
 บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
30 กนัยายน 2562  

 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                   
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวม 
และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่
ของบริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 
ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล                  
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ยการใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  



 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้  2 และ 3.6 เก่ียวกบัการปรับโครงสร้างธุรกิจ และแผนการรวม
กิจการระหวา่งธนาคาร ธนชาต จ ากดั (มหาชน) และธนาคาร ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีส าหรับการแสดงมูลค่าอาคารจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีตีราคาใหม่ตามล าดบั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิได้
แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

 

 
 

สมใจ คุณปสุต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 11 พฤศจิกายน 2562 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562

 (หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินสด 9,374,366           11,021,897         10                       -                          

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 139,094,021       99,117,357         37,446                23,512                

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 4 4,040,978           2,005,388           -                          -                          

เงินลงทุนสุทธิ 5 130,370,405       170,436,987       4,238,676           1,855,854           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ 6 3,196,214           3,026,903           33,166,944         33,166,944         

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 7

   เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 842,118,178       820,771,229       790,947              1,466,959           

   ดอกเบ้ียคา้งรับ 622,411              656,970              1                         2                         

   รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 842,740,589       821,428,199       790,948              1,466,961           

   หกั: รายไดร้อตดับญัชี (71,079,472)        (66,158,693)        (2,061)                 (2,117)                 

          ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 8 (23,140,599)        (24,144,379)        (72,319)               (86,371)               

          ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี 9 (239)                    (603)                    -                          -                          

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 748,520,279       731,124,524       716,568              1,378,473           

ภาระของลูกคา้จากการรับรอง 644                     9,164                  -                          -                          

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 5,650,567           4,822,435           1,671,145           851,814              

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 11 10,773,896         8,042,888           76,331                38,623                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 1,572,004           1,850,151           675                     759                     

ค่าความนิยม 17,900,910         17,799,200         -                          -                          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 739,880              779,113              -                          -                          

ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 3,816,649           2,639,539           -                          289,344              

ดอกเบ้ียและเงินปันผลคา้งรับ 634,615              485,468              67,854                2,163                  

สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 12 6,168,964           7,768,158           69,064                36,091                

รวมสินทรัพย์ 1,081,854,392    1,060,929,172    40,044,713         37,643,577         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562

 (หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

เงินรับฝาก 745,693,089       751,916,956       -                          -                          

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 13 58,858,429         71,922,702         -                          -                          

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 1,881,231           1,163,165           -                          -                          

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 4 3,311,121           2,097,019           -                          -                          

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 14 80,406,397         55,012,914         12,567,710         12,200,000         

ภาระของธนาคารจากการรับรอง 644                     9,164                  -                          -                          

ประมาณการหน้ีสิน 15 4,819,176           3,914,644           45,879                28,683                

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,613,805           1,402,533           137,935              133,868              

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 2,421,732           2,276,928           144,675              89,756                

หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั/ประกนัชีวิต 16 13,241,814         14,061,571         -                          -                          

เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 4,764,831           1,324,840           -                          192,451              

เงินปันผลคา้งจ่าย 1,374,795           -                          1,374,795           -                          

หน้ีสินอ่ืน 17 15,555,460         17,908,473         693,875              315,569              

รวมหนีสิ้น 934,942,524       923,010,909       14,964,869         12,960,327         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562

 (หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้ 18

   ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้

      หุน้บุริมสิทธิ 13,156 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท

         (31 ธนัวาคม 2561: หุน้บุริมสิทธ์ิ 13,216 หุน้ 

          มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 132                     132                     132                     132                     

      หุน้สามญั 1,165,116,547 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท

         (31 ธนัวาคม 2561: หุน้สามญั 1,165,116,487 หุน้ 

          มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 11,651,165         11,651,165         11,651,165         11,651,165         

11,651,297         11,651,297         11,651,297         11,651,297         

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 2,065,645           2,065,645           2,065,645           2,065,645           

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 19 4,557,416           2,352,253           549,450              531,430              

กาํไรสะสม

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

                      - สาํรองหุน้ทุนซ้ือคืน 999,964              764,980              999,964              764,980              

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 51,160,793         48,388,381         9,535,622           9,157,048           

หกั: หุน้ทุนซ้ือคืน - หุน้สามญั 18 (999,964)             (764,980)             (999,964)             (764,980)             

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 70,712,981         65,735,406         25,079,844         24,683,250         

