนกลบั) 32 (46) 12 - (61) (2) 

   อ่ืน ๆ (1) (2) - (1) - 1 

 56 (2) 259 47 35 101 
   รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 24 17 24 22 (82) (148) 
   รายไดเ้งินปันผล (4) (3) - - - - 
   เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 4 8 7 - 82 148 

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (7) (16) (40) (27) (36) (15) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 บริษทับริหารสินทรัพย ์ บริษทับริหารสินทรัพย ์ บริษทับริหารสินทรัพย ์

 เอน็ เอฟ เอส จ ากดั แม๊กซ์ จ ากดั ที เอส จ ากดั 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)       
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง    
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 73 4 250 42 (1) 86 

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง       
   เงินลงทุนในหลกัทรัพยช์ัว่คราว (48) 317 (30) 187 - - 
   เงินลงทุนในลูกหน้ี - - 28 11 - - 
   เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 10 57 (108) (67) 278 333 
   ทรัพยสิ์นรอการขาย 253 92 (132) (33) 275 347 
   สินทรัพยอ่ื์น (5) 1 5 (4) 1 (20) 
หน้ีสินจากการด าเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)       
   หน้ีสินอ่ืน 32 (26) (79) 38 7 (20) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 315 445 (66) 174 560 726 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน        
เงินสดรับจากเงินปันผล 4 3 - - - - 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมลงทุน 4 3 - - - - 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ        
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 282 (230) 458 (57) - - 
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียเงินกูย้มื (27) (25) (32) (22) - - 

เงินสดจ่ายเงินปันผล (56) (130) (215) (54) (250) (330) 

เงินสดจ่ายคืนทุน (525) - (103) - - - 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหางาน (326) (385) 108 (133) (250) (330) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (7) 63 42 41 310 396 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นปี 93 30 55 14 586 190 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 86 93 97 55 896 586 
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9.5 เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมซ่ึงบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย
ประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
      ส่วนแบ่ง  
      ส่วนเกินทุนจาก  
      การเปล่ียนแปลง  
      สดัส่วนการถือหุน้ ส่วนแบ่งผลก าไร 

  สดัส่วนการถือหุน้ มูลค่าเงินลงทุน เงินปันผลรับ                  ส่วนแบ่งผลก าไร ในบริษทัยอ่ยของ ขาดทุนเบด็เสร็จ 

ช่ือบริษทั ทุนช าระแลว้ (ร้อยละ) วิธีราคาทุน (1) วิธีส่วนไดเ้สีย ในระหวา่งปี                       ในระหวา่งปี    บริษทัร่วม ในระหวา่งปี    

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บมจ. เอม็ บี เค (ประกอบธุรกิจ
ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์
โรงแรมและบริการ) 

 
 

1,695 

 
 

1,708 

 
 

19.90 

 
 

19.90 

 
 

855 861 

 
 

3,027 2,827 251 

 
 

248 

 
 

543 337 

 
 

(1) 82 

 
 

(94) 33 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม    855 861 3,027 2,827 251 248 543 337 (1) 82 (94) 33 

 (1)  หลงัหักรายการระหว่างกนั 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกเงินลงทุนในบริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอิทธิพลต่อบริษทัดงักล่าวอยา่งเป็นสาระส าคญั 

9.6 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม 

ก) ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 และ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปี เป็นดงัน้ี 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน  
(หน่วย : ลา้นบาท) 

 30 กนัยายน 2561 (1) 30 กนัยายน 2560 (1) 

สินทรัพยร์วม 52,119 46,668 
หน้ีสินรวม (27,201) (23,830) 

รายการอ่ืนในส่วนทุนของบริษทัร่วม 221 193 

สินทรัพย ์- สุทธิ 25,139 23,031 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)    19.90 19.90 

สัดส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการในสินทรัพย ์- สุทธิ 5,003 4,583 
การตดัรายการระหวา่งกนั (2,027) (1,808) 
ค่าความนิยม 51 52 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัร่วม 3,027 2,827 

(1)  แสดงตามจ านวนเงินหลงัปรับปรุงด้วยผลกระทบของนโยบายการบัญชีท่ีแตกต่างกัน 
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 สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
(หน่วย : ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน (1) 

 2561 2560 

รายได ้ 12,688 10,351 
ก าไรส าหรับปี 3,020 1,864 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  76 1,060 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 3,096 2,924 

(1)  แสดงตามจ านวนเงินหลงัปรับปรุงด้วยผลกระทบของนโยบายการบัญชีท่ีแตกต่างกัน 

 ส่วนแบ่งผลก าไรตามวิธีส่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) ค านวณจาก                  
งบการเงินท่ีมีวนัท่ีแตกต่างจากของบริษทัฯ เน่ืองจากขอ้จ ากดัของขอ้มูล แต่เป็นงบการเงินท่ีมีช่วงเวลา
เท่ากนัในทุก ๆ งวดตามหลกัความสม ่าเสมอ ดงันั้น ส่วนแบ่งก าไรส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
ของบริษทัร่วมท่ีน ามาค านวณส่วนไดเ้สียอา้งอิงจากงบการเงินท่ีตรวจสอบหรือสอบทานแลว้ของบริษทั
ร่วมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 หลงัปรับปรุงดว้ยผลกระทบจากนโยบายการบญัชีท่ีแตกต่าง
กนัโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เห็นวา่ผลก าไรส าหรับปีดงักล่าวไม่แตกต่าง
อยา่งมีสาระส าคญัจากผลก าไรส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯ และธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) (บริษทัยอ่ย) ไดจ้  าหน่ายเงินลงทุนใน
หุ้นสามญัของบริษทั เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) จ านวน 1,303,700 หุ้น และ 1,290,700 หุ้น ตามล าดบั 
ท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยลดลงจากร้อยละ 19.90 เป็นร้อยละ 19.75 

 เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2561 บริษทั เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) มีการลดทุนจดทะเบียนและทุนช าระ
แล้วจ านวน 13,037,000 หุ้น  ท าให้ ทุน ท่ีออกและช าระแล้วลดลงจาก 1,707,960,000 หุ้น  เป็น 
1,694,923,000 หุ้น ซ่ึงการลดทุนจดทะเบียนดงักล่าวมีผลท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 19.75 เป็นร้อยละ 19.90  

ข)    มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม  

ณ วนัท่ี  31  ธันวาคม 2561 และ 2560 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมซ่ึงเป็นบริษัท                    
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

บมจ. เอม็ บี  เค  6,914 6,560 3,475 3,296 
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10. เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 

10.1 จ าแนกตามประเภทสินเช่ือ 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี     
เงินเบิกเกินบญัชี 16,370 16,668 - - 
เงินใหกู้ย้มื 273,199 263,062 44 48 
ตัว๋เงินรับ 38,397 56,185 1,374 711 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 486,636 425,996 48 48 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 2,166 1,710 - - 
อ่ืน ๆ 181 153 - - 

หกั:  รายไดร้อตดับญัชี (66,158) (55,129) (2) (2) 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 750,791 708,645 1,464 805 

บวก:  ดอกเบ้ียคา้งรับ 657 601 - - 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ
จากรายไดร้อตดับญัชี 751,448 709,246 

 
1,464 

 
805 

หกั:  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ      
1) เงินส ารองขั้นต ่าตามเกณฑ ์ธปท.     
     - รายสินเช่ือ  (8,564) (8,446) (86) (80) 
     - รายกลุ่ม (7,090) (5,820) - - 
2) เงินส ารองส่วนเกิน (8,477) (10,237) - - 

หกั: ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี (1) (1) - - 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 727,316 684,742 1,378 725 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์     
เงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์ 3,791 4,101 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน 31 15 - - 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 3,822 4,116 - - 

หกั:  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (13) (14) - - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์- สุทธิ 3,809 4,102 - - 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ                             731,125 688,844 1,378 725 
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10.2 จ าแนกตามสกลุเงินและถ่ินทีอ่ยู่ของลูกหนี ้
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2561 2560 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 743,094 - 743,094 696,946 - 696,946 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 5,519 4,538 10,057 8,555 5,570 14,125 
เงินสกลุอ่ืน ๆ 92 1,370 1,462 161 1,529 1,690 

รวม * 748,705 5,908 754,613 705,662 7,099 712,761 

* ยอดรวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 1,464 - 1,464 805 - 805 

รวม * 1,464 - 1,464 805 - 805 

* ยอดรวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 

10.3 จ าแนกตามประเภทธุรกจิและการจัดช้ัน 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2561 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน   
  กล่าวถึง ต ่ากวา่  สงสยั  บริษทั งบการเงิน 

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ รวม ยอ่ยอ่ืน รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 6,495 14 37 10 26 6,582 - 6,582 
อุตสาหกรรมการผลิตและ         
การพาณิชย ์ 69,123 222 570 517 4,019 74,451 365 74,816 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละ        
การก่อสร้าง 46,427 138 202 41 1,730 48,538 62 48,600 

การสาธารณูปโภคและบริการ 52,444 110 306 142 984 53,986 128 54,114 
การบริโภคส่วนบุคคล         
เพื่อท่ีอยูอ่าศยั 97,631 1,126 1,543 853 2,072 103,225 55 103,280 
เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์ - - - - - - 3,822 3,822 
เพื่อเช่าซ้ือ 343,579 25,510 1,433 1,422 740 372,684 47,996 420,680 
อ่ืน ๆ 29,012 615 565 187 693 31,072 330 31,402 

อ่ืน ๆ 11,066 15 - - 236 11,317 - 11,317 
รวม * 655,777 27,750 4,656 3,172 10,500 701,855 52,758 754,613 

* ยอดรวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน   
  กล่าวถึง ต ่ากวา่  สงสยั  บริษทั งบการเงิน 

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ รวม ยอ่ยอ่ืน รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 7,141 289 30 11 27 7,498 - 7,498 
อุตสาหกรรมการผลิตและ         
การพาณิชย ์ 75,475 313 2,534 274 2,177 80,773 332 81,105 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละ        
การก่อสร้าง 45,286 94 262 150 1,653 47,445 39 47,484 

การสาธารณูปโภคและบริการ 57,038 285 279 85 1,080 58,767 111 58,878 
การบริโภคส่วนบุคคล         
เพื่อท่ีอยูอ่าศยั 92,789 1,255 897 829 1,851 97,621 55 97,676 
เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์ - - - - - - 4,116 4,116 
เพื่อเช่าซ้ือ 304,052 23,433 1,312 1,144 1,121 331,062 39,969 371,031 
อ่ืน ๆ 27,263 627 497 181 575 29,143 361 29,504 

อ่ืน ๆ 15,223 2 146 - 98 15,469 - 15,469 
รวม* 624,267 26,298 5,957 2,674 8,582 667,778 44,983 712,761 

* ยอดรวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 

  กล่าวถึง ต ่ากวา่  สงสัย  
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ - - - - 2 2 
การบริโภคส่วนบุคคล       
เพื่อท่ีอยูอ่าศยั 10 - - - 6 16 
เพื่อเช่าซ้ือ - - - - 46 46 
อ่ืน ๆ 3 - - - 30 33 

อ่ืน ๆ  1,367 - - - - 1,367 

รวม* 1,380 - - - 84 1,464 

* ยอดรวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 

  กล่าวถึง ต ่ากวา่  สงสัย  
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ - - - - 2 2 
การบริโภคส่วนบุคคล       
เพื่อท่ีอยูอ่าศยั 10 4 - 1 6 21 
เพื่อเช่าซ้ือ - - - - 46 46 
อ่ืน ๆ 3 - - - 30 33 

อ่ืน ๆ  703 - - - - 703 

รวม* 716 4 - 1 84 805 

* ยอดรวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 

10.4 สินเช่ือด้อยคุณภาพ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อย (ท่ีประกอบธุรกิจธนาคาร ธุรกิจหลกัทรัพย ์และ
ธุรกิจบริหารสินทรัพย)์ มีสินเช่ือดอ้ยคุณภาพตามเกณฑข์อง ธปท. และ ก.ล.ต. (หมายถึงเงินให้สินเช่ือท่ีจดัชั้น
ต ่ากวา่มาตรฐาน สงสยั และสงสยัจะสูญ) ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ                                
(ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) 

  
  

บริษทัฯ 84 85 84 85 
ธุรกิจธนาคาร 15,881 14,384 - - 
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์ 2,363 2,744 - - 
ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 45 14 - - 

เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ไม่นบัรวมเงินใหสิ้นเช่ือท่ีคา้งช าระท่ีไดมี้การท าสัญญาปรับ
โครงสร้างหน้ีแลว้ และเขา้เง่ือนไขการจดัชั้นเป็นลูกหน้ีชั้นปกติหรือกล่าวถึงเป็นพิเศษ 
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นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัย่อย (ท่ีประกอบธุรกิจธนาคารและธุรกิจหลกัทรัพย)์ มีเงินให้สินเช่ือท่ีระงบัการ
รับรู้รายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

บริษทัฯ 84 85 84 85 
ธุรกิจธนาคาร 21,867 21,362 - - 
ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 45 14 - - 

 บริษทัฯจะรับรู้รายไดจ้ากลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือท่ีโอนมาจากเงินลงทุนในลูกหน้ีตามเกณฑ์เงินสด และบริษทั
ยอ่ยท่ีเป็นบริษทับริหารสินทรัพยจ์ะรับรู้รายไดจ้ากเงินใหสิ้นเช่ือตามเกณฑเ์งินสดเช่นเดียวกนั 

10.5 การปรับโครงสร้างหนี ้

 ในระหว่างปี 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อย (ท่ีประกอบธุรกิจธนาคารและบริษัทบริหาร
สินทรัพย)์ ไดท้  าสญัญาปรับโครงสร้างหน้ีกบัลูกหน้ี โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

รูปแบบการปรับโครงสร้าง 
จ านวน             

รายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีก่อนการ
ปรับโครงสร้าง

หน้ี (1) 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการ 
ปรับโครงสร้าง

หน้ี (1) 

ชนิดของ
สินทรัพยท่ี์จะ 
รับโอนตาม
สัญญา 

มูลค่าของ
สินทรัพยท่ี์
จะรับโอน
ตามสัญญา 

  ลา้นบาท ลา้นบาท  ลา้นบาท 
2561      
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี 1,200 2,443 2,433   
การโอนสินทรัพย ์และ/หรือหุน้ทุน 
และ/หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไข                  
การช าระหน้ี 

2 56 56 ท่ีดินและท่ีดิน
พร้อม                     

ส่ิงปลูกสร้าง  

64 

การโอนสินทรัพย ์ 4 
 

16 
 

16 
 

ท่ีดินพร้อม                     
ส่ิงปลูกสร้าง 

20 

รวม 1,206 2,515 2,505   
2560      
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี 1,092 2,317 2,317   
การโอนสินทรัพย ์และ/หรือหุน้ทุน 
และ/หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไข                  
การช าระหน้ี 

2 60 59 ท่ีดินพร้อม                      
ส่ิงปลูกสร้าง         
และรถยนต ์

49 

      

รวม 1,094 2,377 2,376   

(1) แสดงด้วยยอดคงเหลือตามบัญชี (เงินต้นบวกดอกเบีย้ค้างรับ)  
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 ลูกหน้ีของบริษัทฯและบริษัทย่อยท่ีมีการท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีในระหว่างปี 2561 และ 2560 มี
ระยะเวลาการช าระหน้ีตามสญัญาโดยนบัจากอายหุน้ีคงเหลือ ณ วนัส้ินปีไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 2561 2560 

ระยะเวลา จ านวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการ               

ปรับโครงสร้างหน้ี จ านวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการ               

ปรับโครงสร้างหน้ี 

  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
ผดินดัช าระแลว้ภายหลงัท าสญัญา 375 796 398 1,016 
มีก าหนดช าระในปี  287 692 264 851 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 204 264 264 204 
5 - 10 ปี 216 425 121 193 
10 - 15 ปี 37 132 20 52 
มากกวา่ 15 ปี 87 196 27 60 

รวม 1,206 2,505 1,094 2,376 

ขอ้มูลส าหรับปี 2561 และ 2560 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกหน้ีท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ีมีดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 667 866 1 1 
ก าไรจากการรับช าระหน้ี/รับโอนสินทรัพยช์ าระหน้ี                  128 49 64 37 
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 
   (สุทธิจากค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญท่ีเคยกนัไว)้ 

9 - - - 

เงินสดท่ีรับช าระจากลูกหน้ี 2,784 3,613 67 48 
ทรัพยสิ์นท่ีรับโอนจากลูกหน้ี  93 73 - - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินให้สินเช่ือคงเหลือ (เงินตน้และดอกเบ้ีย            
คา้งรับ) ท่ีไดมี้การท าสญัญาปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ทั้งส้ิน ดงัน้ี 

 ลูกหน้ีท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ี 

 จ านวนราย จ านวนหน้ีคงคา้ง 
จ านวนหน้ีคงคา้งสุทธิ

จากหลกัประกนั 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 16 17 28 30 17 17 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 6,430 8,465 7,829 8,240 1,532 1,772 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั 190 238 1,926 2,580 1,180 1,771 
บริษทัยอ่ยอ่ืน 109 100 324 319 112 118 
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10.6 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อย (ท่ีประกอบธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเช่าซ้ือและเช่า
การเงิน) มีลูกหน้ีภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงิน
ส าหรับรถยนต ์รถบรรทุกและรถจกัรยานยนต ์อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 3 ถึง 7 ปี และ
คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีตามท่ีระบุในสญัญา 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสญัญา 

 ไม่เกิน 1 ปี * 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสญัญา 116,735 324,322 47,745 488,802 
หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (21,223) (41,495) (3,438) (66,156) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่าย                       
 ตามสัญญา 95,512 282,827 44,307 422,646 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ    (10,538) 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงิน - สุทธิ    412,108 

* รวมลูกหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสญัญา 

 ไม่เกิน 1 ปี * 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสญัญา 113,943 287,236 26,527 427,706 
หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (18,817) (34,899) (1,409) (55,125) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่าย                       
 ตามสญัญา 95,126 252,337 25,118 372,581 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ    (9,571) 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงิน - สุทธิ    363,010 

* รวมลูกหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้



48 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสญัญา 

 ไม่เกิน 1 ปี * 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสญัญา 48 - - 48 
หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (2) - - (2) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่าย                         
 ตามสัญญา 46 - - 46 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ    (46) 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงิน - สุทธิ    - 

* รวมลูกหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสญัญา 

 ไม่เกิน 1 ปี * 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสญัญา 48 - - 48 
หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (2) - - (2) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่าย                         
 ตามสัญญา 46 - - 46 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ    (46) 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงิน - สุทธิ    - 

* รวมลูกหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้
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10.7 จ าแนกตามประเภทการจัดช้ัน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยท่ีเป็นสถาบันการเงิน  (ธนาคารและบริษัท
บริหารสินทรัพย)์ มีเงินใหสิ้นเช่ือจดัชั้น และเงินส ารองท่ีเก่ียวขอ้งตามเกณฑใ์นประกาศของ ธปท. ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม (1) 

 2561 2560 

 

เงินใหสิ้นเช่ือ
และดอกเบ้ีย 

คา้งรับ  

ยอดสุทธิท่ีใช้
ในการตั้งค่าเผือ่
หน้ีสงสยัจะสูญ 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยั 
จะสูญ 

เงินใหสิ้นเช่ือ
และดอกเบ้ีย 

คา้งรับ  

ยอดสุทธิท่ีใช้
ในการตั้งค่าเผือ่
หน้ีสงสยัจะสูญ 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัย 
จะสูญ 

ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 656,410 437,439 4,127 624,843 416,560 3,311 
ลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 27,759 25,868 2,438 26,308 23,844 2,336 
ลูกหน้ีจดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน 4,659 2,381 1,639 5,960 2,998 2,241 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยั 3,172 1,947 1,155 2,674 1,491 823 

ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยัจะสูญ 10,500 4,390 3,993 8,582 4,111 3,473 

รวม 702,500 472,025 13,352 668,367 449,004 12,184 

เงินส ารองส่วนเกินเผือ่หน้ีท่ีอาจ 
    เรียกเกบ็ไม่ได ้  8,257   10,017 

รวม   21,609   22,201 

(1) เฉพาะบริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของธปท. และหลงัหักรายการระหว่างกัน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

 

เงินใหสิ้นเช่ือ
และดอกเบ้ีย 

คา้งรับ  

ยอดสุทธิท่ีใช ้
ในการตั้งค่าเผือ่
หน้ีสงสยัจะสูญ 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยั
จะสูญ 

เงินใหสิ้นเช่ือ
และดอกเบ้ีย 

คา้งรับ  

ยอดสุทธิท่ีใช ้
ในการตั้งค่าเผือ่
หน้ีสงสยัจะสูญ 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยั
จะสูญ 

ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 1,380 1,370 13 716 707 7 
ลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ - - - 4 - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน - - - - - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยั - - - 1 - - 

ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยัจะสูญ 84 73 73 84 73 73 

รวม 1,464 1,443 86 805 780 80 
 
  



50 
 

 

 อตัราท่ีใชใ้นการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (ร้อยละ) 

 

ลูกหน้ีเช่าซ้ือส่วนบุคคลเฉพาะ                                 
ของธนาคารธนชาต (2) เงินใหสิ้นเช่ืออ่ืน 

 2561 2560 2561 2560 

ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 0.93 0.71 1 1 
ลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 9.60 10.03 2 2 
ลูกหน้ีจดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน 47.57 40.67 100 100 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยั 42.88 39.66 100 100 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยัจะสูญ 42.75 40.60 100 100 

(2)  อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉลีย่ท่ีใช้ในการตั้งค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ  

10.8 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีท้ีมี่ปัญหา 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงินให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย (ท่ีประกอบธุรกิจธนาคาร ธุรกิจ
บริหารสินทรัพย ์และธุรกิจเช่าซ้ือและเช่าการเงิน) ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดร้วมลูกหน้ีท่ี
มีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 
 งบการเงินรวม 

    ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 จ านวนรายลูกหน้ี มูลหน้ี มูลค่าหลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
1.  บริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอน

จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ
ตลาดหลกัทรัพย ์

5 4 200 205 2 1 3 2 

2.  บริษทัอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์แต่มีผลการด าเนินงาน
และฐานะการเงินเช่นเดียวกบับริษทั            
จดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ                  
ตลาดหลกัทรัพย ์

30 32 302 554 195 310 107 245 

3.  บริษทัท่ีมีปัญหาในการช าระหน้ีหรือ            
ผดินดัช าระหน้ี 

1,050 1,035 8,167 8,262 4,638 4,634 3,907 3,874 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 จ านวนรายลูกหน้ี มูลหน้ี มูลค่าหลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
1.  บริษทัท่ีมีปัญหาในการช าระหน้ีหรือ

ผดินดัช าระหน้ี 
19 20 16 16 14 11 10 10 
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10.9 ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์จัดช้ันตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยจ์  าแนกลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ
ดอกเบ้ียคา้งรับ ตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) 
เร่ือง การจดัท าบญัชีเก่ียวกบัลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพของบริษทัหลกัทรัพย ์ซ่ึงสามารถสรุปลูกหน้ีจดัชั้นไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2561 2560 

 

จ านวน                     
มูลหน้ี 

ค่าเผือ่หน้ี
สงสัยจะสูญ
ท่ีตั้งไว ้

มูลหน้ีสุทธิ
หลงัหกัค่าเผือ่
หน้ีสงสยั                   
จะสูญ 

จ านวน                         
มูลหน้ี 

ค่าเผือ่หน้ี
สงสัยจะสูญ
ท่ีตั้งไว ้

มูลหน้ีสุทธิ
หลงัหกัค่าเผือ่
หน้ีสงสยั                  
จะสูญ 

ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 3,777 - 3,777 4,102 - 4,102 
ลูกหน้ีจดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน 33 1 32 1 1 - 

ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยั 12 12 - 13 13 - 

รวม 3,822 13 3,809 4,116 14 4,102 

 บริษทัย่อยไดพ้ิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับมูลหน้ีจดัชั้นต ่ากว่ามาตรฐานเกินกว่าเกณฑ์ขั้นต ่า
ตามท่ี ก.ล.ต. ก าหนด โดยพิจารณาจากความไม่แน่นอนของมูลค่าหลกัประกนัและความเส่ียงในการรับช าระ
หน้ีจากลูกหน้ีจดัชั้นดงักล่าว 

10.10 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ/สัญญาเช่าการเงินของบริษัทย่อยแยกตามอายุคงค้าง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ยอดลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินของบริษทัย่อย ซ่ึง
ด าเนินธุรกิจเช่าซ้ือและใหเ้ช่าตามสญัญาเช่าระยะยาวจ าแนกตามอายลูุกหน้ีท่ีคา้งช าระโดยนบัจากวนัท่ีท่ีครบ
ก าหนดช าระตามสญัญา (หลงัหกัรายการระหวา่งกนั) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2561 2560 

ไม่คา้งช าระหรือคา้งช าระไม่เกิน 90 วนั  46,761 38,793 
เกินก าหนดช าระ 91 - 365 วนั 831 811 
เกินก าหนดช าระมากกวา่ 1 ปี 179 168 
ลูกหน้ีระหวา่งการด าเนินคดี 781 679 
รวม 48,552 40,451 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญท่ีตั้งไวต้ามบญัชี 2,521 2,301 
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11. ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน   
  กล่าวถึง ต ่ากวา่  สงสัย ส ารอง  บริษทั งบการเงิน 

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ส่วนเกิน รวม ยอ่ยอ่ืน รวม 

ยอดตน้ปี 3,311 2,336 2,241 823 3,473 10,017 22,201 2,316 24,517 
จ านวนท่ีตั้งเพิ่ม(ลด)                     
ในระหวา่งปี 816 102 (602) 332 5,028 (1,760) 3,916 320 4,236 

หน้ีสูญรับคืน - - - - 1,033 - 1,033 12 1,045 

หน้ีสูญตดับญัชี - - - - (5,541) - (5,541) (113) (5,654) 

ยอดปลายปี 4,127 2,438 1,639 1,155 3,993 8,257 21,609 2,535 24,144 

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน   
  กล่าวถึง ต ่ากวา่  สงสัย ส ารอง  บริษทั งบการเงิน 

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ส่วนเกิน รวม ยอ่ยอ่ืน รวม 

ยอดตน้ปี 2,985 2,151 1,666 906 3,577 11,743 23,028 2,125 25,153 
จ านวนท่ีตั้งเพิ่ม(ลด)                     
ในระหวา่งปี 326 185 575 (83) 6,411 (1,726) 5,688 290 5,978 

หน้ีสูญรับคืน - - - - 1,051 - 1,051 8 1,059 

หน้ีสูญตดับญัชี - - - - (7,566) - (7,566) (107) (7,673) 

ยอดปลายปี 3,311 2,336 2,241 823 3,473 10,017 22,201 2,316 24,517 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

  กล่าวถึง ต ่ากวา่  สงสัย  

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 

ยอดตน้ปี 7 - - - 73 80 
จ านวนท่ีตั้งเพิ่มในระหวา่งปี 6 - - - - 6 

ยอดปลายปี 13 - - - 73 86 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

  กล่าวถึง ต ่ากวา่  สงสัย  

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 

ยอดตน้ปี 10 - - - 76 86 
จ านวนท่ีลดลงในระหวา่งปี (3) - - - (3) (6) 
หน้ีสูญรับคืน - - - - 1 1 
หน้ีสูญตดับญัชี - - - - (1) (1) 

ยอดปลายปี 7 - - - 73 80 

12. ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้
    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ยอดตน้ปี 1 2 - - 

ตดัจ าหน่ายในระหวา่งปี - (1) - - 

ยอดปลายปี 1 1 - - 

13. คุณภาพสินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คุณภาพสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน 
(ธนาคารและบริษทับริหารสินทรัพย)์ จดัประเภทตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็น ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2561 

 

รายการระหวา่ง
ธนาคารและ              
ตลาดเงิน 

เงินใหสิ้นเช่ือ              
แก่ลูกหน้ีและ    
ดอกเบ้ียคา้งรับ เงินลงทุน 

ทรัพยสิ์น         
รอการขาย สินทรัพยอ่ื์น รวม 

จดัชั้นปกติ 85,449 656,410 - - 142 742,001 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ - 27,759 - - 109 27,868 
จดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน - 4,659 - - 11 4,670 
จดัชั้นสงสยั - 3,172 - - 9 3,181 
จดัชั้นสงสยัจะสูญ - 10,500 1,094 1,658 423 13,675 

รวม 85,449 702,500 1,094 1,658 694 791,395 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 

 

รายการระหวา่ง
ธนาคารและ              
ตลาดเงิน 

เงินใหสิ้นเช่ือ              
แก่ลูกหน้ีและ    
ดอกเบ้ียคา้งรับ เงินลงทุน 

ทรัพยสิ์น              
รอการขาย สินทรัพยอ่ื์น รวม 

จดัชั้นปกติ 76,154 624,843 - - 187 701,184 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ - 26,308 - - 116 26,424 
จดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน - 5,960 - - 11 5,971 
จดัชั้นสงสยั - 2,674 - - 8 2,682 
จดัชั้นสงสยัจะสูญ - 8,582 503 1,761 402 11,248 

รวม 76,154 668,367 503 1,761 724 747,509 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 

 

รายการระหวา่ง
ธนาคารและ              
ตลาดเงิน 

เงินใหสิ้นเช่ือ              
แก่ลูกหน้ีและ    
ดอกเบ้ียคา้งรับ เงินลงทุน 

ทรัพยสิ์น              
รอการขาย สินทรัพยอ่ื์น รวม 

จดัชั้นปกติ - 1,380 - - - 1,380 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ - - - - - - 
จดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน - - - - - - 
จดัชั้นสงสยั - - - - - - 
จดัชั้นสงสยัจะสูญ - 84 157 1,251 107 1,599 

รวม - 1,464 157 1,251 107 2,979 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 

 

รายการระหวา่ง
ธนาคารและ              
ตลาดเงิน 

เงินใหสิ้นเช่ือ              
แก่ลูกหน้ีและ    
ดอกเบ้ียคา้งรับ เงินลงทุน 

ทรัพยสิ์น             
รอการขาย สินทรัพยอ่ื์น รวม 

จดัชั้นปกติ - 716 - - - 716 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ - 4 - - - 4 
จดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน - - - - - - 
จดัชั้นสงสยั - 1 - - - 1 
จดัชั้นสงสยัจะสูญ - 84 151 1,308 104 1,647 

รวม - 805 151 1,308 104 2,368 
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14. ทรัพย์สินรอการขาย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ยอดตน้ปี เพิ่มข้ึน จ าหน่าย ยอดปลายปี 

ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ี     
อสงัหาริมทรัพย ์     
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 3,609 102 (611)    3,100 
สังหาริมทรัพย ์ 446 6,043 (5,871) 618 
ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการประมูลซ้ือจากการขายทอดตลาด     
อสงัหาริมทรัพย ์     
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 2,124 503 (154) 2,473 

สาขาท่ีไม่ไดใ้ชง้าน     

 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 368 135 (172) 331 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 6,547 6,783 (6,808) 6,522 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (1,800) (611)  711 (1,700) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 4,747 6,172 (6,097) 4,822 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ยอดตน้ปี เพิ่มข้ึน จ าหน่าย ยอดปลายปี 

ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ี     
อสงัหาริมทรัพย ์     
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 4,064 12 (467) 3,609 
สังหาริมทรัพย ์ 418 4,787 (4,759) 446 
ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการประมูลซ้ือจากการขายทอดตลาด     
อสงัหาริมทรัพย ์     
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 1,981 452 (309) 2,124 

สาขาท่ีไม่ไดใ้ชง้าน     

 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 97 506 (235) 368 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 6,560 5,757 (5,770) 6,547 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (1,568) (730) 498 (1,800) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 4,992 5,027 (5,272) 4,747 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ยอดตน้ปี เพิ่มข้ึน จ าหน่าย ยอดปลายปี 

ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ี     
อสงัหาริมทรัพย ์     
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 1,092 7 (54) 1,045 
สังหาริมทรัพย ์ 1 - (1) - 
ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการประมูลซ้ือจากการขายทอดตลาด     
อสงัหาริมทรัพย ์     
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 770 52 (5) 817 

อ่ืนๆ      
อสงัหาริมทรัพย ์     

ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 154 105 (18) 241 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 2,017 164 (78) 2,103 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (1,308) (7) 64 (1,251) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 709 157 (14) 852 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ยอดตน้ปี เพิ่มข้ึน จ าหน่าย ยอดปลายปี 

ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ี     
อสงัหาริมทรัพย ์     
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 1,124 2 (34) 1,092 
สังหาริมทรัพย ์ 1 - - 1 
ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการประมูลซ้ือจากการขายทอดตลาด     
อสงัหาริมทรัพย ์     
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 463 334 (27) 770 

อ่ืนๆ      
อสงัหาริมทรัพย ์     

ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 77 95 (18) 154 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 1,665 431 (79) 2,017 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (1,087) (262) 41 (1,308) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 578 169 (38) 709 
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15. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

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

ราคาทุน        
1 มกราคม 2561 5,609 2,477 7,279 80 2 15,447 
ซ้ือเพิ่ม - - 184 5 106 295 
โอน/จ าหน่าย (126) (165) (765) (23) (16) (1,095) 

31 ธนัวาคม 2561 5,483 2,312 6,698 62 92 14,647 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2561 - 1,024 5,609 57 - 6,690 
โอน/จ าหน่าย - (143) (769) (21) - (933) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 124 637 7 - 768 

31 ธนัวาคม 2561 - 1,005 5,477 43 - 6,525 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า       
1 มกราคม 2561 57 22 - - - 79 

31 ธนัวาคม 2561 57 22 - - - 79 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
31 ธนัวาคม 2561 5,426 1,285 1,221 19 92 8,043 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี    768 

*  แสดงดว้ยมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

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

ราคาทุน        
1 มกราคม 2560 5,993 2,642 7,399 78 12 16,124 
ซ้ือเพิ่ม - 1 339 15 71 426 
โอน/จ าหน่าย (384) (166) (459) (13) (81) (1,103) 

31 ธนัวาคม 2560 5,609 2,477 7,279 80 2 15,447 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2560 - 972 5,387 62 - 6,421 
โอน/จ าหน่าย - (75) (491) (11) - (577) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 127 713 6 - 846 

31 ธนัวาคม 2560 - 1,024 5,609 57 - 6,690 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า       
1 มกราคม 2560 68 25 5 - - 98 
โอน/จ าหน่าย (11) (3) (5) - - (19) 

31 ธนัวาคม 2560 57 22 - - - 79 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
31 ธนัวาคม 2560 5,552 1,431 1,670 23 2 8,678 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี    846 

*  แสดงดว้ยมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
  อาคารและ เคร่ืองตกแต่ง    
  ส่วนปรับปรุง ติดตั้ง  งานระหวา่ง  
 ท่ีดิน* อาคาร และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน        
1 มกราคม 2561 18 45 62 33 - 158 
ซ้ือเพิ่ม - - 1 - - 1 
โอน/จ าหน่าย - - (1) (14) - (15) 
31 ธนัวาคม 2561 18 45 62 19 - 144 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2561 - 32 56 25 - 113 
โอน/จ าหน่าย - - (1) (14) - (15) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 2 3 2 - 7 
31 ธนัวาคม 2561 - 34 58 13 - 105 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
31 ธนัวาคม 2561 18 11 4 6 - 39 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี    7 

*  แสดงดว้ยมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
  อาคารและ เคร่ืองตกแต่ง    
  ส่วนปรับปรุง ติดตั้ง  งานระหวา่ง  
 ท่ีดิน* อาคาร และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน        
1 มกราคม 2560 18 45 72 27 - 162 
ซ้ือเพิ่ม - - 1 6 - 7 
โอน/จ าหน่าย - - (11) - - (11) 
31 ธนัวาคม 2560 18 45 62 33 - 158 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2560 - 30 63 24 - 117 
โอน/จ าหน่าย - - (11) - - (11) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 2 4 1 - 7 
31 ธนัวาคม 2560 - 32 56 25 - 113 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
31 ธนัวาคม 2560 18 13 6 8 - 45 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี    7 

*  แสดงดว้ยมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอาคาร อุปกรณ์ส านักงานและยานพาหนะ
จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่โดยมีมูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสม
และค่าเผื่อการดอ้ยค่าเป็นจ านวนเงินประมาณ 3,999 ลา้นบาท และ 3,721 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 63 ลา้นบาท และ 67 ลา้นบาท ตามล าดบั)  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มียานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่า
การเงิน  