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 76,198,887         72,182,857         -                          -                          

รวมส่วนของเจ้าของ 146,911,868       137,918,263       25,079,844         24,683,250         

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 1,081,854,392    1,060,929,172    40,044,713         37,643,577         

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 

กรรมการ

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กําไรหรือขาดทุน

รายไดด้อกเบ้ีย 22 12,349,795   11,742,093    32,681          18,620          

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 23 (4,356,556)    (3,974,049)     (139,911)       (145,342)       

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 7,993,239     7,768,044      (107,230)       (126,722)       

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 2,457,612     2,525,897      244               269               

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (886,863)       (882,754)        (25)                (18)                

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 24 1,570,749     1,643,143      219               251               

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 25 276,728        31,152           -                    -                    

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 26 592,896        (500,084)        160,525        5,344            

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 71,962          175,015         -                    -                    

กาํไร (ขาดทุน) จากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอ่ืน 483,455        42,386           327,195        (367)              

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 2,046,914     1,921,869      -                    -                    

รายไดเ้งินปันผล 35,461          95,039           1,725,102     1,795,650     

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 372,741        442,644         8,100            79,809          

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 13,444,145   11,619,208    2,113,911     1,753,965     

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต (1,540,720)    (1,199,481)     -                    -                    

รายได้จากการดาํเนินงานสุทธิ 11,903,425   10,419,727    2,113,911     1,753,965     

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอ่ืน  ๆ

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 3,124,963     2,715,862      33,974          30,157          

ค่าตอบแทนกรรมการ 15,168          12,141           4,490            3,400            

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 681,707        656,996         5,581            4,689            

ค่าภาษีอากร 178,618        182,732         2,825            2,762            

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,141,263     910,097         28,866          9,545            

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 5,141,719     4,477,828      75,736          50,553          

หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลบั) 27 1,090,887     1,233,246      (2,155)           1,167            

กําไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ 5,670,819     4,708,653      2,040,330     1,702,245     

ภาษเีงนิได้ 28 (1,055,084)    (918,411)        258               25                 

กําไรสําหรับงวด 4,615,735     3,790,242      2,040,588     1,702,270     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 29

รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 613,744        200,825         1,803            55,133          

ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (3,591)           (106,329)        -                    -                    

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน (123,582)       (34,674)          (360)              (11,026)         

486,571        59,822           1,443            44,107          

รายการท่ีไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (117)              -                     -                    -                    

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

    สาํหรับโครงการผลประโยชนข์องพนกังาน (548,319)       -                     (5,088)           -                    

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 108,496        -                     -                    -                    

(439,940)       -                     (5,088)           -                    

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 46,631          59,822           (3,645)           44,107          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 4,662,366     3,850,064      2,036,943     1,746,377     

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 2,472,361     1,869,950      2,040,588     1,702,270     

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,143,374     1,920,292      -                    -                    

4,615,735     3,790,242      2,040,588     1,702,270     

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 2,495,872     1,892,604      2,036,943     1,746,377     

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,166,494     1,957,460      -                    -                    

4,662,366     3,850,064      2,036,943     1,746,377     

กําไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษทัฯ 30

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) 2.16              1.60               1.78              1.46              

กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาทต่อหุน้) 2.16              1.60               1.78              1.46              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กําไรหรือขาดทุน

รายไดด้อกเบ้ีย 22 36,735,007   34,614,586    78,836          54,502          

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 23 (12,747,543)  (11,766,177)   (386,208)       (430,586)       

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 23,987,464   22,848,409    (307,372)       (376,084)       

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 7,273,521     7,572,899      484               478               

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (2,736,207)    (2,651,793)     (313)              (270)              

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 24 4,537,314     4,921,106      171               208               

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 25 646,275        198,604         -                    -                    

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 26 1,030,093     359,455         189,032        48,582          

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 211,642        353,841         -                    -                    

กาํไรจากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอ่ืน 684,639        313,357         505,877        18,362          

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 5,924,879     5,747,415      -                    -                    

รายไดเ้งินปันผล 391,358        439,209         3,612,109     3,574,639     

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 1,309,939     1,145,486      39,605          109,848        

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 38,723,603   36,326,882    4,039,422     3,375,555     

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต (4,189,029)    (3,592,360)     -                    -                    

รายได้จากการดาํเนินงานสุทธิ 34,534,574   32,734,522    4,039,422     3,375,555     

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอ่ืน  ๆ

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 9,641,171     8,515,998      105,191        90,967          

ค่าตอบแทนกรรมการ 99,604          89,314           42,657          36,082          

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 1,970,664     1,959,376      15,124          14,499          

ค่าภาษีอากร 537,566        549,839         3,851            3,272            

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 3,739,313     3,936,344      62,223          34,832          

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 15,988,318   15,050,871    229,046        179,652        

หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลบั) 27 3,033,704     4,112,306      (14,661)         4,669            

กําไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ 15,512,552   13,571,345    3,825,037     3,191,234     

ภาษเีงนิได้ 28 (3,029,761)    (1,726,791)     630               214               

กําไรสําหรับงวด 12,482,791   11,844,554    3,825,667     3,191,448     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 29

รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 1,908,669     (1,343,368)     (16,341) (12,053)

ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (41,608)         (131,557)        -                    -                    

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน (419,623)       275,549         3,269            2,411            

1,447,438     (1,199,376)     (13,072)         (9,642)           

รายการท่ีไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 3,285,621     -                     39,830          -                    

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 255,730        (158)               -                    -                    

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

    สาํหรับโครงการผลประโยชนข์องพนกังาน (553,947)       -                     (5,088)           -                    

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน (561,419)       (2)                   (7,966)           -                    

2,425,985     (160)               26,776          -                    

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 3,873,423     (1,199,536)     13,704          (9,642)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 16,356,214   10,645,018    3,839,371     3,181,806     

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 6,387,111     5,819,615      3,825,667     3,191,448     

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 6,095,680     6,024,939      -                    -                    

12,482,791   11,844,554    3,825,667     3,191,448     

-                    -                     -                    -                    

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 8,420,416     5,166,281      3,839,371     3,181,806     

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,935,798     5,478,737      -                    -                    

16,356,214   10,645,018    3,839,371     3,181,806     

-                    -                     -                    -                    

กําไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษทัฯ 30

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) 5.57              4.99               3.34              2.74              

กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาทต่อหุน้) 5.57              4.99               3.34              2.74              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 15,512,552   13,571,345    3,825,037     3,191,234     

รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (211,642)       (353,841)        -                    -                    

   ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 1,091,762     1,111,150      5,171            5,832            

   หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (โอนกลบั) 3,033,704     4,112,306      (14,661)         4,669            

   ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 869,252        597,146         12,108          1,442            

   ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายลดลง (36,074)         (71,018)          (70,363)         (21,810)         

   ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพยอ่ื์นเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (19,338)         3,898             (5)                  (20)                

   โอนกลบัขาดทุนจากการตีราคาท่ีดินและอาคาร (4,226)           -                     -                    -                    

   ดอกเบ้ียรับและกาํไรจากการโอนสินทรัพยช์าํระหน้ี (12,339)         (4,445)            -                    -                    

   ขาดทุน (กาํไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน/

      ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (115,138)       109,051         -                    -                    

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                    (37,890)          -                    (24,874)         

   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 306,323        (115,042)        -                    -                    

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,145            (28,415)          (41)                (2,143)           

   รายไดค้า้งรับอ่ืนลดลง (เพ่ิมข้ึน) 423,704        (89,109)          -                    (7,650)           

20,840,685   18,805,136    3,757,246     3,146,680     

   รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (23,987,464)  (22,848,409)   307,372        376,084        

   รายไดเ้งินปันผล (391,358)       (439,209)        (3,612,109)    (3,574,639)    

   เงินสดรับดอกเบ้ียจากการดาํเนินงาน 34,979,557   32,695,945    47,009          37,778          

   เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจากการดาํเนินงาน (11,758,515)  (11,312,783)   -                    -                    

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (2,865,104)    (1,429,467)     (7,651)           (2,215)           

กําไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน

   สินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน (ขาดทุน) 16,817,801   15,471,213    491,867        (16,312)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  (39,970,050)  23,994,189    (13,774)         (3,111,848)    

   สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 134,046        1,243,609      -                    -                    

   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 5,341,913     (1,826,660)     -                    -                    

   เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (26,772,463)  (32,843,044)   676,001        (336,076)       

   ทรัพยสิ์นรอการขาย 5,371,986     4,506,975      (748,968)       29,465          

   ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ (1,177,110)    (1,904,446)     289,344        -                    