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพยป์ระเภทท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระในปี 
2558 และ ปี 2559 โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 

หากบริษทัฯและบริษทัย่อยแสดงมูลค่าของท่ีดินดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี                    
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 จะเป็นดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ท่ีดิน 3,995 4,091 3 3 

ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าราคาท่ีตีใหม่ สรุปไดด้งัน้ี 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผลกระทบต่อราคา              
ท่ีตีใหม่เม่ืออตัราตาม            
ขอ้สมมติฐานเพ่ิมข้ึน 

ราคาประเมินท่ีดินต่อตารางวา (บาท) 6,300 - 1,000,000 41,200 ราคาท่ีตีใหม่เพ่ิมข้ึน 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์

การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ซ่ึงเกิดจากการตีราคาท่ีดินของบริษัทฯและ           
บริษทัยอ่ย สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,559 1,616 15 15 
โอนออกระหวา่งปี (51) (57) - - 

ยอดคงเหลือปลายปี 1,508 1,559 15 15 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถน ามาหักกบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็น  
เงินปันผลได ้
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 สินทรัพย ์  ค่าสมาชิก คอมพิวเตอร์   
 ไม่มีตวัตน  ตลาดตราสาร ซอฟทแ์วร์   

 ท่ีไดม้าจาก คอมพิวเตอร์ อนุพนัธ์ ระหวา่ง  คอมพิวเตอร์ 

 การรวมธุรกิจ ซอฟทแ์วร์ และอ่ืน ๆ  พฒันา รวม ซอฟทแ์วร์ 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2561 4,100 3,118 7 174 7,399 9 
ซ้ือเพิ่ม - 88 - 180 268 - 

โอน/จ าหน่าย - 159 - (159) - - 

31 ธนัวาคม 2561 4,100 3,365 7 195 7,667 9 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม       
1 มกราคม 2561 3,423 1,675 7 - 5,105 8 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 316 365 - - 681 - 

31 ธนัวาคม 2561 3,739 2,040 7 - 5,786 8 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า       

1 มกราคม 2561 - 31 - - 31 - 

31 ธนัวาคม 2561 - 31 - - 31 - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี       

31 ธนัวาคม 2561 361 1,294 - 195 1,850 1 

อายตุดัจ  าหน่ายคงเหลือ 1.25 ปี 0 - 10 ปี - -  0 - 9 ปี 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี     681 - 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 สินทรัพย ์  ค่าสมาชิก คอมพิวเตอร์   
 ไม่มีตวัตน  ตลาดตราสาร ซอฟทแ์วร์   

 ท่ีไดม้าจาก คอมพิวเตอร์ อนุพนัธ์ ระหวา่ง  คอมพิวเตอร์ 

 การรวมธุรกิจ ซอฟทแ์วร์ และอ่ืน ๆ  พฒันา รวม ซอฟทแ์วร์ 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2560 4,100 2,856 7 177 7,140 9 
ซ้ือเพิ่ม - 117 - 145 262 - 

โอน/จ าหน่าย - 145 - (148) (3) - 

31 ธนัวาคม 2560 4,100 3,118 7 174 7,399 9 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม       
1 มกราคม 2560 3,040 1,353 7 - 4,400 8 
โอน/จ าหน่าย - (3) - - (3) - 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 383 325 - - 708 - 

31 ธนัวาคม 2560 3,423 1,675 7 - 5,105 8 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า       

1 มกราคม 2560 - 31 - - 31 - 

31 ธนัวาคม 2560 - 31 - - 31 - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี       

31 ธนัวาคม 2560 677 1,412 - 174 2,263 1 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี     708 - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดั
จ าหน่ายหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่โดยมีมูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าเป็น
จ านวนเงินประมาณ 552 ลา้นบาท และ 346 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 8 ลา้นบาท และ     
8 ลา้นบาท ตามล าดบั)  
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17.  ค่าความนิยม 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดจากการรวมกิจการให้กบัหน่วยสินทรัพยเ์พื่อทดสอบ            
การดอ้ยค่าประจ าปี โดยถือว่าหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีเล็กท่ีสุดคืองบการเงินรวมของธนาคาร 
ธนชาตและบริษทัยอ่ย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่า
จากการใชสิ้นทรัพย ์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บ ประมาณการกระแส
เงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปีส าหรับผลการด าเนินงานรวมของธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ย 

 ขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัในการค านวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์สรุปไดด้งัน้ี 

 อตัรา (ร้อยละ) 
อตัราการเติบโต (Terminal growth rate) 4 
อตัราคิดลด (Discount rate) 11 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัขา้งตน้โดยอา้งอิงจากผลประกอบการ
ในอดีตและการคาดการณ์การเติบโตของตลาด ส าหรับอตัราคิดลดท่ีใชเ้ป็นอตัราท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียง          
ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ย 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัซ่ึงใช้ในการพิจารณา          
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยจ์ะไม่ส่งผลใหเ้กิดการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯพิจารณาแลว้เช่ือวา่ค่าความนิยมไม่เกิดการดอ้ยค่า 

18. สินทรัพย์/หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ 

18.1 สินทรัพย์/หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 779 908 - - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,402) (1,323) (134) (149) 

สุทธิ (623) (415) (134) (149) 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
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รายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2561 2560 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี   
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นระหวา่งกนั 37 182 
ดอกเบ้ียรับท่ีหยดุรับรู้รายได ้ 71 67 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - ส ารองทัว่ไป/สินทรัพยอ่ื์น 1,069 1,225 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขาย 74 94 
ผลประโยชน์ของพนกังาน 542 536 
ประมาณการหน้ีสิน 229 188 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 68 82 
หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั/ประกนัชีวติ 309 300 
ค่าธรรมเนียมรับล่วงหนา้ 351 363 
ค่าเบ้ียปรับจากการจ่ายช าระล่าชา้ 171 175 
อ่ืน ๆ 317 159 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี  3,238 3,371 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี   
มูลค่าสินทรัพยจ์ากการรับโอนกิจการ (1,087) (1,108) 
ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเกิดข้ึนเม่ือเร่ิมแรกจากการใหเ้ช่าซ้ือรอตดัจ่าย (2,088) (1,685) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (72) (135) 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย (189) (346) 
อ่ืน ๆ  (425) (512) 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี (3,861) (3,786) 

สุทธิ (623) (415) 
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                         (หน่วย:ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี   
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย (130) (145) 
อ่ืน ๆ (4) (4) 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี (134) (149) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทาง
ภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้จ  านวน 3,441 ล้านบาท และ 3,080 ล้านบาท ตามล าดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ:  2,937                
ลา้นบาท และ 2,724  ลา้นบาท ตามล าดบั) ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชี เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาแลว้เห็นว่าอาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
น าผลแตกต่างชัว่คราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งจ  านวน 

ผลขาดทุนทางภาษีดงักล่าวขา้งตน้มีจ านวน 1,323 ลา้นบาท และจะทยอยส้ินสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์
ภายในปี 2562 - 2566 

18.2 ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 2,091 879 - - 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  
 ของปีก่อน 10 3 - - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 504 277 - 153 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ  2,605 1,159 - 153 
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จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร (ขาดทุน) 
จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (292) 266 (16) 23 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร (ขาดทุน)  
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน - (46) - - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนแบ่งก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (5) 1 - - 

 (297) 221 (16) 23 

รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช้
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

     

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล   18,411 15,500 3,316 2,532 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 3,682 3,100 663 506 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล              
ของปีก่อน 10 3 - - 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ี                  
ไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ (1,087) (1,944) (663) (353) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น             
 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 2,605 1,159 - 153 

19.  ลูกหนีจ้ากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 2,640 3,127 289 - 



67 
 

20.  สินทรัพย์อ่ืน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

รายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 520 308 - - 
บญัชีพกัลูกหน้ี 722 700 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน 1,816 1,495 112 107 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน 962 690 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - ภาษีมูลค่าเพ่ิมจ่ายแทนลูกคา้ 251 248 - - 
เงินมดัจ า 248 246 3 3 
ประมาณการค่าสินไหมรับคืนจากคู่กรณีคา้งรับ 259 248 - - 
ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี 64 343 - - 
สิทธิการเช่า 101 123 9 9 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 706 661 10 9 
เงินวางประกนัตราสารอนุพนัธ์ 337 535 - - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 483 446 7 8 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 721 418 - - 
ดอกเบ้ียและเงินปันผลคา้งรับ 485 742 2 3 

อ่ืน ๆ  1,103 813 2 2 

รวม 8,778 8,016 145 141 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (524) (495) (107) (104) 

สินทรัพยอ่ื์น - สุทธิ 8,254 7,521 38 37 

21. เงินรับฝาก 

21.1 จ าแนกตามประเภทเงินรับฝาก 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

จ่ายคืนเม่ือทวงถาม 12,759 11,953 - - 
ออมทรัพย ์ 351,939 295,390 - - 
บตัรเงินฝาก 85,460 142,505 - - 
จ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา     
-  ไม่ถึง 6 เดือน  44,025 36,529 - - 
-  6 เดือนไม่ถึง 1 ปี 41,832 63,772 - - 
-  1 ปีข้ึนไป 215,902 165,942 - - 

รวมเงินรับฝาก 751,917 716,091 - - 
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21.2 จ าแนกตามสกลุเงินและถ่ินทีอ่ยู่ของผู้ฝาก  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2561 2560 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 751,285 1 751,286 714,351 1 714,352 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 490 29 519 1,523 31 1,554 
เงินสกลุอ่ืน ๆ 109 3 112 182 3 185 
รวม 751,884 33 751,917 716,056 35 716,091 

22. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนีสิ้น) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2561 2560 

 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ        
ธนาคารแห่งประเทศไทย และ
กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูฯ 413 - 413 418 372 790 
ธนาคารพาณิชย ์ 3,520 12,310 15,830 1,929 21,597 23,526 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 32 7,440 7,472 47 12,525 12,572 

สถาบนัการเงินอ่ืน 17,770 15,322 33,092 15,390 12,077 27,467 

รวมในประเทศ 21,735 35,072 56,807 17,784 46,571 64,355 

ต่างประเทศ       
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 177 13,921 14,098 274 15,263 15,537 
เงินยโูร 1 - 1 1 - 1 

เงินสกลุบาท 485 532 1,017 2,221 229 2,450 

รวมต่างประเทศ 663 14,453 15,116 2,496 15,492 17,988 

รวม  22,398 49,525 71,923 20,280 62,063 82,343 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินในงบการเงินรวมไดร้วมเงินกูย้ืมของบริษทั
ยอ่ยแห่งหน่ึงจ านวน  2,690  ลา้นบาท เป็นเงินกูย้มืระยะสั้นในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งิน มีก าหนดช าระคืนเงิน
ตน้ตามท่ีระบุไวใ้นตัว๋สัญญาใชเ้งินแต่ละฉบบั คิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีต่อปี โดยช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน 
ซ่ึงภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา 
เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (2560: รวมเงินกูย้ืมของบริษทัย่อยจ านวน 2,550 ลา้น
บาท) 
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23. ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงินกู้ยืม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ยอดคงเหลือของตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มืในประเทศทั้งจ านวนเป็นเงินบาท โดยสรุปไดด้งัน้ี  

     (หน่วย: ลา้นบาท) 

  ช่วงเวลา ปีท่ีครบ อตัรา มูลค่าท่ี จ านวนหน่วยท่ีออก งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตราสาร ประเภทของการกูย้มื ท่ีออก ก าหนดไถ่ถอน ดอกเบ้ีย ตราไว ้ 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

    (ร้อยละต่อปี) (บาท) (พนัหน่วย) (พนัหน่วย)     
1 ตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ปี 2557 ปี 2567 6.00 1,000 13,000 13,000 12,530 12,530 - - 
2 ตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ปี 2558 ปี 2568 4.65 1,000 7,000 7,000 7,000 7,000 - - 
3 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2555 ปี 2565 4.60 1,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 
4 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2556 ปี 2561 4.70 1,000 - 3,100 - 3,100 - 3,100 
5 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2556 ปี 2563 5.03 1,000 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 
6 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2556 ปี 2566 4.85 , 5.00 1,000 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 
7 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2556 ปี 2568 4.95 1,000 900 900 900 900 900 900 
8 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2557 ปี 2561 4.75 1,000 - 2,000 - 2,000 - - 
9 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2558 ปี 2561 1.96 1,000 - 500 - 500 - 500 
10 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2558 ปี 2561 3.00 , 3.10 1,000 - 1,100 - 1,100 - - 
11 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2559 ปี 2562 2.70 , 2.88 1,000 1,700 1,700 1,400 1,400 - - 
12 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2559 ปี 2562 2.95 , 3.00 1,000 1,735 1,735 1,735 1,735 - - 
13 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2560 ปี 2562 2.52 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 - - 
14 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2560 ปี 2562 1.75 1,000 500 500 500 500 500 500 
15 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2560 ปี 2563 2.39 - 2.88 1,000 10,060 10,060 10,010 9,979 - - 
16 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2560 ปี 2563 2.58 1,000 70 70 70 70 - - 
17 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2562 1.88 1,000 3,100 - 3,100 - 3,100 - 
18 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2563 2.28 - 2.80 1,000 3,865 - 3,815 - - - 
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     (หน่วย: ลา้นบาท) 

  ช่วงเวลา ปีท่ีครบ อตัรา มูลค่าท่ี จ านวนหน่วยท่ีออก งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตราสาร ประเภทของการกูย้มื ท่ีออก ก าหนดไถ่ถอน ดอกเบ้ีย ตราไว ้ 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

    (ร้อยละต่อปี) (บาท) (พนัหน่วย) (พนัหน่วย)     
19 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2564 2.31 , 2.70 1,000 1,970 - 1,970 - - - 
20 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2564 2.30 , 2.50 1,000 1,110 - 1,110 - - - 
21 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2563 2.80 1,000 140 - 140 - - - 
22 หุน้กูอ้นุพนัธ์  ปี 2562     277 393 - - 
23 ตัว๋สญัญาใชเ้งิน  เม่ือทวงถาม                  0.20 - 2.50, 5.65, 6.65    467 399 - - 
24 ตัว๋สญัญาใชเ้งิน  ปี 2562 - 2564 2.90 , 3.30    289 290 - - 

 รวมตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกู้ยืม       55,013 51,596 12,200 12,700 
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ตราสาร 1) และ 2) เป็นตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนประเภทท่ี 2 ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั ไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อตราสารและจะถูกบงัคบัแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของผูอ้อกตราสารเต็มจ านวน เม่ือผูอ้อก                    
ตราสารมีผลการด าเนินงานท่ีไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ และทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือ                        
ทางการเงินแก่ผูอ้อกตราสาร โดยก าหนดช าระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส ธนาคารธนชาตสามารถไถ่ถอน                  
ตราสารดงักล่าวก่อนครบก าหนดไดท่ี้ราคาตามมูลค่า ถา้เขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้

ตราสาร 8) เป็นหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้โดยก าหนดช าระดอกเบ้ีย
เป็นรายไตรมาส ซ่ึงภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิของหุ้นกู ้บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขบาง
ประการตามท่ีระบุในสญัญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

ตราสาร 10), 11), 13), 15), 18) และ 19) เป็นหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อ
หุ้นกู ้โดยก าหนดช าระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือน ซ่ึงภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิของหุ้นกู ้บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสญัญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

ตราสาร 3) ถึง 7), 9), 14) และ 17) เป็นหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
โดยก าหนดช าระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือน  

 ตราสาร 12), 16), 20) และ 21) เป็นหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
โดยก าหนดช าระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส ซ่ึงภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิของหุ้นกู ้บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสญัญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
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24. ประมาณการหนีสิ้น 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

ผลเสียหายจาก                   
คดีฟ้องร้อง 

ผลประโยชน์                     
ของพนกังาน 

ภาระหน้ีสิน  
จากรายการ  

นอกงบการเงิน  อ่ืน ๆ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 361 2,740 167 411 3,679 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งปี 272 191 3 689 1,155 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (28) (146) (12) (335) (521) 

โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (6) (13) (24) (355) (398) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 599 2,772 134 410 3,915 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

ผลเสียหายจาก                   
คดีฟ้องร้อง 

ผลประโยชน์                     
ของพนกังาน 

ภาระหน้ีสิน  
จากรายการ  

นอกงบการเงิน  อ่ืน ๆ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 411 2,475 434 357 3,677 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งปี 41 839 30 1,432 2,342 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (82) (574) (7) (247) (910) 

โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (9) - (290) (1,131) (1,430) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 361 2,740 167 411 3,679 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

ผลเสียหายจาก                   
คดีฟ้องร้อง 

ผลประโยชน์
ของพนกังาน        รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 - 26 26 

เพิ่มข้ึนในระหวา่งปี - 3 3 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - 29 29 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

ผลเสียหายจาก                   
คดีฟ้องร้อง 

ผลประโยชน์
ของพนกังาน        รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 47 38 85 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งปี - 4 4 
ลดลงจากรายรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (46) (16) (62) 

โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (1) - (1) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 26 26 

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงานแสดงได้
ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 2,378 2,204 26 38 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:     
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  173 150 1 1 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 77 74 1 1 
ตน้ทุนบริการในอดีต และผลก าไรหรือขาดทุน                         
ท่ีเกิดข้ึนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์ (55) (199) - - 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั     
- ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้น

 ประชากรศาสตร์ (2) 97 - 1 
-  ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน (8) 96 - 1 
-  ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 6 43 1 - 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี  (59) (87) - (16) 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 2,510 2,378 29 26 

 



74 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็นจ านวนประมาณ 61 ลา้นบาท และ 59 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: ไม่มี) 

สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี  

 (อตัราร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

อตัราคิดลด 2.66 - 3.35 2.71 - 3.13 3.13 3.11 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 5.00 - 5.36 5.00 - 5.98 5.00 5.00 
อตัราการลาออกถวัเฉล่ีย (ข้ึนกบัช่วงอายขุองพนกังาน)   0.00 - 50.00 0.00 - 42.86 0.00 - 25.39 0.00 - 26.10 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคัญต่อการเพิ่มข้ึนของมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน          
ตามโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 การเปล่ียนแปลง 2561 2560 2561 2560 
อตัราคิดลด ลดลง 0.25% 64 63 1 1 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต เพิ่มข้ึน 0.25% 62 61 1 1 
อตัราการลาออกถวัเฉล่ีย ลดลง 0.25% 56 56 1 1 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของภาระผกูพนั
ตามโครงการผลประโยชน์ คือ 11, 14, 16, 22 ปี และ 11, 14, 16, 20 ปี ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 
16 ปี) 