   สินทรัพยอ่ื์น 968,832        (538,793)        (28,708)         (6,897)           

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เงินรับฝาก (6,223,868)    (18,995,364)   -                    -                    

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  (13,043,262)  174,138         -                    -                    

   หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 718,066        (627,905)        -                    -                    

   หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ (167,237)       (1,404,072)     -                    -                    

   เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 3,439,991     3,237,609      (192,451)       -                    

   หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั/ประกนัชีวิต (819,757)       (843,997)        -                    -                    

   หน้ีสินอ่ืน (2,112,449)    (1,737,481)     378,306        879               

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (57,493,561)  (12,094,029)   851,617        (3,440,789)    

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(เพ่ิมข้ึน) ลดลง 36,133,597   6,717,941      (2,373,207)    (877,410)       

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                    58,449           -                    29,423          

เงินสดรับดอกเบ้ีย 1,765,147     2,149,293      4,991            13,564          

เงินสดรับเงินปันผล 518,168        563,437         3,547,702     3,511,927     

เงินสดจ่ายซ้ืออาคารและอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (335,240)       (238,914)        (2,541)           (654)              

เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,808            54,688           41                 2,931            

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 38,086,480   9,304,894      1,176,986     2,679,781     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดรับจากตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 48,977,911   11,886,161    3,943,851     3,100,000     

เงินสดจ่ายคืนตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื (23,584,428)  (5,246,142)     (3,600,000)    (500,000)       

เงินสดจ่ายซ้ือหุน้ทุนซ้ือคืน (234,984)       -                     (234,984)       -                    

เงินสดจ่ายดอกเบ้ียตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื (1,646,189)    (1,574,798)     (304,463)       (324,366)       

เงินปันผลจ่าย (1,832,997)    (1,514,616)     (1,832,997)    (1,514,616)    

เงินปันผลจ่ายส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (3,919,763)    (3,264,052)     -                    -                    

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงนิ 17,759,550   286,553         (2,028,593)    761,018        

เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (1,647,531)    (2,502,582)     10                 10                 

เงนิสด ณ วันต้นงวด 11,021,897   11,453,283    -                    -                    

เงนิสด ณ วันปลายงวด 9,374,366     8,950,701      10                 10                 

-                    -                     -                    -                    

ข้อมูลเพิม่เตมิประกอบกระแสเงนิสด

รายการท่ีมิใช่เงินสด

   รับโอนทรัพยสิ์นรอการขายจากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 

      และเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีซ้ือมา 6,031,206     4,384,674      -                    -                    

   หน้ีสูญตดับญัชี 4,110,581     4,393,226      -                    -                    

   เจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์น 37,351          25,031           -                    -                    

   เงินปันผลคา้งจ่าย 1,374,795     1,165,130      1,374,795     1,165,130     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนแบ่งส่วนเกินทุน
ส่วนของเงินลงทุน ส่วนเกินทุน  ส่วนแบ่ง จากการเปลี่ยนแปลง

ส่วนเกิน ที่ตํ่ากวา่มูลค่า จากการ ส่วนเกินทุน กาํไร (ขาดทุน) สัดส่วนการถือหุน้ ส่วนไดเ้สีย
ส่วนเกิน มูลค่าหุน้ของ สินทรัพยส์ุทธิของ เปลี่ยนแปลง จากการตีราคา เบด็เสร็จอื่น ในบริษทัย่อย ทุนสํารอง สํารอง ที่ไม่มีอาํนาจ

หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั มูลค่าหุน้สามญั บริษทัย่อย บริษทัย่อย/ร่วม มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ สินทรัพย์ ในบริษทัร่วม ของบริษทัร่วม ตามกฎหมาย หุน้ทุนซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  หุน้ทุนซื้อคืน ควบคุม รวม