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผา่นร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ 
ซ่ึงกฎหมายดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่
น้ีก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มี
สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนัสุดทา้ย การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ข
โครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสิน
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มข้ึน 732 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 9 ลา้นบาท) 
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็น
ค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนของงวดท่ีกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้
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25. ดอกเบีย้ค้างจ่าย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 2,277 2,453 90 98 

26. หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย/ประกนัชีวติ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2561 2560 

 

หน้ีสินจาก
สญัญา

ประกนัภยั 

สินทรัพย ์          
จากการ 

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

หน้ีสินจาก
สญัญา

ประกนัภยั 

สินทรัพย ์          
จากการ 

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

เงินส ารองประกนัชีวติ 7,903 - 7,903 8,953 - 8,953 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนและ                                            
ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 1,695 (158) 1,537 1,701 (137) 1,564 

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือ
เป็นรายได ้ 4,381 (564) 3,817 3,851 (281) 3,570 

ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด - - - 3 - 3 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม ์
ประกนัภยัคา้งจ่าย 7 - 7 5 - 5 

หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรม ์ 76 - 76 128 - 128 

รวม 14,062 (722) 13,340 14,641 (418) 14,223 

ธุรกจิประกนัภัย 

สมมติฐานทีใ่ช้ในการประเมินหนีสิ้นทีเ่กดิจากสัญญาประกนัภัย 

สมมติฐานท่ีใช้ในการประเมินมูลค่าหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาประกันภัย จะค านึงถึงตัวแบบท่ีใช้ใน                    
การประเมิน ลกัษณะของขอ้มูลรวมทั้งประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงจนถึง ณ วนัท่ีประเมินมูลค่าเป็นหลกั โดย
การวิเคราะห์ตอ้งพิจารณาทั้งปัจจยัภายในและภายนอกท่ีส่งผลต่อรูปแบบของประสบการณ์ในอดีต เช่น 
การพิจารณารับประกันภัย สัดส่วนการรับประกันภัย ขั้นตอนการจัดการค่าสินไหม นโยบายการรับ
ประกนัภยัต่อ แนวโนม้ทางเศรษฐกิจ และ กฎหมายท่ีเปล่ียนแปลงไป เป็นตน้ ในกรณีท่ีขอ้มูลค่าสินไหม
ทดแทนในอดีตมีไม่เพียงพอในการเป็นฐานขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือต่อการตั้งสมมติฐาน การประเมินจะน าขอ้มูล
ภาคธุรกิจมาใชเ้พื่อให้มัน่ใจว่าวิธีการดงักล่าวมีความเหมาะสม นอกจากน้ี สมมติฐานท่ีใชใ้นการประเมิน
ภาระผูกพนัดา้นเบ้ียประกนัภยั ควรมีความสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีใชใ้นการประเมินภาระผูกพนัดา้น
สินไหมทดแทน  
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวที่กระทบต่อบริษัทย่อย 

การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีหน้ีสินจากการรับประกนัภยัจะเพิ่มข้ึนหรือลดลง
เน่ืองมาจากความผนัผวนของสมมติฐานท่ีใชใ้นการค านวณ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อภาระผกูพนัดา้นสินไหม
ทดแทนทั้งดา้นก่อนการรับประกนัภยัต่อ และหลงัการรับประกนัภยัต่อ โดยความเส่ียงอาจเกิดจากความถ่ี
และความรุนแรงของความเสียหาย หรือ ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการจดัการสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว ้

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2561 

 

สมมติฐานท่ี
เปล่ียนแปลง 

ภาระผกูพนัดา้น
สินไหมทดแทนท่ี

เปล่ียนแปลงก่อนการ
รับประกนัภยัต่อ 

ภาระผกูพนัดา้น
สินไหมทดแทนท่ี

เปล่ียนแปลงหลงัการ
รับประกนัภยัต่อ 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้
เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

ส่วนของเจา้ของ            
เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทน
สัมบูรณ์ เพิ่มข้ึน 2% 170 157 (157) (126) 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหม เพิ่มข้ึน 2% 12 12 (12) (10) 
อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทน

สัมบูรณ์ ลดลง 2% (169) (156) 156 125 
ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหม ลดลง 2% (12) (12) 12 10 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 

 

สมมติฐานท่ี
เปล่ียนแปลง 

ภาระผกูพนัดา้น
สินไหมทดแทนท่ี

เปล่ียนแปลงก่อนการ
รับประกนัภยัต่อ 

ภาระผกูพนัดา้น
สินไหมทดแทนท่ี

เปล่ียนแปลงหลงัการ
รับประกนัภยัต่อ 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้
เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

ส่วนของเจา้ของ            
เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทน
สัมบูรณ์ เพิ่มข้ึน 2% 161 157 (157) (126) 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหม เพิ่มข้ึน 2% 13 13 (13) (10) 
อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทน

สัมบูรณ์ ลดลง 2% (158) (154) 154 123 
ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหม ลดลง 2% (13) (13) 13 10 
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ธุรกจิประกนัชีวติ 

สมมติฐานทีใ่ช้ในการประมาณการส ารองประกนัภัยส าหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว  

อัตรามรณะ 

บริษทัยอ่ยก าหนดขอ้สมมติโดยอาศยัขอ้มูลประสบการณ์ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีตของบริษทั
ย่อย อตัราการเสียชีวิตของภาคธุรกิจประกันภัยและตารางมรณะไทย 2551 โดยค านึงถึงประเภทของ
ผลิตภณัฑ ์เพศและอายขุองผูเ้อาประกนั ความน่าเช่ือถือของขอ้มูล การพิจารณาคดัเลือกรับประกนัภยั หาก
อตัรามรณะเพิ่มข้ึนจะส่งผลให้จ  านวนค่าสินไหมมรณกรรมเพิ่มข้ึนและท าให้บริษทัย่อยตอ้งตั้งส ารอง
ประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวเพิ่มข้ึน 

อัตราค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

บริษทัยอ่ยก าหนดขอ้สมมติจากการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงตามงบการเงิน โดยพิจารณาทั้งในส่วน
ค่าใชจ่้ายคงท่ีและค่าใชจ่้ายผนัแปรท่ีเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลรักษากรมธรรม ์และปรับตามอตัรา
เงินเฟ้อท่ีเหมาะสม หากอตัราค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนจะส่งผลให้ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมธรรมท่ี์ยงัมีผลบงัคบั
ใชเ้พิ่มข้ึนและท าใหบ้ริษทัยอ่ยตอ้งตั้งส ารองส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวเพิ่มข้ึน 

อัตราการขาดอายแุละการเวนคืนกรมธรรม์ 

บริษัทย่อยก าหนดขอ้สมมติโดยอาศัยข้อมูลประสบการณ์การขาดอายุของกรมธรรม์และการเวนคืน
กรมธรรมท่ี์เกิดข้ึนจริงในอดีตของบริษทัยอ่ย และค านึงถึงประเภทของผลิตภณัฑ ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย
ความน่าเช่ือถือของขอ้มูล นอกจากน้ีบริษทัย่อยยงัใช้ขอ้มูลภาคธุรกิจประกันภยัประกอบการพิจารณา
เพื่อให้ไดอ้ตัราท่ีเหมาะสมกบับริษทัยอ่ย หากมีอตัราการขาดอายแุละเวนคืนของกรมธรรมป์ระกนัภยัของ
บริษทัยอ่ยในช่วงปีแรกสูงจะส่งผลใหบ้ริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายสูงส่งผลใหก้ าไรลดลง 

อัตราคิดลด 

บริษทัย่อยก าหนดอตัราคิดลดท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าภาระผูกพนัท่ีบริษทัย่อยตอ้งจ่ายผลประโยชน์ใน
อนาคตให้แก่ผูเ้อาประกนัโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีปราศจากความเส่ียง ณ วนัประเมิน ซ่ึงเท่ากบัค่าท่ีมากกว่า
ระหว่างอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลไทยท่ีไม่มีดอกเบ้ีย ณ วนัประเมิน กบัค่าเฉล่ียของอตัรา
ผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลดงักล่าว ณ แต่ละส้ินไตรมาสทั้งหมดแปดไตรมาสยอ้นหลงันับจากวนั
ประเมิน ทั้งน้ี หากอตัราคิดลดลดลงจะส่งผลให้บริษทัย่อยตอ้งตั้งส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนั
ระยะยาวเพิ่มข้ึน 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวที่กระทบต่อบริษัทย่อย 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญา
ประกนัภยัระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2561 

  

ส ารองประกนัภยัส าหรับ                          
สญัญาประกนัภยัระยะยาว ผลกระทบต่อ 

 การเปล่ียนแปลง 

ก่อนการ
ประกนัภยัต่อ
เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

หลงัการ                      
ประกนัภยัต่อ
เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

ก าไรก่อน                         
ภาษีเงินได ้                  

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 
ส่วนของเจา้ของ              
เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

อตัรามรณะ เพิ่มข้ึน 10% 17 - (17) (14) 
อตัราค่าใชจ่้าย เพิ่มข้ึน 10% 9 - (9) (7) 
อตัราการขาดอายแุละ
การเวนคืนกรมธรรม ์

เพิ่มข้ึน 10% (18) - 18 14 

อตัราคิดลด เพิ่มข้ึน 0.5% (183) - 183 147 
      
อตัรามรณะ ลดลง 10% (18) - 18 14 
อตัราค่าใชจ่้าย ลดลง 10% (9) - 9 7 
อตัราการขาดอายแุละ
การเวนคืนกรมธรรม ์

ลดลง 10% 18 - (18) (14) 

อตัราคิดลด ลดลง 0.1% 27 - (27) (22) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 

  

ส ารองประกนัภยัส าหรับ                          
สัญญาประกนัภยัระยะยาว ผลกระทบต่อ 

 การเปล่ียนแปลง 

ก่อนการ
ประกนัภยัต่อ
เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

หลงัการ                      
ประกนัภยัต่อ
เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

ก าไรก่อน                         
ภาษีเงินได ้                  

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 
ส่วนของเจา้ของ              
เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

อตัรามรณะ เพิ่มข้ึน 10% 17 - (17) (13) 
อตัราค่าใชจ่้าย เพิ่มข้ึน 10% 10 - (10) (8) 
อตัราการขาดอายแุละ
การเวนคืนกรมธรรม ์

เพิ่มข้ึน 10% (22) - 22 17 

อตัราคิดลด เพิ่มข้ึน 0.5% (229) - 229 183 
      
อตัรามรณะ ลดลง 10% (17) - 17 13 
อตัราค่าใชจ่้าย ลดลง 10% (10) - 10 8 
อตัราการขาดอายแุละ
การเวนคืนกรมธรรม ์

ลดลง 10% 22 - (22) (18) 

อตัราคิดลด ลดลง 0.1% 19 - (19) (16) 

26.1 ส ารองประกนัภัยส าหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 
ยอดคงเหลือตน้ปี 8,953 9,558 
ส ารองเพิ่มข้ึนจากกรมธรรมป์ระกนัภยัใหม่และกรมธรรม์
ประกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบัใช ้ 116 137 

ส ารองลดลงจากการจ่ายผลประโยชน ์กรมธรรมป์ระกนั 
 ขาดอาย ุการยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั และอ่ืนๆ  (1,238) (1,063) 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากขอ้สมมติในการค านวณ                        
ส ารองประกนัภยั (76) 150 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากประสบการณ์จริง 148 200 
การเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ - (29) 

ยอดคงเหลือปลายปี 7,903 8,953 



80 
 

26.2 ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
ยอดคงเหลือตน้ปี 1,701 1,559 
ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปี 4,733 3,949 
การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนและ                       
ขอ้สมมติในการค านวณส ารองค่าสินไหมทดแทน 280 152 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งปี (5,019) (3,959) 
ยอดคงเหลือปลายปี 1,695 1,701 

26.3 ส ารองเบีย้ประกนัภัยทีย่งัไม่ถือเป็นรายได้ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
ยอดคงเหลือตน้ปี 3,851 3,408 
เบ้ียประกนัภยัรับส าหรับปี 8,722 7,655 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นปี (8,192) (7,212) 
ยอดคงเหลือปลายปี 4,381 3,851 

 

26.4 ส ารองความเส่ียงภัยทีย่งัไม่ส้ินสุด 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
ยอดคงเหลือตน้ปี 63 19 
ตั้งเพิ่มระหวา่งปี 673 45 
หมดส้ินไประหวา่งปี (511) (1) 
ยอดคงเหลือปลายปี 225 63 
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26.5 ความเส่ียงจากการรับประกนัภัย/ประกนัชีวติ 

 ธุรกจิประกนัภัย 

 ความเส่ียงจากการรับประกนัภัย 

ความเส่ียงจากการรับประกนัภยัเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของความถ่ีและความรุนแรงท่ีเกิด
ความเสียหายท่ีเบ่ียงเบนจากสมมติฐานท่ีใชใ้นการก าหนดอตัราเบ้ียประกนัภยั การค านวณเงินส ารอง และ
การพิจารณารับประกนัภยั ความเส่ียงดา้นการประกนัภยั สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 3 ประเภทตามท่ีมาของ
ปัจจยัเส่ียง ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการก าหนดอตัราเบ้ียประกนั ความเส่ียงดา้นการ
พิจารณารับประกนัภยั ความเส่ียงจากการจดัการสินไหม 

บริษทัย่อยก าหนดกระบวนการบริหารความเส่ียงด้านการรับประกันภยั ตั้ งแต่การระบุความเส่ียง การ
ประเมินความเส่ียงโดยบริษัทย่อยได้ก าหนดดัชนีช้ีวดัความเส่ียง ได้แก่ ประมาณการอัตราส่วนรวม                      
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (Ultimate Combine Ratio) การจดัการค่าสินไหมทดแทน 
(Claim management) รวมทั้ งมีการติดตามและการรายงานความเส่ียง เพื่อสะท้อนความเส่ียงได้อย่าง
เหมาะสม 

ธุรกจิประกนัชีวติ 

 ความเส่ียงด้านการรับประกนัภัย 

ความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยั คือความเส่ียงท่ีเกิดจากความเสียหายและผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์
ประกันภัยท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างจากท่ีบริษทัย่อยคาดการณ์ไวเ้น่ืองจากความผนัผวนของความถ่ี ความ
รุนแรงและเวลาท่ีเกิดความเสียหายเบ่ียงเบนจากขอ้สมมติท่ีใช้ในการก าหนดอตัราเบ้ียประกันภยั การ
ค านวณส ารองประกนัภยัและการพิจารณารับประกนัภยั ความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัแบ่งตามท่ีมาของ                     
ความเส่ียงไดเ้ป็น 3 ประเภทดงัน้ี 

ก) ความเส่ียงจากการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการก าหนดอตัราเบ้ียประกนัภยั 

 ความเส่ียงจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการก าหนดอัตราเบ้ียประกันภัยคือความเส่ียงจาก                         
เบ้ียประกนัภยัรับไม่เพียงพอกบัผลประโยชน์จ่ายและค่าสินไหมทดแทนท่ีบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายให้กบัผู ้
เอาประกนัภยั ทั้งน้ี เน่ืองจากปัจจยัเส่ียงหลกัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัราการเสียชีวิต อตัราการเจ็บป่วย 
อตัราการขาดอายุและการเวนคืนกรมธรรม์ฯ และอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนจริงได้
เบ่ียงเบนไปจากขอ้สมมติท่ีบริษัทย่อยใช้ในการก าหนดอตัราเบ้ียประกันภัย ซ่ึงอาจเกิดจากการ
ก าหนดขอ้สมมติท่ีไม่เหมาะสมและสอดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มปัจจุบนั และการเกิดเหตุการณ์       
มหนัตภยัรุนแรงซ่ึงส่งผลใหมี้ผูเ้สียชีวิตและผูบ้าดเจบ็จ านวนมาก 
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 นอกจากน้ี แมว้่าผลิตภณัฑก์ารรับประกนัชีวิตท่ีบริษทัยอ่ยจ าหน่าย ประกอบดว้ย ประกนัชีวิตสามญั
แบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย ์แบบชัว่ระยะเวลา ประกนัชีวิตแบบกลุ่มและอ่ืน ๆ แต่สัดส่วนการ
ประกนัภยัโดยส่วนใหญ่ของบริษทัย่อยเป็นผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์ดงันั้น บริษทั
ยอ่ยจึงอาจมีความเส่ียงจากการรับประกนัท่ีกระจุกตวัในผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพยใ์น
สัดส่วนท่ีสูง ซ่ึงหากผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวมีความเสียหายหรือมีต้นทุนการรับประกันใน
ระดบัสูงจะส่งผลกระทบต่อการลดลงของผลก าไร 

ข)    ความเส่ียงดา้นการพิจารณารับประกนัภยั 

 ความเส่ียงดา้นการพิจารณารับประกนัภยั คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการพิจารณารับประกนัภยัไม่รัดกุม  
ไม่มีคู่มือหรือแนวทางการพิจารณารับประกนัภยัท่ีเหมาะสมกบัความเสียหายจากแต่ละปัจจยัเส่ียง  
ส่งผลให้การประเมินความเส่ียงไม่ถูกต้องครบถ้วน เช่น รับประกันภัยท่ีมีความเส่ียงสูงหรือ                        
รับประกนัภยัดว้ยเบ้ียประกนัภยัท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความเส่ียง เป็นตน้ 

ค)    ความเส่ียงจากการจดัการสินไหมทดแทน 

 ความเส่ียงจากการจดัการสินไหมทดแทน คือความเส่ียงท่ีบริษทัยอ่ยจดัสรรส ารองประกนัชีวิตไวไ้ม่
เพียงพอต่อภาระหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนภายใตส้ญัญาท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยบริหารความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัโดยการพิจารณาออกแบบผลิตภณัฑ์
ใหม่ท่ีสามารถแข่งขนัไดแ้ละตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ปรับอตัราเบ้ียประกนัภยัและเง่ือนไขใน
การรับประกนัภยัท่ีสอดคลอ้งกบัความเส่ียง จดัโครงสร้างการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวะตลาดเงินและตลาดทุนและการครบก าหนดของสัญญาประกนัภยั 
ทบทวนความถูกตอ้งและเหมาะสมของแบบจ าลองท่ีใช้ในการออกแบบผลิตภณัฑ์ มีการทบทวน
หลกัเกณฑ์ในการพิจารณารับประกนัภยัให้เป็นปัจจุบนัและสอดคลอ้งกบัความเสียหายจากแต่ละ
ปัจจัยเส่ียง มีการสอบทานความสมเหตุสมผลของการใช้ขอ้สมมติหลักในการประมาณส ารอง 
ประกนัชีวิต และทดสอบความเพียงพอของส ารองประกนัชีวิตดว้ยการก าหนดเหตุการณ์จ าลองท่ี
อาจจะเกิดข้ึน เช่น การเปล่ียนแปลงไปของอตัราดอกเบ้ียซ่ึงมีผลต่ออตัราคิดลด เพื่อให้บริษทัยอ่ยมี
ส ารองประกนัชีวิตท่ีเพียงพอต่อภาระท่ีบริษทัยอ่ยพึงมีต่อผูถื้อกรมธรรม ์
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26.6 ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัยค้างจ่าย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2561 2560 

   
เงินค่ามรณกรรม 5 4 
เงินค่าเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยั 1 - 
อ่ืนๆ 1 1 

รวมผลประโยชน์ตามกรมธรรมค์า้งจ่าย 7 5 

27. เจ้าหนีจ้ากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 1,325 2,259 192 - 

28. หนีสิ้นอ่ืน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

เจา้หน้ีอ่ืน 2,917 2,741 221 219 
บญัชีพกัเงินรับจากลูกหน้ีรอตดับญัชี 2,045 1,962 - - 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 1,758 1,830 - - 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 1,013 408 - - 
ค่าใชจ่้ายพนกังานคา้งจ่าย 2,267 2,353 70 69 
เงินสมทบกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบ 
 สถาบนัการเงิน/สถาบนัคุม้ครองเงินฝากคา้งจ่าย 1,750 1,714 - - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนคา้งจ่าย 2,158 1,431 4 3 
เบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 1,706 1,422 - - 
เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี 795 1,269 - - 
อ่ืน ๆ 1,499 1,073 21 11 

รวมหน้ีสินอ่ืน 17,908 16,203 316 302 
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29.  ทุนเรือนหุ้น/หุ้นทุนซ้ือคืน 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ไม่มีผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิท่ีแจง้ใช้สิทธิในการแปลงสภาพหุ้น
บุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ ดังนั้ น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯคงเหลือหุ้นบุริมสิทธิท่ียงั
ไม่ไดแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัจ านวน 13,216 หุน้ ซ่ึงหุน้บุริมสิทธิ 1 หุน้ สามารถแปลงเป็นหุน้สามญัได ้1 
หุน้ และสามารถใชสิ้ทธิไดโ้ดยไม่มีก าหนดและไม่มีเง่ือนไข 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯ มีหุ้นทุนซ้ือคืนจ านวน 41,350,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 1,400 ลา้นบาท               
มีก าหนดระยะเวลาซ้ือหุ้นคืนตั้งแต่วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2558 ถึงวนัท่ี 9 สิงหาคม 2558 โดยหุ้นทุนซ้ือคืน
โครงการดงักล่าวมีเง่ือนไขใหต้อ้งจ าหน่ายออกไปภายใน 3 ปี นบัจากวนัซ้ือหุน้คืนเสร็จส้ิน  

 เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ได้มีมติให้ด าเนินการลดทุนช าระแลว้ของ
โครงการหุ้นทุนซ้ือคืนจ านวน 41,350,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 1,400 ลา้นบาท ซ่ึงส้ินสุดโครงการแลว้ โดย
การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 413,500,000 บาท ไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 
เม่ือวัน ท่ี  31 สิงหาคม 2561 ซ่ึ งมีผลท าให้ ทุนจดทะเบียนออกจ าห น่ายและช าระแล้วลดลงจาก 
12,064,797,030 บาท เป็น 11,651,297,030 บาท บริษทัฯ ไดน้ าผลต่างราคาจากราคาซ้ือคืนและราคาท่ีตราไว้
ของหุ้นจ านวน 986 ลา้นบาท ตดัออกจากก าไรสะสม นอกจากน้ี บริษทัฯไดย้กเลิกการจดัสรรก าไรสะสมท่ี
ไดจ้ดัสรรไวเ้ป็นส ารองหุ้นทุนซ้ือคืนจ านวน 1,400 ลา้นบาท และรับรู้รายการดงักล่าวเป็นก าไรสะสมท่ียงั
ไม่ไดจ้ดัสรร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีหุ้นทุนซ้ือคืนจ านวน 14,874,400 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 765 ลา้นบาท และ
ในระหว่างเดือน มกราคม 2562 บริษทัฯ ซ้ือหุ้นทุนซ้ือคืนเพิ่มข้ึนจ านวน 4,592,600 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 235 
ลา้นบาท ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีหุน้ทุนซ้ือคืนทั้งส้ินจ านวน 19,467,000 หุน้ คิดเป็นมูลค่า 1,000 ลา้นบาท ครบ
ตามวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยหุ้นทุนซ้ือคืนโครงการดงักล่าวมีเง่ือนไขให้ตอ้ง
จ าหน่ายออกไปภายใน 3 ปี นบัจากวนัซ้ือหุน้คืนเสร็จส้ิน  
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30. องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

     
ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นของบริษัทย่อย 776 776 - - 

ส่วนของเงนิลงทุนที่ต ่ากว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 
     ของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม 230 226 - - 

ส่วนเกนิทุน (ต ่ากว่าทุน) จากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงนิลงทุน     
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน      
เงินลงทุนเผือ่ขาย     
ตราสารหน้ี 60 336 1 9 

ตราสารทุน 988 1,110 653 718 

รวม 1,048 1,446 654 727 

ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน     
เงินลงทุนเผือ่ขาย     
ตราสารหน้ี (307) (55) - - 

ตราสารทุน (297) (164) (5) - 

รวม (604) (219) (5) - 

รวมส่วนเกนิทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงนิลงทุน  444 1,227 649 727 

หกั: ผลกระทบหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (93) (249) (130) (145) 

ส่วนเกนิทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงนิลงทุน - สุทธิ 351 978 519 582 

ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 776 802 15 15 

หกั: ผลกระทบหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (155) (160) (3) (3) 

ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - สุทธิ 621 642 12 12 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม   326 399 - - 

หกั: ผลกระทบหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (11) (14) - - 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม - สุทธิ  315 385 - - 

ส่วนแบ่งส่วนเกนิทุนจากการเปลีย่นแปลงสัดส่วนการถือหุ้น              
ในบริษัทย่อยของบริษัทร่วม 61 62 - - 

หกั: ผลกระทบหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (2) (2) - - 

ส่วนแบ่งส่วนเกนิทุนจากการเปลีย่นแปลงสัดส่วนการถือหุ้น              
ในบริษัทย่อยของบริษัทร่วม - สุทธิ 59 60 - - 

รวม 2,352 3,067 531 594 
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31. ส ารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบเตม็จ านวนแลว้ 

32. เงินกองทุนทีต้่องด ารงไว้ตามกฎหมาย 

 วตัถุประสงคห์ลกัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในการบริหารจดัการทุน คือ การจดัใหมี้โครงสร้างทางการเงิน
ท่ีเหมาะสมและการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ยงัตอ้งด ารงเงินกองทุนตามกฎหมาย เงินสด สภาพคล่อง และอ่ืน ๆ ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและประกาศ
ทางการท่ีก ากบัดูแลแต่ละธุรกิจก าหนด 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงินกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ค านวณตามประกาศของ ธปท. 
เร่ืองหลกัเกณฑก์ารก ากบัแบบรวมกลุ่ม ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2561 2560 

เงนิกองทุนช้ันที ่1   
เงนิกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ   
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ (หุน้สามญั) หลงัหกัหุน้สามญัซ้ือคืน 10,886 10,665 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 2,066 2,066 
ทุนส ารองตามกฎหมาย 1,278 1,278 
ก าไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 45,200 41,263 
รายการอ่ืนของส่วนของเจา้ของ   
 ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสะสม 955 1,619 
 รายการอ่ืนของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากผูเ้ป็นเจา้ของ 776 776 
รายการของบริษทัลูกท่ีประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยเ์ฉพาะส่วนของผูถื้อหุน้ท่ี
ไม่มีอ  านาจควบคุมท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของ
เจา้ของ ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 60,527 57,527 

รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (19,720) (19,613) 

 รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ 101,968 95,581 

 รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 101,968 95,581 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2561 2560 

เงนิกองทุนช้ันที ่2   
เงินท่ีไดรั้บจากการออกตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิ 11,773 12,061 

เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 8,706 8,412 

 รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 2 20,479 20,473 

รวมเงินกองทุนทั้งส้ิน 122,447 116,054 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 อตัราส่วนการด ารงเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ค านวณตาม
หลกัเกณฑก์ารก ากบัแบบรวมกลุ่ม ประกาศโดย ธปท. เป็นดงัน้ี  

 2561 2560 

 อตัราส่วน
เงินกองทุนของ
กลุ่มธุรกิจ                
ทางการเงิน 

อตัราขั้นต ่าตาม
ขอ้ก าหนดของ 

ธปท. 

อตัราส่วน
เงินกองทุนของ
กลุ่มธุรกิจ                  
ทางการเงิน 

อตัราขั้นต ่าตาม
ขอ้ก าหนด    
ของ ธปท. 

เงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (ร้อยละ) 15.57 10.375 15.33 9.75 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (ร้อยละ) 12.97 7.875 12.62 7.25 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของต่อ
สินทรัพยเ์ส่ียง (ร้อยละ) 

12.97 6.375 12.62 5.75 

 ตามประกาศของ ธปท. เร่ือง หลกัเกณฑก์ารก ากบัแบบรวมกลุ่ม ก าหนดให้บริษทัฯเปิดเผยขอ้มูล                 
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเกี่ยวกบัการด ารงเงินกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน (Full Consolidation) ซ่ึงบริษทัฯจะเปิดเผยขอ้มูลเงินกองทุน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ไวใ้น 
website ของบริษทัฯท่ี www.thanachart.co.th ภายในเดือนเมษายน 2562 นอกจากน้ี เงินกองทุนของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 ไดเ้ปิดเผยไวใ้น website ของบริษทัฯ แลว้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2561 

http://www.thanachart.co.th/
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33. เงินปันผล 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีการจ่ายเงินปันผลดงัน้ี 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย       

ต่อหุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  ลา้นบาท บาท  
เงินปันผลประกาศจ่าย                       
ระหวา่งกาลงวด 6 เดือนแรก               
ของปี 2561 

ท่ีประชุมกรรมการบริษทัฯ
เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2561 1,165 1.00 22 ตุลาคม 2561 

เงินปันผลประกาศจ่ายงวดคร่ึงปีหลงั
ของปี 2560 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือ
วนัท่ี 25 เมษายน 2561 1,515 1.30 17 พฤษภาคม 2561 

  2,680 2.30  
เงินปันผลประกาศจ่าย                       
ระหวา่งกาลงวด 6 เดือนแรก               
ของปี 2560 

ท่ีประชุมกรรมการบริษทัฯ
เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2560 1,049 0.90 20 ตุลาคม 2560 

เงินปันผลประกาศจ่ายงวดคร่ึงปีหลงั
ของปี 2559 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือ
วนัท่ี 5 เมษายน 2560 1,398 1.20 3 พฤษภาคม 2560 

  2,447 2.10  

34. รายได้ดอกเบีย้ 

รายไดด้อกเบ้ียส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,779 1,391 6 - 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา้ 257 238 - - 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 2,689 3,191 20 24 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 17,579 17,786 54 51 

การใหเ้ช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 24,255 22,075 - - 

รวมรายไดด้อกเบ้ีย 46,559 44,681 80 75 
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35. ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้  

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

เงินรับฝาก 9,063 8,698 - - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 997 791 - - 
เงินน าส่งกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบ                   
สถาบนัการเงินและสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 3,482 3,348 - - 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื     
- หุน้กูด้อ้ยสิทธิ - 370 - - 
- หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ/หุน้กูร้ะยะสั้น 1,140 1,197 569 580 
- ตราสารดอ้ยสิทธิ 1,077 1,077 - - 
- อ่ืน ๆ 21 22 - - 

ค่าธรรมเนียมในการกูย้มืเงิน 12 8 3 2 

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 15,792 15,511 572 582 

36. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ     
การรับรอง รับอาวลั และการค ้าประกนั 200 202 - - 
ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละ 
    สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 1,251 1,323 - - 
ค่าธรรมเนียมรับเก่ียวกบัธุรกิจเช่าซ้ือ 1,603 1,547 - - 
ค่าธรรมเนียมบตัรเครดิต 1,187 1,065 - - 
บริการบตัรเอทีเอม็และบริการธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ 893 886 - - 
ค่าธรรมเนียมรับค่าเบ้ียประกนั 2,061 1,851 - - 

อ่ืน ๆ 3,049 2,223 1 - 

รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 10,244 9,097 1 - 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (3,586) (3,207) (1) - 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 6,658 5,890 - - 
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37. ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 
2560 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์                                                    
ดา้นอตัราแลกเปล่ียน 352 277 - - 

ตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบ้ีย (12) 64 - - 
ตราสารหน้ี (119) 211 - - 
ตราสารทุน (520) (51) - - 

อ่ืน ๆ 609 164 - - 

รวม 310 665 - - 

38. ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 

ก าไรสุทธิจากเงินลงทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ก าไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย (78) 917 6 17 
ก าไรจากการรับคืนทุนจากบริษทัยอ่ย - - 58 53 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 38 443 25 281 
ก าไรจากการรับช าระหน้ีจากเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 314 263 20 134 
โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน   1 65 - - 
อ่ืน ๆ  184 220 - - 

รวม 459 1,908 109 485 
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39. รายได้จากการรับประกนัภัย/ประกนัชีวติ 

 รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิตส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2561 2560 

เบ้ียประกนัภยั/ประกนัชีวติรับ 9,079 8,093 

หกั: เบ้ียประกนัภยั/ประกนัชีวติจ่ายจากการเอาประกนัต่อ (1,031) (519) 

เบ้ียประกนัภยั/ประกนัชีวติรับสุทธิ 8,048 7,574 
หกั: ส ารองเบ้ียประกนัภยั/ประกนัชีวติท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พ่ิมจากปีก่อน (247) (218) 

รวม 7,801 7,356 

40. ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย/ประกนัชีวติ 

 ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิตส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2561 2560 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน 4,103 3,658 
หกั: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (398) (56) 
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทน 2,064 1,448 
หกั: ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทนรับคืน

จากการประกนัภยัต่อ (27) (34) 
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จจ่ายจากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 334 231 
หกั: ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จรับจากการประกนัภยัต่อ (291) (141) 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืนๆ (792) (355) 

รวม 4,993 4,751 

41. ค่าตอบแทนกรรมการ  

ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย (บริษทัมหาชน) 
ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่าย
ให้กบักรรมการซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯดว้ย แต่รวมถึงเงินบ าเหน็จแก่คณะกรรมการของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ านวนประมาณ 55 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 26 ลา้นบาท) ซ่ึงอนุมติัโดย   
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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42. หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 
ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั)     
   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  (83) 21 - - 
   เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี  4,866 6,178 6 (6) 
โอนกลบัค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับ 
      โครงสร้างหน้ีในระหวา่งปี - (1) - - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 2 38 2 42 

รวม  4,785 6,236 8 36 

43. องค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 องคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือ 
    ขาดทุนในภายหลงั 
เงินลงทุนเผื่อขาย:     
ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงระหวา่งปี (1,539) 2,247 (72) 131 
หกั: การปรับปรุงการจดัประเภทใหม่ส าหรับก าไร 
        ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีรวมอยูใ่นก าไรหรือขาดทุน 78 (917) (6) (17) 

 (1,461) 1,330 (78) 114 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (94) 33 - - 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี (ขาดทุน) (1,555) 1,363 (78) 114 
ผลกระทบภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง     
ภาษีเงินไดส่้วนก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่า                    
เงินลงทุนเผือ่ขาย 292 (266) 16 (23) 

ภาษีเงินไดส่้วนของส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 
   ในบริษทัร่วม 5 (1) - - 

ผลกระทบภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 297 (267) 16 (23) 

 (1,258) 1,096 (62) 91 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)     
รายการท่ีไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไร 
    ขาดทุนในภายหลงั 
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 4 (236) (1) (2) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี (ขาดทุน) 4 (236) (1) (2) 

ผลกระทบภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง     
ภาษีเงินไดส่้วนก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ 
    ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์ของพนกังาน - 46 - - 

ผลกระทบภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง - 46 - - 

 4 (190) (1) (2) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจาก 
     ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง (1,254) 906 (63) 89 

44. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออกอยู่ในระหว่างปีโดยสุทธิจากหุ้น
สามญัซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัฯ 

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหว่างปีสุทธิจาก
หุ้นสามญัซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัฯกบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อ
แปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้ งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ          
วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 
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 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 

ก าไรส าหรับปี 
จ านวนหุน้สามญั                   
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 

ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 7,839,428 7,001,170 1,163,843 1,165,117 6.74 6.01 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุน้บุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       
 หุน้สามญั - - 13 13   
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
 สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 7,839,428 7,001,170 1,163,856 1,165,130 6.74 6.01 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  จ านวนหุน้สามญั  
 ก าไรส าหรับปี ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 

ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 3,316,439 2,379,238 1,163,843 1,165,117 2.85 2.04 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุน้บุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       
 หุน้สามญั - - 13 13   
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
 สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 3,316,439 2,379,238 1,163,856 1,165,130 2.85 2.04 

45. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนกังานไดร่้วมกนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติั
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ             
2 - 15 ของเงินเดือนพนักงาน และเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้ในอตัราท่ีก าหนด และจะจ่าย
ให้แก่พนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว ในระหว่างปีส้ินสุดวันท่ี                        
31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจ านวนรวม 431 ล้านบาท                   
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 7 ลา้นบาท) (2560: 427 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 7 ลา้นบาท ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ) 
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46. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัฯและบริษทัเหล่านั้นและ
เป็นไปตามปกติธุรกิจ ซ่ึงรายการท่ีมีสาระส าคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560 (ส าหรับปี 2561) 

รายการที่เกดิขึน้ในระหว่างปี      
บริษัทย่อย      
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี       -       - 743 697 ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี - - 1,286 266 ราคาตลาด 
รับคืนทุนจากบริษทัยอ่ย  
    (2561: ก าไร 58 ลา้นบาท 
         2560: ก าไร 53 ลา้นบาท) 

- - 709 93 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 

รายไดด้อกเบ้ีย - - 59 51 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.40 - 5.65 ต่อปี 
รายไดเ้งินปันผล - - 3,418 2,647 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค่้าเช่าและบริการอ่ืน - - 57 47 อตัราท่ีตกลงตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 1 2  
บริษัทร่วม      
รายไดเ้งินปันผล - - 126 124 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดอ่ื้น - 1 - -  
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 6 4 - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.40, 5.65 และ        

6.65 ต่อปี 
เงินปันผลจ่าย - - 298 273 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 105 129 12 11  
บริษัทที่เกีย่วข้องกัน       
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี 2,932 5,979 - - ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี 1,231 4,587 - - ราคาตลาด 
มูลค่าซ้ือ/ขายสญัญาอตัราแลกเปล่ียน 20,305 58,439 - - ราคาตลาด 
รายไดด้อกเบ้ีย 228 215 - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.30 - 7.65 ต่อปี 
รายไดเ้งินปันผล 90 82 42 39 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/               
ประกนัชีวติ 

4 12 - - อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

รายไดอ่ื้น 2 4 - -  
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย  321 198 - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.40 - 2.92 ต่อปี 
เงินปันผลจ่าย 3,061 2,377 - - ตามท่ีประกาศจ่าย 



96 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560 (ส าหรับปี 2561) 

รายการที่เกดิขึน้ในระหว่างปี (ต่อ)      
บริษัทที่เกีย่วข้องกัน (ต่อ)      
ค่าบริหารโครงการจ่าย 41 29 11 13 อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญาซ่ึงค านวณ

โดยอา้งอิงจากประมาณการเวลาท่ีใช ้ 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 203 196 7 6  

ยอดคงคา้งของรายการระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 
2560 สามารถแสดงดว้ยยอดถวัเฉล่ียจากยอดคงคา้ง ณ วนัส้ินเดือน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

บริษัทย่อย      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ - - 521 127 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี - - 964 748 
บริษัทร่วม      
เงินรับฝาก 177 75 - - 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื  95 54 - - 
บริษัทที่เกีย่วข้องกัน      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 65 213 - - 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 5,757 6,361 - - 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 49 1,020 - - 
เงินรับฝาก 1,721 1,606 - - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 12,998 13,661 - - 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ยอดคงคา้งของรายการระหว่างกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญัมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2561 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน  

 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

เงินลงทุน - 
ตราสารหน้ี 

เงินให้
สินเช่ือแก่
ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ีย           
คา้งรับ 

สินทรัพย์
อ่ืน เงินรับฝาก 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี
ท่ีออกและ                  
เงินกูย้มื หน้ีสินอ่ืน ภาระผกูพนั 

บริษัทร่วม          
บมจ. เอม็ บี เค - - - 29 327 - 134 2 - 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั          

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง 11 - 5,575 32 1,366 13,022 - 58 1,348 

 11 - 5,575 61 1,693 13,022 134 60 1,348 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน  

 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

เงินลงทุน - 
ตราสารหน้ี 

เงินให้
สินเช่ือแก่
ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ีย           
คา้งรับ 

สินทรัพย์
อ่ืน เงินรับฝาก 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี
ท่ีออกและ                  
เงินกูย้มื หน้ีสินอ่ืน ภาระผกูพนั 

บริษัทร่วม          
บมจ. เอม็ บี เค - - - 29 56 - 58 2 - 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั          

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง 301 591 5,839 36 1,478 13,138 - 32 698 

 301 591 5,839 65 1,534 13,138 58 34 698 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน  

 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

เงินลงทุน - 
ตราสารหน้ี 

เงินให้
สินเช่ือแก่
ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ีย           
คา้งรับ 

สินทรัพย์
อ่ืน เงินรับฝาก 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี 
ท่ีออกและ
เงินกูย้มื หน้ีสินอ่ืน ภาระผกูพนั 

บริษัทย่อย          
บมจ. ธนาคารธนชาต 23 - - 200 - - - 3 - 
บมจ. หลกัทรัพยธ์นชาต - - - - - - - 192 - 
บบส. เอน็ เอฟ เอส - - 702 - - - - - - 
บบส. แม๊กซ์ จ  ากดั - - 663 - - - - - - 
บจ. ที เอม็ โบรคเกอร์ - - 2 - - - - - - 
บริษัทร่วม          

บมจ. เอม็ บี เค - - - 3 - - - - - 

 23 - 1,367 203 - - - 195 - 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน  

 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

เงินลงทุน - 
ตราสารหน้ี 

เงินให้
สินเช่ือแก่
ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ีย           
คา้งรับ 

สินทรัพย์
อ่ืน เงินรับฝาก 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี 
ท่ีออกและ
เงินกูย้มื หน้ีสินอ่ืน ภาระผกูพนั 

บริษัทย่อย          
บมจ. ธนาคารธนชาต 22 - - - - - - 1 - 
บมจ. หลกัทรัพยธ์นชาต - - - 1 - - - - - 
บบส. เอน็ เอฟ เอส - - 420 - - - - - - 
บบส. แม๊กซ์ จ  ากดั - - 281 - - - - - - 
บจ. ที เอม็ โบรคเกอร์ - - 2 - - - - - - 
บริษัทร่วม          

บมจ. เอม็ บี เค - - - 3 - - - - - 

 22 - 703 4 - - - 1 - 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีเงินใหสิ้นเช่ือแก่บริษทัยอ่ยดงัน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
  จ านวนเงินตน้คงคา้ง 

ช่ือบริษทั อตัราดอกเบ้ีย 2561 2560 
 (ส าหรับปี 2561)   
บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จ ากดั เงินกูลู้กหน้ีชั้นดี (MLR)                              

ของธนาคารธนชาต - 1% 
663 281 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ เอน็ เอฟ เอส จ ากดั เงินกูลู้กหน้ีชั้นดี (MLR)                            
ของธนาคารธนชาต - 1% 

702 420 

บริษทั ที เอม็ โบรคเกอร์ จ ากดั เงินกูลู้กหน้ีชั้นดี (MLR)                            
ของธนาคารธนชาต - 1% 

2 2 

รวม  1,367 703 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในหุน้สามญัในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยการมี
ผูบ้ริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเป็นผูถื้อหุ้นและ/หรือมีกรรมการร่วมกนัรวมจ านวนประมาณ 1,694 ลา้นบาท 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 814 ลา้นบาท) (2560: 1,835 ลา้นบาทในงบการเงินรวม และ 878 ลา้นบาท ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัพนักงานระดบัผูบ้ริหาร
ข้ึนไปของบริษทัฯและบริษทัในกลุ่ม โดยรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวท่ีมียอดคงคา้งดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 

ในระหว่างปี 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกผลประโยชน์ให้แก่ผูบ้ริหารส าคญัรวมถึง
กรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยทั้งหมดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 103 88 - - 
เงินรับฝาก 1,204 1,527 - - 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 771 773 103 97 

ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 16 17 1 1 

 787 790 104 98 
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47.  ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 

47.1 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทีส่ าคญัจ าแนกตามประเภทธุรกรรม 

ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของ   
แต่ละปี จ าแนกตามประเภทธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2561 

 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  
 ในประเทศ ต่างประเทศ ตดับญัชี รวม 

สินทรัพยร์วม 1,060,687 28,079 (27,837) 1,060,929 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 112,886 14,068 (27,837) 99,117 
เงินลงทุน 156,491 13,946 - 170,437 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 3,027 - - 3,027 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 731,125 - - 731,125 
เงินรับฝาก 751,917 - - 751,917 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 71,923 27,837 (27,837) 71,923 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 55,013 - - 55,013 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2560 

 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  
 ในประเทศ ต่างประเทศ ตดับญัชี รวม 

สินทรัพยร์วม 1,025,209 23,728 (23,412) 1,025,525 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 104,446 14,884 (23,412) 95,918 
เงินลงทุน 169,912 8,791 - 178,703 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 2,827 - - 2,827 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 688,844 - - 688,844 
เงินรับฝาก 716,091 - - 716,091 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 82,343 23,412 (23,412) 82,343 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 51,596 - - 51,596 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2561 

 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  
 ในประเทศ ต่างประเทศ ตดับญัชี รวม 

รายไดด้อกเบ้ีย 46,450 785 (676) 46,559 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (15,792) (676) 676 (15,792) 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 30,658 109 - 30,767 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  6,658 - - 6,658 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติสุทธิ 2,808 - - 2,808 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 3,942 - - 3,942 
ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ  (20,979) - - (20,979) 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (4,785) - - (4,785) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 18,302 109 - 18,411 

ภาษีเงินได ้ (2,605) - - (2,605) 

ก าไรก่อนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 15,697 109 - 15,806 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 

 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  
 ในประเทศ ต่างประเทศ ตดับญัชี รวม 

รายไดด้อกเบ้ีย 44,610 368 (297) 44,681 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (15,511) (297) 297 (15,511) 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 29,099 71 - 29,170 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  5,890 - - 5,890 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติสุทธิ 2,605 - - 2,605 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 4,933 (26) - 4,907 
ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ  (20,836) - - (20,836) 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (6,236) - - (6,236) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 15,455 45 - 15,500 

ภาษีเงินได ้ (1,159) - - (1,159) 

ก าไรก่อนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 14,296 45 - 14,341 
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47.2  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานจ าแนกตามประเภทธุรกจิ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด าเนินกิจการใน 6 ส่วนงานหลกัคือ (1) บริษทัฯ (2) ธุรกิจธนาคาร (3) ธุรกิจบริหาร
สินทรัพย ์(4) ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละจดัการกองทุน (5) ธุรกิจประกนัชีวิต และ (6) ธุรกิจประกนัภยั  

ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนั เพื่อวตัถุประสงคใ์นการ
ตัดสินใจท่ีเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯและบริษัทย่อย
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากรายไดด้อกเบ้ียสุทธิของแต่ละส่วนงานซ่ึงเป็นการ
แสดงรายการสุทธิระหว่างรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจากลูกคา้ภายนอกกบัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย    
ท่ีเกิดจากการให้กูแ้ละการกูย้ืมจากส่วนงานด าเนินงานอ่ืน โดยอตัราดอกเบ้ียท่ีใชใ้นการกูย้มืระหว่างกนัใช้
เกณฑร์าคาตลาด 

ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2561 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ
ธนาคาร 

ธุรกิจ
หลกัทรัพย์
และจดัการ
กองทุน 

ธุรกิจ                 
ประกนัชีวิต 

ธุรกิจ
ประกนัภยั 

ธุรกิจ                
บริหาร      
สินทรัพย ์ ธุรกิจอ่ืน 

รายการ                   
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

          
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (491) 28,365 207 266 204 36 2,341 (161) 30,767 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน 4,048 9,251 2,564 (170) 2,088 464 1,336 (6,173) 13,408 
ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ (233) (17,784) (1,224) (138) (998) (116) (1,031) 545 (20,979) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (8) (4,465) - - - 17 (389) 60 (4,785) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อน              
ภาษีเงินได ้ 3,316 15,367 1,547 (42) 1,294 401 2,257 (5,729) 18,411 

ภาษีเงินได ้ - (1,456) (300) 17 (252) (110) (431) (73) (2,605) 

ก าไรก่อนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ  านาจควบคุม 3,316 13,911 1,247 (25) 1,042 291 1,826 (5,802) 15,806 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2560 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ
ธนาคาร 

ธุรกิจ
หลกัทรัพย์
และจดัการ
กองทุน 

ธุรกิจ                 
ประกนัชีวิต 

ธุรกิจ
ประกนัภยั 

ธุรกิจ                
บริหาร      
สินทรัพย ์ ธุรกิจอ่ืน 

รายการ                   
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

          
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (507) 27,138 169 310 186 104 1,887 (117) 29,170 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน 3,304 9,645 2,408 (108) 2,074 171 1,160 (5,252) 13,402 
ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ (229) (17,702) (1,292) (136) (958) (109) (980) 570 (20,836) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (36) (5,935) - - - 48 (515) 202 (6,236) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อน              
ภาษีเงินได ้ 2,532 13,146 1,285 66 1,302 214 1,552 (4,597) 15,500 

ภาษีเงินได ้ (153) (11) (250) 1 (251) (95) (298) (102) (1,159) 

ก าไรก่อนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ  านาจควบคุม 2,379 13,135 1,035 67 1,051 119 1,254 (4,699) 14,341 

สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ
ธนาคาร 

ธุรกิจ
หลกัทรัพย์
และจดัการ
กองทุน 

ธุรกิจ                 
ประกนัชีวิต 

ธุรกิจ
ประกนัภยั 

ธุรกิจ                    
บริหาร      
สินทรัพย ์ ธุรกิจอ่ืน 

รายการ                   
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

          
สินทรัพยข์องส่วนงาน          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  37,644 984,124 9,557 9,765 14,494 4,622 48,658 (47,935) 1,060,929 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  38,150 954,460 12,306 10,610 13,452 4,782 40,617 (48,852) 1,025,525 

47.3 ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 ในปี 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 
ของรายไดข้องกิจการ 
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48. ทรัพย์สินทีมี่ภาระผูกพนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีทรัพยสิ์นท่ีมีภาระผกูพนั ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี 
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์     
วางประกนักบันายทะเบียน 750 770 - - 
วางประกนัศาล 2 3 - - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     
วางประกนักบันายทะเบียน 2,193 2,462 - - 
วางประกนัศาล 13 30 - - 
หลกัทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการใหย้มื - 10 - - 

    ค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 1 1 - - 
ทรัพยสิ์นรอการขาย     
อสังหาริมทรัพยส่์วนท่ีใหสิ้ทธิแก่ลูกหน้ี                             
ในการซ้ือคืนหรือซ้ือก่อน 1 2 - - 

อสังหาริมทรัพยส่์วนท่ีท าสัญญาจะซ้ือจะขายกบั
ลูกคา้ แต่อยูร่ะหวา่งการผอ่นช าระหรือ                           
การโอนกรรมสิทธ์ิ 288 30 - - 

 3,248 3,308 - - 
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49. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ท่ีมีสาระส าคญัมีดงัน้ี 

49.1 ภาระผูกพนั 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

การรับอาวลัตัว๋เงิน 303 115 - - 
การค ้าประกนัการกูย้มืเงิน 2,402 2,291 - - 
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบก าหนด 283 270 - - 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 759 1,045 - - 
ภาระผกูพนัอ่ืน      
วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลูกคา้ยงัไม่ไดถ้อน 22,341 23,832 - - 

อ่ืน ๆ 61,019 55,644 1 1 

รวม 87,107 83,197 1 1 

 นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาอตัราแลกเปล่ียน สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียต่างสกุลเงิน 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียและสัญญาซ้ือขายทองค าล่วงหน้าตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ            
งบการเงินขอ้ท่ี 7 

49.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระท่ีต้องจ่ายค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งกับทรัพย์สิน                    
รอการขาย ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและค่าบริการอ่ืน ๆ พร้อมทั้งค่าเช่าและค่าบริการอาคารส านกังาน
ตามสญัญาเช่าและบริการระยะยาวดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี กิจการอ่ืน กิจการอ่ืน 

2562 1,867 11 
2563 1,345 3 

2564 เป็นตน้ไป 1,361 1 

 นอกจากน้ี บริษทัฯยงัมีภาระท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการงานธุรการต่าง ๆ ให้กับบริษทัย่อยแห่งหน่ึงตามอตัรา
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงบวกส่วนเพิ่มตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา 
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49.3 ภาระผูกพันของธนาคารนครหลวงไทยจากการรับโอนกจิการของธนาคารศรีนคร จ ากัด (มหาชน) และการ
โอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้กบับริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวทิ จ ากดั 

จากการท่ีธนาคารนครหลวงไทยได้ท าสัญญาการรับโอนกิจการกับธนาคารศรีนคร จ ากัด (มหาชน) 
(“ธนาคารศรีนคร”) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2545 เป็นตน้ไป และจากการท่ีธนาคารนครหลวงไทย 
ไดมี้การโอนสินทรัพยข์องธนาคารนครหลวงไทยเองโดยตรงและของธนาคารศรีนครใหแ้ก่บริษทับริหารสินทรัพย ์
เพชรบุรี จ  ากัด (“บบส. เพชรบุรี”) และได้มีการโอนต่อให้บริษทับริหารสินทรัพย ์สุขุมวิท จ ากัด (“บบส. 
สุขุมวิท”) ต่อมาธนาคารนครหลวงไทยไดโ้อนกิจการทั้งหมดรวมทั้งภาระผูกพนัและขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีธนาคาร
นครหลวงไทยมีอยู่กับ บบส. เพชรบุรี และ/หรือ บบส. สุขุมวิท ให้แก่ธนาคารธนชาต โดยมีผลเป็นการโอน
สมบูรณ์ตามกฎหมายในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 ท าใหธ้นาคารธนชาตมีภาระคงคา้งจากการโอนดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม 
ภาระผูกพนัท่ีกองทุนฟ้ืนฟูฯมีอยู่ต่อธนาคารนครหลวงไทยไดถู้กโอน/เขา้สวมสิทธิโดยธนาคารธนชาตใน
ฐานะผูซ้ื้อเงินลงทุนในหุน้สามญัของธนาคารนครหลวงไทยจากกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนั
การเงิน (“กองทุนฟ้ืนฟูฯ”) ดว้ยเช่นเดียวกนั ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ภาระผกูพนัดงักล่าวประกอบดว้ย 