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 21) -                     -                      -                   -                   -                                -                           -                         -                         -                                     -                     -                     (2,679,798)     -                     -                      (2,679,798)       
โอนกลบัเงินปันผลที่จดัสรรใหผู้ถ้ือหุน้ที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                     -                      -                   -                   -                                -                           -                         -                         -                                     -                     -                     53                   -                     -                      53                     
ลดทุนจากการยกเลิกหุน้ทุนซื้อคืน -                     (413,500)        -                   -                   -                                -                           -                         -                         -                                     -                     (1,399,914)    413,500          1,399,914     -                      -                        
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อยลดลง -                     -                      -                   -                   -                                -                           -                         -                         -                                     -                     -                     -                      -                     (3,264,052)     (3,264,052)       
โอนไปกาํไรสะสม -                     -                      -                   -                   -                                -                           (10,013)              (2,229)                (455)                              -                     -                     12,697            -                     -                      -                        
กาํไรสําหรับงวด -                     -                      -                   -                   -                                -                           -                         -                         -                                     -                     -                     5,819,615       -                     6,024,939       11,844,554       
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นสําหรับงวด -                     -                      -                   -                   -                                (552,357)              -                         (100,977)            -                                     -                     -                     -                      -                     (546,202)         (1,199,536)       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 132                11,651,165    2,065,645    775,814       230,085                   425,557               631,534             285,648             59,735                           1,277,830     -                     47,120,223    -                     70,269,361     134,792,729     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 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     
จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 21) -                     -                      -                   -                   -                                -                           -                         -                         -                                     -                     -                     (3,207,856)     -                     -                      (3,207,856)       
โอนกลบัเงินปันผลที่จดัสรรใหผู้ถ้ือหุน้ที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                     -                      -                   -                   -                                -                           -                         -                         -                                     -                     -                     63                   -                     -                      63                     
จ่ายซื้อหุน้ทุนซื้อคืน -                     -                      -                   -                   -                                -                           -                         -                         -                                     -                     -                     -                      (234,984)       -                      (234,984)          
จดัสรรกาํไรสะสมเป็นเงินสํารองหุน้ทุนซื้อคืน -                     -                      -                   -                   -                                -                           -                         -                         -                                     -                     234,984        (234,984)        -                     -                      -                        
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อยลดลง -                     -                      -                   -                   -                                -                           -                         -                         -                                     -                     -                     -                      -                     (3,919,763)     (3,919,763)       
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัย่อย
   ของบริษทัร่วม -                     -                      -                   -                   -                                -                           -                         -                         (64)                                -                     -                     -                      -                     (5)                    (69)                    
โอนไปกาํไรสะสม -                     -                      -                   -                   -                                -                           (47,306)              (8,602)                -                                     -                     -                     55,908            -                     -                      -                        
กาํไรสําหรับงวด -                     -                      -                   -                   -                                -                           -                         -                         -                                     -                     -                     6,387,111       -                     6,095,680       12,482,791       
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นสําหรับงวด -                     -                      -                   -                   -                                771,702               1,348,170          141,263             -                                     -                     -                     (227,830)        -                     1,840,118       3,873,423         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 132                11,651,165    2,065,645    775,814       230,085                   1,123,162            1,921,746          447,535             59,074                           1,277,830     999,964        51,160,793    (999,964)       76,198,887     146,911,868     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

จดัสรรแลว้
ทุนที่ออกและชาํระแลว้

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ

กาํไรสะสม



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

(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 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 21) -                       -                       -                       -                             -                             -                      -                      (2,679,798)      -                      (2,679,798)      

โอนกลบัเงินปันผลที่จดัสรรให้ผูถ้ือหุ้นที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                       -                       -                       -                             -                             -                      -                      53                   -                      53                   

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

กาํไรสาํหรับงวด -                       -                       -                       -                             -                             -                      -                      3,191,448       -                      3,191,448       

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                       -                       -                       (9,642)                    -                             -                      -                      -                      -                      (9,642)             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 132                  11,651,165      2,065,645        571,944                 12,278                   1,277,830       -                      9,796,733       -                      25,375,727     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 132                  11,651,165      2,065,645        519,152                 12,278                   1,277,830       764,980          9,157,048       (764,980)         24,683,250     

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 21) -                       -                       -                       -                             -                             -                      -                      (3,207,856)      -                      (3,207,856)      

โอนกลบัเงินปันผลที่จดัสรรใหผู้ถ้ือหุ้นที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                       -                       -                       -                             -                             -                      -                      63                   -                      63                   

จ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน -                       -                       -                       -                             -                             -                      -                      -                      (234,984)         (234,984)         

จดัสรรกาํไรสะสมเป็นเงินสาํรองหุ้นทุนซื้อคืน -                       -                       -                       -                             -                             -                      234,984          (234,984)         -                      -                      

โอนไปกาํไรสะสม -                       -                       -                       -                             (772)                       -                      -                      772                 -                      -                      

กาํไรสาํหรับงวด -                       -                       -                       -                             -                             -                      -                      3,825,667       -                      3,825,667       

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                       -                       -                       (13,072)                  31,864                   -                      -                      (5,088)             -                      13,704            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 132                  11,651,165      2,065,645        506,080                 43,370                   1,277,830       999,964          9,535,622       (999,964)         25,079,844     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนที่ออกและชาํระแลว้



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

1. ข้อมูลท่ัวไป    

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.       การปรับโครงสร้างธุรกจิของบริษัทฯและธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) และแผนการรวมกจิการระหว่าง 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 9/2562 ไดมี้มติอนุมติัการปรับโครงสร้าง
ธุรกิจของบริษทัฯและธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”) และแผนการรวมกิจการระหวา่ง
ธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) รวมทั้งแผนการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงอนุมติั
การเขา้ท าสญัญาต่าง ๆ และไดล้งนามในสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 

เม่ือวนัท่ี 23 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 ข้ึนเพื่อให ้           
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัระเบียบวาระการประชุมท่ีส าคญัเพื่อด าเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจ
ของบริษทัฯ และธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) และแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต และ
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) โดยท่ีประชุมมีมติอนุมติั มีรายละเอียดดงัน้ี  
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1. อนุมติัใหบ้ริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) ซ้ือหุน้สามญัท่ีธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ถืออยูใ่น
บริษทัยอ่ยและบริษทัอ่ืนบางบริษทั ในส่วนท่ีเสนอขายใหแ้ก่ บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)  

2. อนุมติัใหบ้ริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) ซ้ือหุน้สามญัท่ีธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ถืออยูใ่น
บริษทัย่อยและบริษทัอ่ืนบางบริษทั ในส่วนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต 
จ ากดั (มหาชน) ผ่านบญัชี “ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาต” เพื่อให้
บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) เสนอขายหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ยและบริษทัอ่ืนในบญัชีดงักล่าว
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายยอ่ยของธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

3. อนุมติัให้บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) ขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ท่ีถือ
อยูท่ั้งหมดใหแ้ก่ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

4. อนุมัติให้บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) ซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย จ ากัด 
(มหาชน) ในส่วนท่ีเสนอขายใหแ้ก่บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

5. อนุมัติให้บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) ซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย จ ากัด 
(มหาชน) ในส่วนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ผ่านบญัชี 
“ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต” เพื่อให้บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั 
(มหาชน) เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนในบัญชีดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต 
จ ากดั (มหาชน) 

6. อนุมติัใหบ้ริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) ซ้ือหุน้สามญัท่ี Scotia Netherlands Holdings B.V. ถืออยู่
ในบริษทัยอ่ยและบริษทัอ่ืนบางบริษทัภายหลงัการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษทั ทุนธนชาต จ ากดั 
(มหาชน) และธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

ทั้งน้ี การด าเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษทัฯ และธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) และแผนการ
รวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บความ
เห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ อยา่งไรก็ตาม การปรับโครงสร้างธุรกิจโดยการ
ซ้ือขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตท่ีบริษทัฯถืออยูจ่ะเกิดข้ึนต่อเม่ือเง่ือนไขบงัคบัส าคญัตามท่ีก าหนดใน
สัญญาซ้ือขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตส าเร็จเสร็จส้ิน หรือไดรั้บการผ่อนผนั ซ่ึงปัจจุบนัยงัมีเง่ือนไข
บางประการยงัไม่ส าเร็จเสร็จส้ิน บริษทัฯจึงยงัไม่จดัประเภทเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีจะขายให้แก่ผูถื้อหุ้น
ของธนาคารธนชาตเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายในงบแสดงฐานะการเงิน และไม่แยกแสดงผลการ
ด าเนินงานของบริษทัย่อยท่ีจะขายเป็นผลการด าเนินงานจากการด าเนินงานท่ียกเลิกในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ 
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3. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

3.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง
กาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้แสดงรายการใน                    
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของและงบกระแส              
เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี ซ่ึงเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินท่ีก าหนดโดยธนาคาร
แห่งประเทศไทย (“ ธปท.”) เร่ือง การจดัท าและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัโฮลด้ิงท่ี
เป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2558 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น 
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