ก) ส่วนต่างจากการโอนสินทรัพยใ์หบ้บส. สุขมุวิท จ านวนเงิน 2 ลา้นบาท ซ่ึงคงเหลือเป็นลูกหน้ีรอเรียก
เก็บโดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยอ่ื์นในงบแสดงฐานะการเงิน รายการคงคา้งดงักล่าวเกิดจาก
การโอนสิทธิไล่เบ้ียสินเช่ือค ้าประกนั ซ่ึงมีประเด็นท่ีตอ้งหาขอ้ยุติในเร่ืองการพิสูจน์สิทธิเรียกร้อง
หรือคุณสมบติัของสินทรัพยว์า่เป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาโอนสินทรัพยห์รือไม่ ซ่ึง บบส. สุขมุวิท 
ยงัไม่ตกลงรับโอนและปัจจุบนัอยู่ระหว่างการตรวจสอบและ/หรือเจรจาระหว่างธนาคารธนชาต บบส. 
สุขมุวิท และกองทุนฟ้ืนฟูฯเพื่อหาขอ้ยติุต่อไป ซ่ึงไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญเตม็จ านวนแลว้ 

ข) รายการโอนสินทรัพยบ์างรายการ (ทั้งในส่วนของธนาคารนครหลวงไทยและของธนาคารศรีนครเดิม) ท่ี 
บบส. สุขมุวิท อยูร่ะหว่างการตรวจสอบเพื่อพิจารณาโอนกลบัหรือขอปรับปรุงราคาและขอรับช าระเงิน
คืนพร้อมดอกเบ้ีย ซ่ึงส่วนใหญ่มีประเดน็ท่ีตอ้งหาขอ้ยติุในเร่ืองการพิสูจน์สิทธิเรียกร้อง  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 รายการท่ีบบส. สุขุมวิท อยู่ระหว่างการตรวจสอบมีจ านวนประมาณ 29                     
ลา้นบาท ซ่ึงเป็นรายการท่ีเก่ียวกับธนาคารศรีนครเดิมทั้งจ านวน และหากมีความเสียหายเกิดข้ึน 
ธนาคารธนชาตจะไดรั้บชดเชยจากกองทุนฟ้ืนฟูฯ และรายการปรับปรุง (ถา้มี) จะอยูภ่ายใตว้งเงินซ่ึง
กองทุนฟ้ืนฟูฯไดต้ั้งวงเงินชดเชยความเสียหายส่วนน้ีไวป้ระมาณ 29 ลา้นบาท  

ค)   คดีความฟ้องร้องท่ีเก่ียวเน่ืองมาถึงธนาคารนครหลวงไทยจากการรับโอนกิจการธนาคารศรีนครจ านวน
ประมาณ 452 ลา้นบาท ตามท่ีได้เปิดเผยเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายหน้าใน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 50 
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ง) ภาระตามหนงัสือค ้าประกนัท่ียงัคงคา้ง 

กองทุนฟ้ืนฟูฯไดน้ าเงินเท่ากบัวงเงินชดเชยความเสียหายฝากไวก้บัธนาคารธนชาตในบญัชีเงินฝากในนาม
กองทุนฟ้ืนฟูฯเพื่อเป็นแหล่งเงินท่ีจะชดเชยความเสียหายตามขอ้ตกลงการชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก
การรับโอนกิจการธนาคารศรีนคร หากมีความเสียหายจริงตามเง่ือนไขท่ีตกลงส าหรับประเด็นคงคา้งตามท่ี
กล่าวในขอ้ ก) ข) ค) และ ง) ขา้งตน้ ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารธนชาตมีบญัชีเงินฝากในนาม
กองทุนฟ้ืนฟูฯเพื่อเป็นแหล่งเงินท่ีจะชดเชยความเสียหายจ านวนเงินคงเหลือประมาณ 407 ลา้นบาท  

อย่างไรก็ดี ธนาคารธนชาตและบบส.สุขุมวิทไดมี้การร่วมประชุมหารือและหาขอ้ยุติร่วมกนัในหลกัการ
ส าหรับประเด็นคงคา้งดงักล่าวขา้งตน้ ทั้งน้ี ดว้ยขอ้ยุติในหลกัการดงักล่าว ธนาคารธนชาตจึงคาดว่าจะไม่มี
ผลเสียหายในจ านวนท่ีมีสาระส าคญัท่ีอาจเกิดข้ึนนอกเหนือไปจากท่ีไดมี้การกนัส ารองไวใ้นบญัชีแลว้ และ/
หรือส่วนท่ีกองทุนฟ้ืนฟูฯจะเป็นผูรั้บผดิชอบ 

50. หนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้/คดีฟ้องร้อง 

ก) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายเป็นจ านวนรวมประมาณ 2,419 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ:  215 ลา้นบาท) ซ่ึงผลของ
คดียงัไม่เป็นท่ีส้ินสุด อย่างไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดพ้ิจารณาตั้งส ารองหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนไว้
แลว้บางส่วน และส่วนท่ีเหลือฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหาย
เกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึกเป็นหน้ีสิน ณ ปัจจุบนั  

 หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายขา้งตน้ส่วนหน่ึงในงบการเงินรวมจ านวน 452 
ลา้นบาท เป็นคดีท่ีเก่ียวพนัมาถึงธนาคารธนชาตจากการท่ีธนาคารนครหลวงไทยรับโอนกิจการธนาคาร
ศรีนคร  ซ่ึงธนาคารธนชาตมีสิทธิไดรั้บชดเชยความเสียหายตามท่ีเกิดข้ึนจริงหากเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตก
ลงกบักองทุนฟ้ืนฟูฯ  

ข) นอกจากน้ี องคก์รในสังกดัหน่วยงานราชการแห่งหน่ึงขอให้บริษทัยอ่ยช าระคืนเงินจ านวนรวมประมาณ 
2,100 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยเช่ือมัน่ว่าจะไม่มี
ความเสียหายเกิดข้ึน  

51. หนังสือค า้ประกนัธนาคาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยจ านวนเงินประมาณ 30 ลา้นบาท เพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1 ลา้นบาท) 
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52. เคร่ืองมือทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ ท่ีท าใหสิ้นทรัพยท์างการเงินของกิจการหน่ึงและหน้ีสินทางการ
เงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการหน่ึงเพิ่มข้ึน 

52.1 ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ 

ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยอาจได้รับความเสียหายอันสืบ
เน่ืองมาจากการท่ีคู่สัญญาของบริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้น
เคร่ืองมือทางการเงินได ้มูลค่าสูงสุดของความเส่ียง คือ มูลค่าตามบญัชีของเคร่ืองมือทางการเงินหักดว้ย
ส ารองเผื่อขาดทุนตามท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน และความเส่ียงของภาระผูกพนัจากการอาวลั  ค ้ า
ประกนัการกูย้มื และค ้าประกนัอ่ืน ๆ และรวมถึงสญัญาตราสารอนุพนัธ์ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดมี้การบริหารความเส่ียงในขั้นตอนของการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ การวิเคราะห์
ความเส่ียง การวิเคราะห์ความสามารถในการช าระหน้ี และการสอบทานสินเช่ือ เพื่อตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพสินเช่ือเพื่อเป็นการป้องกนัและแกไ้ขสินเช่ือท่ีจะเป็นปัญหาในอนาคต 

52.2 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของราคาตลาด 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเส่ียงท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยอาจได้รับ               
ความเสียหายอนัสืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนและราคาของหลกัทรัพย ์            
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อฐานะเงินตราต่างประเทศและฐานะการลงทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ดังนั้ น                  
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดจึงประกอบไปดว้ยความเส่ียงหลกัคือความเส่ียงดา้นอตัรา
ดอกเบ้ีย ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน และความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน/สินคา้
โภคภณัฑ ์

ก) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

 ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย โดยการปรับ
โครงสร้างและสดัส่วนการถือครองสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีระยะเวลาการปรับอตัราดอกเบ้ียท่ีแตกต่างกนัให้
เหมาะสมและเป็นไปตามทิศทางของดอกเบ้ียในตลาด เพื่อใหไ้ดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียง
ท่ียอมรับได ้โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารสภาพคล่องและอตัราดอกเบ้ีย 
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สินทรัพย/์หน้ีสินทางการเงินจ าแนกตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2561 

รายการ 

มีอตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม
อตัราตลาด 

มีอตัรา          
ดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสด - - 11,022 11,022 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,351 90,382 7,504 99,237 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - - 2,005 2,005 
เงินลงทุน 838 158,662 10,869 170,369 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (1) 213,812 540,541 260 754,613 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - - 2,640 2,640 
สินทรัพยอ่ื์น - ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี - - 64 64 
หนีสิ้นทางการเงนิ     
เงินรับฝาก 361,816 383,034 7,067 751,917 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  17,924 52,695 1,304 71,923 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - 1,163 1,163 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - - 2,097 2,097 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 137 54,876 - 55,013 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - - 1,325 1,325 
หน้ีสินอ่ืน - เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี - - 795 795 

(1) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีท่ี้มีอัตราดอกเบีย้ปรับขึน้ลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบีย้คงท่ี รวมเงินให้สินเช่ือท่ีหยดุรับรู้
รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2560 

รายการ 

มีอตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม
อตัราตลาด 

มีอตัรา          
ดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสด - - 11,453 11,453 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,063 88,486 6,556 96,105 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - - 2,889 2,889 
เงินลงทุน 956 166,664 9,421 177,041 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (1) 221,104 491,500 157 712,761 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - - 3,127 3,127 
สินทรัพยอ่ื์น - ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี - - 343 343 
หนีสิ้นทางการเงนิ     
เงินรับฝาก 304,946 404,079 7,066 716,091 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  16,875 63,761 1,707 82,343 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - 1,989 1,989 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - - 2,868 2,868 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 62 51,534 - 51,596 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - - 2,259 2,259 
หน้ีสินอ่ืน - เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี - - 1,269 1,269 

(1) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีท่ี้มีอัตราดอกเบีย้ปรับขึน้ลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบีย้คงท่ี รวมเงินให้สินเช่ือท่ีหยดุรับรู้
รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 

รายการ 

มีอตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม
อตัราตลาด 

มีอตัรา                
ดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 13 - 11 24 
เงินลงทุน 498 490 371 1,359 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (1) 1,382 70 12 1,464 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - - 289 289 
หนีสิ้นทางการเงนิ     
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - 12,200 - 12,200 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - - 192 192 

(1) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีท่ี้มีอัตราดอกเบีย้ปรับขึน้ลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบีย้คงท่ี รวมเงินให้สินเช่ือท่ีห ยดุรับรู้
รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 

รายการ 

มีอตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม
อตัราตลาด 

มีอตัรา                
ดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 15 - 7 22 
เงินลงทุน 529 1,183 499 2,211 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (1) 722 70 13 805 
หนีสิ้นทางการเงนิ     
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - 12,700 - 12,700 

(1) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีท่ี้มีอัตราดอกเบีย้ปรับขึน้ลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบีย้คงท่ี รวมเงินให้สินเช่ือท่ีห ยดุรับรู้
รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง  
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เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี มีวนัท่ีมีการก าหนดอตัราใหม่หรือวนัครบก าหนด (แลว้แต่          
วนัใดจะถึงก่อน) นบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2561 

 ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบก าหนด  อตัราดอกเบ้ีย 

รายการ 
เม่ือ         

ทวงถาม 

0 - 3  
เดือน 

3 - 12
เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

ถวัเฉล่ีย           
ถ่วงน ้าหนกั 

       ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 850 86,032 3,500 - - 90,382 1.38 - 2.50 

เงินลงทุน - 59,520 14,105 79,353 5,684 158,662 1.23 - 3.88 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 6,511 36,361 19,492 241,421 236,756 540,541 1.28 - 10.55 

หนีสิ้นทางการเงนิ        

เงินรับฝาก 18 127,523 212,005 43,488 - 383,034 1.60 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 920 38,257 11,281 1,749 488 52,695 1.88 - 1.95 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 330 2,477 6,724 24,915 20,430 54,876 1.00 - 3.97 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 

 ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบก าหนด  อตัราดอกเบ้ีย 

รายการ 
เม่ือ         

ทวงถาม 
0 - 3  
เดือน 

3 - 12
เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

ถวัเฉล่ีย           
ถ่วงน ้าหนกั 

       ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 750 79,073 6,963 500 1,200 88,486 0.35 - 2.11 
เงินลงทุน - 25,894 14,454 119,277 7,039 166,664 1.90 - 3.88 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 4,643 44,916 25,871 240,130 175,940 491,500 1.28 - 10.58 
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินรับฝาก 51 129,188 233,576 41,264 - 404,079 1.60 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,699 39,070 20,759 1,118 1,115 63,761 1.44 - 1.90 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 388 893 6,200 21,823 22,230 51,534 1.00 - 5.52 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 

 ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบก าหนด  อตัราดอกเบ้ีย 
 เม่ือ 0 - 3 3 - 12    ถวัเฉล่ีย 

รายการ ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ถ่วงน ้าหนกั 

       ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินลงทุน - 170 130 190 - 490 2.88 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 70 - - - - 70 10.55 
หนีสิ้นทางการเงนิ        
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - - 3,600 7,700 900 12,200 3.97 
        

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 

 ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบก าหนด  อตัราดอกเบ้ีย 
 เม่ือ 0 - 3 3 - 12    ถวัเฉล่ีย 

รายการ ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ถ่วงน ้าหนกั 

       ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินลงทุน - - 813 370 - 1,183 2.67 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 70 - - - - 70 10.58 
หนีสิ้นทางการเงนิ        
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - 500 3,100 6,400 2,700 12,700 4.58 
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นอกจากน้ี  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์/หน้ีสินทางการเงินท่ีก่อให้ เกิดรายได้และค่าใช้จ่าย                   
ยอดคงเหลือถวัเฉล่ียท่ีค  านวณโดยถวัเฉล่ียจากยอดคงเหลือในระหว่างปีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน
และอตัราเฉล่ียของดอกเบ้ียส าหรับปี 2561 และ 2560 เป็นดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2561 2560 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ   

 ถวัเฉล่ีย ดอกเบ้ีย อตัราเฉล่ีย ถวัเฉล่ีย ดอกเบ้ีย อตัราเฉล่ีย 

   (ร้อยละ)   (ร้อยละ) 
สินทรัพย์ทางการเงนิที่ก่อให้เกดิรายได้       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 88,894 1,779 2.00 60,378 1,391 2.30 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา้ 14,335 257 1.79 13,483 238 1.77 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 135,887 2,689 1.98 159,485 3,191 2.00 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี/การใหเ้ช่าซ้ือ 
 และสญัญาเช่าการเงิน 711,447 41,834 5.88 681,458 39,861 5.85 
หนีสิ้นทางการเงนิที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย       
เงินรับฝาก  706,411 12,545 1.78 683,002 12,046 1.76 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 70,993 997 1.40 67,105 791 1.18 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 54,175 2,250 4.15 59,000 2,674 4.53 

 
 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ   

 ถวัเฉล่ีย ดอกเบ้ีย อตัราเฉล่ีย ถวัเฉล่ีย ดอกเบ้ีย อตัราเฉล่ีย 

   (ร้อยละ)   (ร้อยละ) 
สินทรัพย์ทางการเงนิที่ก่อให้เกดิรายได้       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 512 6 1.09 120 - 0.32 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 1,041 20 1.97 1,172 24 2.05 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี/การใหเ้ช่าซ้ือ 
 และสญัญาเช่าการเงิน 1,000 54 5.69 742 51 6.77 
หนีสิ้นทางการเงนิที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย       
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 12,715 572 4.50 12,585 582 4.63 
 
 
 
       



115 
 

ข) ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน  

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน อนัอาจมีผล
ให้มูลค่าของตราสารทางการเงินเปล่ียนแปลงไป หรือท าให้เกิดความผนัผวนต่อรายได้ หรือมูลค่าของ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินทางการเงิน  

เน่ืองจากบริษัทย่อยมีธุรกรรมท่ีเก่ียวกับการปริวรรตเงินตราต่างประเทศท าให้มีความเส่ียงจากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยมีนโยบายในการป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนโดยการบริหารจดัการสถานะเงินตราต่างประเทศสุทธิ และด าเนินการภายใตน้โยบายบริหาร            
ความเส่ียง ซ่ึงอนุมติัโดยคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยภายใตเ้กณฑท่ี์ก าหนดโดย ธปท.อยา่งเคร่งครัด 

ฐานะเงินตราต่างประเทศของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2561 

 
ดอลลาร์
สหรัฐฯ ยโูร เยน 

ดอลลาร์
ออสเตรเลีย อ่ืน ๆ 

ฐานะเงนิตราต่างประเทศในงบแสดงฐานะการเงนิ      
เงินสด 192 94 21 14 43 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,337 70 79 29 181 
เงินลงทุน 17,386 - - - - 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 10,103 51 30 1,377 10 
สินทรัพยอ่ื์น  296 - - - - 

รวมสินทรัพย ์ 29,314 215 130 1,420 234 
เงินรับฝาก 519 23 1 31 57 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  14,098 1 - - - 

รวมหน้ีสิน 14,617 24 1 31 57 

สุทธิ 14,697 191 129 1,389 177 

ฐานะเงนิตราต่างประเทศของภาระผูกพนั      
การค ้าประกนัการกูย้มืเงิน 800 1 - - - 
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบก าหนด 196 3 27 - - 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 609 48 18 - 3 
ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ 544 5 - - - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 

 

ดอลลาร์
สหรัฐฯ ยโูร เยน 

ดอลลาร์
ออสเตรเลีย อ่ืน ๆ 

ฐานะเงนิตราต่างประเทศในงบแสดงฐานะการเงนิ      
เงินสด 81 56 8 7 24 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 9,227 45 99 26 158 
เงินลงทุน 10,442 - - - - 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 14,167 67 87 1,535 8 

สินทรัพยอ่ื์น  507 - - - - 

รวมสินทรัพย ์ 34,424 168 194 1,568 190 

เงินรับฝาก 1,554 14 60 41 70 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 15,537 1 - - - 

รวมหน้ีสิน 17,091 15 60 41 70 

สุทธิ 17,333 153 134 1,527 120 

ฐานะเงนิตราต่างประเทศของภาระผูกพนั      
การค ้าประกนัการกูย้มืเงิน 930 1 - - - 
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบก าหนด 202 7 12 - - 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 813 109 19 4 4 
ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ 567 5 - - 1 
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นอกจากน้ี บริษทัย่อยยงัมีภาระผูกพนัตามสัญญาอตัราแลกเปล่ียน สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียต่าง            
สกุลเงิน สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียและสัญญาอนุพันธ์อ่ืนท่ีต้องจ่ายหรือรับช าระเป็นเงินตรา
ต่างประเทศท่ีบริษทัยอ่ยไดท้  าเพื่อการคา้และเพื่อป้องกนัความเส่ียง (บญัชีเพื่อการธนาคาร) ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2561 