3.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวมระหว่างกาล 

ก) งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                 
31 ธันวาคม 2561 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในระหว่างงวด ดังนั้ น งบการเงิน                  
รวมระหวา่งกาลจึงไดร้วมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 

 

อตัราร้อยละของการ                             
ถือหุน้โดยบริษทัฯ 

อตัราร้อยละของการ                           
ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้โดยตรง     
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 50.96 50.96 - - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จ ากดั 100.00 100.00 - - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จ  ากดั 83.44 83.44 - - 
กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 99.80 99.80 0.06 0.06 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 51.00 51.00 - - 
บริษทั ที เอม็ โบรคเกอร์ จ ากดั 51.00 51.00 - - 
บริษทั เอม็ ที เซอร์วิส 2016 จ  ากดั 51.00 51.00 - - 
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อตัราร้อยละของการ                             
ถือหุน้โดยบริษทัฯ 

อตัราร้อยละของการ                           
ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้โดยออ้ม     
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) - - 100.00 100.00 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั - - 75.00 75.00 
บริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จ ากดั - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จ ากดั - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาตแมเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาต เทรนน่ิง แอนด ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั - - 100.00 100.00 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั - - 100.00 100.00 
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) - - 65.18 65.18 
บริษทั รักษาความปลอดภยั สคิบ เซอร์วิส จ ากดั  - - 100.00 100.00 
บริษทั อาร์ทีเอน็ อินชวัร์รันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั - - 65.18 65.18 

ข) มูลค่าสินทรัพยร์วมและรายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธิของบริษทัย่อยท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงรวมอยู่ใน          
งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 และส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2562 และ 2561 หลงัหกัรายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัมีดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สินทรัพยร์วม 
รายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธิ     
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด           

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2562 2561 2562 2561 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 990,729 973,716 26,176 24,531 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 8,291 9,287 (50) 130 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 13,648 13,695 2,404 2,477 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 8,578 8,509 969 1,321 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั 1,310 2,066 44 90 
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 50,124 47,124 2,244 2,119 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั 363 630 1,391 1,392 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จ ากดั 818 936 162 111 

ค) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัท าข้ึนโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีท่ีส าคญั
เช่นเดียวกันกับบริษัทฯ และในกรณีท่ีใช้นโยบายการบัญชีท่ีแตกต่างกัน บริษัทฯได้ปรับปรุง
ผลกระทบแลว้ 
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3.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 

3.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบั
ใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียม
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบั
วิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ
บริษัทฯและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีการ
เปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ
บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  
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 ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนดหลักการ               
5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวน
เงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได้
ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  
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มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคบัใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง
หรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ                
โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทาง
บัญชีกับผู ้ใช้มาตรฐาน ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปน้ีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน 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 าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและ
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มน้ีมีผลบังคับใช้ จะท าให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และ           
แนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
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ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ                     
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 
และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 
การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสญัญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อา้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการ
เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

3.5 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี ดงัน้ี 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - อาคาร 

อาคารแสดงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่หลงัจากหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 
ค่าเส่ือมราคาค านวณจากราคาท่ีตีใหม่ของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 
ดงัน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร         - 5 - 50 ปี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอาคารในราคาทุน ณ วนัท่ีไดสิ้นทรัพยม์า หลงัจากนั้น บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยจดัใหมี้การประเมินราคาอาคารโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ และแสดงสินทรัพยด์งักล่าวในราคา
ท่ีตีใหม่ ทั้งน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็นคร้ังคราวเพื่อมิให้ราคา
ตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระส าคญั 
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3.6 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเกีย่วกบัการแสดงมูลค่าอาคารจากวธีิราคาทุนเป็นวธีิตีราคาใหม่ 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้บทวนและเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีในการบนัทึกบญัชีมูลค่า
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับสินทรัพยป์ระเภทอาคารจากเดิมท่ีแสดงดว้ยวิธีราคาทุนเป็นราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงคือ
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์ณ วนัท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระภายนอก 

ในการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดังกล่าว (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 3.5) 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดถื้อปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 ซ่ึงถือเป็นการปรับมูลค่า
ของสินทรัพยต์ามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไม่ก าหนดใหต้อ้งน านโยบาย
การบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัยอ้นหลงักบังบการเงินงวดบญัชีก่อน ดงันั้นจึงใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