 
ดอลลาร์                 
สหรัฐฯ ยโูร เยน 

ดอลลาร์ 
ออสเตรเลีย อ่ืน ๆ 

สัญญาอตัราแลกเปล่ียน       
     -  สญัญาซ้ือ 40,304 214 225 1 674 
     -  สัญญาขาย 37,035 348 346 1,378 828 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย
ต่างสกลุเงิน    

 
 

     -  สญัญาซ้ือ 2,378 - - - - 
     -  สัญญาขาย 19,962 - - - - 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย      
     -  สญัญาซ้ือ 66,154 - - - - 
     -  สัญญาขาย 66,154 - - - - 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2560 

 
ดอลลาร์                
สหรัฐฯ ยโูร เยน 

ดอลลาร์ 
ออสเตรเลีย อ่ืน ๆ 

สัญญาอตัราแลกเปล่ียน       
     -  สญัญาซ้ือ 43,563 845 170 54 553 
     -  สัญญาขาย 49,685 985 303 1,575 661 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย
ต่างสกลุเงิน    

 
 

     -  สญัญาซ้ือ 3,827 - - - - 
     -  สัญญาขาย 14,431 - - - - 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย      
     -  สญัญาซ้ือ 64,098 - - - - 
     -  สัญญาขาย 64,098 - - - - 
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ค) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน/สินคา้โภคภณัฑ ์

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน /สินคา้โภคภณัฑ์ คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของราคาของตราสารทุนหรือหุน้ทุนหรือราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ซ่ึงอาจจะท าใหเ้กิดความผนัผวน
ต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงด้านตลาด โดยมีการก าหนดระดับเพดาน                     
ความเส่ียง (Limit) ในการท าธุรกรรมเพื่อควบคุมความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับได ้เช่น 
Position Limit และ Loss Limit เป็นตน้ โดยมีหน่วยงานควบคุมความเส่ียง (Risk Control Unit) ซ่ึงแยกออก
จากหน่วยงานท่ีท าธุรกรรม (Front Office) และหน่วยงานท่ีบนัทึกรายการ (Back Office) ท าหน้าท่ีควบคุม
ความเส่ียงและรายงานสถานะ Limit ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ หน่วยงานหรือผูบ้ริหารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
บริหารความเส่ียงไดท้นัท่วงที โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

52.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัได้
เม่ือครบก าหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินไดเ้พียงพอตาม
ความตอ้งการในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความเสียหายได ้  

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง โดยจัดให้มีโครงสร้าง                      
แหล่งเงินทุนระยะสั้ นและระยะยาวท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายในการด ารง                   
สภาพคล่อง เพื่อให้มัน่ใจว่ามีฐานะสภาพคล่องท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการในปัจจุบนัและอนาคต โดยอยู่
ภายใตก้ารควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารสภาพคล่องและอตัราดอกเบ้ีย 
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 วนัท่ีท่ีครบก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
และ 2560  มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2561 

รายการ เม่ือทวงถาม นอ้ยกวา่ 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสด 11,022 - - - 11,022 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  9,704 89,533 - - 99,237 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 670 1,335 - 2,005 
เงินลงทุน 843 73,362 85,300 10,864 170,369 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (1) 41,158 187,162 526,293 - 754,613 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - 2,640 - - 2,640 
สินทรัพยอ่ื์น - ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี - 64 - - 64 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินรับฝาก 364,735 342,845 44,337 - 751,917 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  22,398 47,288 2,237 - 71,923 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 1,163 - - - 1,163 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - 703 1,394 - 2,097 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 467 9,201 45,345 - 55,013 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - 1,325 - - 1,325 
หน้ีสินอ่ืน - เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี - 795 - - 795 
ภาระผูกพนั       
การรับอาวลัตัว๋เงิน 2 291 10 - 303 
การค ้าประกนัการกูย้มืเงิน 87 2,315 - - 2,402 
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงั                 
ไม่ครบก าหนด 57 226 - - 283 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 31 728 - - 759 
ภาระผกูพนัอ่ืน 37,732 43,858 1,770 - 83,360 

(1) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีเ้ม่ือทวงถามรวมเงินให้สินเช่ือท่ีหยดุรับรู้รายได้  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 

รายการ เม่ือทวงถาม นอ้ยกวา่ 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสด 11,453 - - - 11,453 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  8,369 86,036 1,700 - 96,105 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 1,069 1,820 - 2,889 
เงินลงทุน 961 45,416 121,273 9,391 177,041 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (1) 40,579 195,236 476,946 - 712,761 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - 3,127 - - 3,127 
สินทรัพยอ่ื์น - ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี - 343 - - 343 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินรับฝาก 307,410 365,945 42,736 - 716,091 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  20,281 59,828 2,234 - 82,343 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 1,989 - - - 1,989 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - 1,319 1,549 - 2,868 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 399 7,144 44,053 - 51,596 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - 2,259 - - 2,259 
หน้ีสินอ่ืน - เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี - 1,269 - - 1,269 
ภาระผูกพนั       
การรับอาวลัตัว๋เงิน 2 100 13 - 115 
การค ้าประกนัการกูย้มืเงิน 87 2,204 - - 2,291 
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงั                 
ไม่ครบก าหนด 48 222 - - 270 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 250 795 - - 1,045 
ภาระผกูพนัอ่ืน 38,222 39,177 2,077 - 79,476 

(1) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีเ้ม่ือทวงถามรวมเงินให้สินเช่ือท่ีหยดุรับรู้รายได้  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 

รายการ เม่ือทวงถาม นอ้ยกวา่ 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  24 - - - 24 
เงินลงทุน 498 300 190 371 1,359 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี(1) 1,452 2 10 - 1,464 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - 289 - - 289 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - 3,600 8,600 - 12,200 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - 192 - - 192 
ภาระผูกพนั      
ภาระผกูพนัอ่ืน 1 - - - 1 

(1)  ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีเ้ม่ือทวงถามรวมเงินให้สินเช่ือท่ีหยดุรับรู้รายได้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 

รายการ เม่ือทวงถาม นอ้ยกวา่ 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  22 - - - 22 
เงินลงทุน 529 813 370 499 2,211 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี(1) 788 2 15 - 805 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - 3,600 9,100 - 12,700 
ภาระผูกพนั      
ภาระผกูพนัอ่ืน 1 - - - 1 

(1)  ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีเ้ม่ือทวงถามรวมเงินให้สินเช่ือท่ีหยดุรับรู้รายได้ 
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52.4 มูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินแยกแสดง
ตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2561 

 มูลค่าตาม
บญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วย                            
มูลค่ายุติธรรม 

     

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์  1,719 1,719 - 1,719     - 
เงินลงทุน 165,487 165,487 7,751 157,736 - 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์  1,763 1,763 2 1,761 - 
      
สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงนิที่วดัด้วย                  
มูลค่ายุติธรรม 

     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - ท่ีดิน 5,426 5,426 - - 5,426 
      
สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงนิที่ไม่ได้วดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม 

     

เงินสด 11,022 11,022 11,022 - - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 99,117 99,117 8,851 64,095 26,171 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 286 315 - 315 - 
เงินลงทุน 4,950 11,048 - 714 10,334 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 731,125 740,803 - 318,070 422,733 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 2,640 2,640 - 2,640 - 
สินทรัพยอ่ื์น - ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี 64 64 - 64 - 
เงินรับฝาก 751,917 752,091 368,883 383,208 - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 71,923 71,923 19,227 33,275 19,421 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 1,163 1,163 1,163 - - 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 334 480 - 480 - 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 55,013 55,830 - 55,830 - 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 1,325 1,325 - 1,325 - 
หน้ีสินอ่ืน - เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี 795 795 - 795 - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2560 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วย                            
มูลค่ายุติธรรม 

     

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์  2,518 2,518 - 2,518 - 
เงินลงทุน 174,031 174,031 6,244 167,787 - 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์  2,511 2,511 - 2,511 - 
      
สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงนิที่วดัด้วย
มูลค่ายุติธรรม 

     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - ท่ีดิน 5,552 5,552 - - 5,552 
      
สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงนิที่ไม่ได้วดัมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม 

     

เงินสด 11,453 11,453 11,453 - - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 95,918 95,918 7,571 55,998 32,349 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 371 529 - 529 - 
เงินลงทุน 4,672 10,459 - 356 10,103 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 688,844 697,259 - 324,656 372,603 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 3,127 3,127 - 3,127 - 
สินทรัพยอ่ื์น - ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี 343 343 - 343 - 
เงินรับฝาก 716,091 716,308 312,012 404,296 - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 82,343 82,345 18,581 46,920 16,844 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 1,989 1,989 1,989 - - 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 357 360 - 360 - 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 51,596 53,391 - 53,391 - 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 2,259 2,259 - 2,259 - 
หน้ีสินอ่ืน - เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี 1,269 1,269 - 1,269 - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วย 
มูลค่ายุติธรรม 

     

เงินลงทุน 1,434 1,434 877 557 - 
สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม 

     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - ท่ีดิน 18 18 - - 18 
      
สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงนิที่ไม่ได้วดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม 

     

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 24 24 24 - - 
เงินลงทุน 422 1,626 - - 1,626 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 1,378 1,378 - 1,366 12 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 289 289 - 289 - 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 12,200 12,741 - 12,741 - 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 192 192 - 192 - 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วย                            
มูลค่ายุติธรรม 

     

เงินลงทุน 2,333 2,333 941 1,392 - 
สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม 

     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - ท่ีดิน 18 18 - - 18 
สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงนิที่ไม่ได้วดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม 

     

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 22 22 22 - - 
เงินลงทุน 454 1,655 - - 1,655 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 725 725 - 713 12 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 12,700 13,629 - 13,629 - 
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 เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรม 
เงินสด - มูลค่ายุติธรรมประมาณตามมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดง             

ฐานะการเงิน 
รายการระหวา่งธนาคารและ            
ตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 

- มูลค่ายุติธรรมประมาณตามมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดง             
ฐานะการเงินเน่ืองจากจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

ตราสารอนุพนัธ์ - มูลค่ายติุธรรมอา้งอิงจากราคาซ้ือขายในตลาด ในกรณีท่ีมูลค่ายติุธรรม
ของตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่สามารถอา้งอิงราคาตลาดได ้มูลค่ายุติธรรม
จะค านวณโดยใช้เทคนิคและแบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมิน
มูลค่า ซ่ึงตัวแปรท่ีใช้ในแบบจ าลองเป็นข้อมูลตลาด เช่น อัตรา
ดอกเบ้ีย  และอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงได้มาจาก
แหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ ปรับดว้ยค่าความเส่ียงดา้นเครดิตของคู่สัญญา
แต่ละราย ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.23 

เงินลงทุน - มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค านวณ             
จากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของปี 

- มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีค านวณโดยใช้อัตราผลตอบแทน                  
ท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย หรือตลาดอ่ืน  

- มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ
หน่วยลงทุน ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.3 

- มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการ
ของตลาด ค านวณโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใชแ้พร่หลายใน
ตลาด ไดแ้ก่ วิธีราคาตลาด (Market approach) หรือวิธีราคาทุน (Cost 
approach) หรือวิธีรายได ้(Income approach) ในการค านวณมูลค่าของ
กิจการ รวมถึงใชมู้ลค่าทางบญัชี (Book Value) หรือการปรับปรุงมูลค่า
ทางบญัชี (Adjusted Book Value) 

- มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในลูกหน้ีค านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายหลกัประกนั 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 
 
 
 
 
 

- มูลค่ายติุธรรมของเงินให้สินเช่ือท่ีมีอตัราดอกเบ้ียปรับตามอตัราตลาด
ประมาณตามมูลค่าตามบญัชีสุทธิค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญและค่าเผือ่การ
ปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี 
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เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (ต่อ) - มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเช่ือท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีค านวณจาก
มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสด คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ีย
ของเงินให้สินเช่ือท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัสุทธิค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและ
รายไดร้อตดับญัชี   

- มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพประมาณตามมูลค่าตาม
บญัชีสุทธิจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ หรือประมาณตามมูลค่าท่ีคาดว่า
จะขายหน้ีได ้หรือค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บจากการขายหลกัประกนั 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - ท่ีดิน - มูลค่ายุติธรรมใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดของทรัพยสิ์นอนัพึงจะมี
ขอ้มูลราคาซ้ือขายเปรียบเทียบจากทรัพยสิ์นท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั 

ลูกหน้ีและเจา้หน้ีจาก 
 การซ้ือขายหลกัทรัพย ์

- มูลค่ายุติธรรมประมาณตามมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดง            
ฐานะการเงินเน่ืองจากจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

ลูกหน้ีและเจา้หน้ีส านกัหกั
บญัชี 

- มูลค่ายุติธรรมประมาณตามมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดง          
ฐานะการเงินเน่ืองจากจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

เงินรับฝาก - มูลค่ายติุธรรมของเงินรับฝากประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม หรือมีอตัรา
ดอกเบ้ียปรับตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงอายุครบ
ก าหนดคงเหลือไม่เกินกว่า 1 ปี นับจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน
ประมาณตามมูลค่าตามบญัชี 

- มูลค่ายุติธรรมของเงินรับฝากท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีและมีอายุครบ
ก าหนดคงเหลือเกินกว่า 1 ปี นับจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน
ค านวณจากประมาณการกระแสเงินสด คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียของ
เงินรับฝากของธนาคารธนชาตท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั 

รายการระหวา่งธนาคารและ          
ตลาดเงิน (หน้ีสิน) 

- มูลค่ายุติธรรมของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินประเภทจ่าย
คืนเม่ือทวงถาม หรือมีอตัราดอกเบ้ียปรับตามอตัราตลาด หรือมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงอายคุรบก าหนดคงเหลือไม่เกินกวา่ 1 ปี นบัจากวนัท่ีใน
งบแสดงฐานะการเงินประมาณตามมูลค่าตามบญัชี       

- มูลค่ายุติธรรมของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินท่ีมีอัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ีและมีอายุครบก าหนดคงเหลือเกินกว่า 1 ปี นับจากวนัท่ี
ในงบแสดงฐานะการเงินค านวณจากประมาณการกระแสเงินสด คิดลด
ด้วยอัตราดอกเบ้ียในตลาดของตราสารหน้ีหรืออัตราดอกเบ้ียตาม
ประกาศของธนาคารธนชาตท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั  

 



127 
 

 

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - มูลค่ายุติธรรมประมาณตามมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดง            
ฐานะการเงินเน่ืองจากจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - มูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มืท่ีมีอตัราดอกเบ้ียปรับ
ตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงอายุครบก าหนดคงเหลือ                
ไม่เกินกว่า 1 ปี นับจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินประมาณตาม
มูลค่าตามบญัชี 

- มูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มืท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี
และมีอายุครบก าหนดคงเหลือเกินกว่า 1 ปี นับจากวนัท่ีในงบแสดง
ฐานะการเงินค านวณจากประมาณการกระแสเงินสดคิดลดดว้ยอตัรา
ดอกเบ้ียในตลาดของตราสารหน้ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

52.5 ตราสารอนุพนัธ์ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียงของบริษทัฯและ
บริษทัย่อย และเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงตราสารอนุพนัธ์เหล่าน้ีได้แก่ สัญญาอตัรา
แลกเปล่ียน สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียต่างสกุลเงิน สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย และสัญญาซ้ือขาย
สินคา้โภคภณัฑ ์เป็นตน้  

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีนโยบายในการป้องกนัความเส่ียงดา้นตราสารอนุพนัธ์ โดยก าหนดนโยบายและ
วงเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงให้มีขั้นตอนการรายงานความเส่ียงต่าง ๆ เพื่อควบคุมธุรกรรมดา้นอนุพนัธ์
ทางการเงิน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยควบคุมความเส่ียงดา้นการผิดนดัช าระท่ีเก่ียวขอ้งกบัอนุพนัธ์ทางการเงิน 
โดยพิจารณาวงเงินสินเช่ือท่ีให้กบัลูกคา้โดยรวม ซ่ึงการพิจารณาดงักล่าวเป็นไปเช่นเดียวกบักระบวนการ
พิจารณาสินเช่ืออนัท าใหบ้ริษทัฯและบริษทัยอ่ยควบคุมระดบัความเส่ียงท่ีสามารถรับได ้
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัตามสัญญาตราสารอนุพนัธ์ท่ีท าข้ึน
เพื่อการคา้และเพื่อป้องกนัความเส่ียง (บญัชีเพื่อการธนาคาร) ซ่ึงจ าแนกตามระยะเวลาครบก าหนดของสัญญา 
ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2561 2560 

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

สัญญาอตัราแลกเปล่ียน       
- สญัญาซ้ือ 41,418 - 41,418 45,185 - 45,185 
- สัญญาขาย 39,935 - 39,935 53,209 - 53,209 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย                   
ต่างสกลุเงิน 

      

- สญัญาซ้ือ 276 2,102 2,378 1,412 2,415 3,827 
- สัญญาขาย 438 19,524 19,962 5,680 8,751 14,431 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย       

- จ่ายอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 32,174 129,237 161,411 38,084 116,132 154,216 
- จ่ายอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 33,349 108,866 142,215 39,358 98,641 137,999 
- รับอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 33,349 108,266 141,615 39,358 98,041 137,399 
- รับอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 32,174 129,837 162,011 38,084 116,732 154,816 
สัญญาฟิวเจอร์ส       
  - สญัญาซ้ือ 53 - 53 239 - 239 

- สัญญาขาย 876 - 876 1,668 - 1,668 
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์       

- สัญญาขาย 9 - 9 1 - 1 
อ่ืนๆ       

- สัญญาขาย 278 - 278 396 - 396 

53. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญั
ประจ าปีของบริษทัฯ เพื่อพิจารณาและอนุมติัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้สามญัและผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิในอตัรา
หุน้ละ 1.60 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 1,833 ลา้นบาท  

54. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 
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