การเปล่ียนแปลงน้ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั ดงัน้ี 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 30 กนัยายน 2562 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน              

เฉพาะกิจการ 

งบแสดงฐานะการเงิน:   
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน 224 - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - อาคารสุทธิเพ่ิมข้ึน 1,499 34 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 311 7 
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรรลดลง 1 - 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของเพ่ิมข้ึน 783 27 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน 630 - 
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(หน่วย : ลา้นบาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด              
วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด             
วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ:     
ก าไรหรือขาดทุน     
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียลดลง 5 - 11 - 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน  53 1 107 1 
ภาษีเงินไดล้ดลง 11 - 22 - 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ลดลง 25 1 52 1 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม     
    ของบริษทัยอ่ยลดลง 22 - 44 - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน - - 1,606 35 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม
เพ่ิมข้ึน 

 
- 

 
- 235 - 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนเพ่ิมข้ึน 

 
- 

 
- 333 7 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของ
บริษทัใหญ่เพ่ิมข้ึน 

 
- 

 
- 834 28 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน 

 
- 

 
- 674 - 

ก าไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ     
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานลดลง (บาทต่อหุน้) 0.02 - 0.05 - 
ก าไรต่อหุน้ปรับลดลดลง (บาทต่อหุน้) 0.02 - 0.05 - 
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4. ตราสารอนุพนัธ์ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 จ านวนเงินตามสัญญา มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์
เพื่อค้า และการปรับบัญชีตามเกณฑ์คงค้างของตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเส่ียง (บัญชีเพื่อการ
ธนาคาร) แบ่งตามประเภทความเส่ียง ไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 

 

มูลค่ายติุธรรม/การปรับบญัชี
ตามเกณฑค์งคา้ง จ านวนเงิน                        

มูลค่ายติุธรรม/การปรับบญัชี
ตามเกณฑค์งคา้ง จ านวนเงิน                        

ประเภทความเส่ียง สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา* สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา* 

อตัราแลกเปลีย่น       
   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้ 762 767 111,157 460 527 78,516 
   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อการธนาคาร 2 - 5,659 2 - 137 
อตัราดอกเบีย้       
   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้ 2,288 2,267 236,820 1,144 1,128 282,096 
   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อการธนาคาร - - 21,030 - - 21,530 
อตัราแลกเปลีย่นและอัตราดอกเบีย้       
   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้ 184 220 4,133 111 104 5,014 
   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อการธนาคาร 794 - 13,766 284 334 17,426 
อ่ืนๆ       

   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้ 11 57 3,857 4 4 1,216 

รวม 4,041 3,311 396,422 2,005 2,097 405,935 

* เปิดเผยเฉพาะกรณีท่ีบริษทัยอ่ยมีภาระตอ้งจ่ายช าระ 

ตราสารอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียง (บญัชีเพื่อการธนาคาร) เป็นภาระผูกพนัตามสัญญาล่วงหนา้ท่ีมิไดมี้
ไวเ้พื่อคา้ ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยวิธีคงคา้ง โดยผลก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินงวด แสดงเป็น
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์/หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ ส าหรับดอกเบ้ียคา้งรับ/คา้งจ่ายตามสัญญาจะบนัทึกเป็น
ดอกเบ้ียคา้งรับหรือคา้งจ่ายแลว้แต่กรณี 
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5. เงินลงทุน 

5.1 จ าแนกตามประเภทของเงินลงทุน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

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

 ตดัจ าหน่าย ยติุธรรม ตดัจ าหน่าย ยติุธรรม ตดัจ าหน่าย ยติุธรรม ตดัจ าหน่าย ยติุธรรม 

เงินลงทุนเพ่ือค้า         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ 7,008 7,018 13,330 13,346 - - - - 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 3,606 3,862   3,348 3,507 - - - - 
ตราสารทุนในความตอ้งการ
ของตลาดในประเทศ 1,801 1,707 1,079 958 - - - - 

 12,415 12,587 17,757 17,811 - - - - 
บวก: ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า 172  54  -  -  
สุทธิ 12,587  17,811  -  -  
เงินลงทุนเผ่ือขาย         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ 77,659 78,116 100,199 99,910 2,904 2,904 170 170 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 16,910 17,196 23,725 23,702 240 241 320 321 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 13,778 13,927 17,385 17,203 - - - - 
ตราสารทุนในความตอ้งการ
ของตลาดในประเทศ 2,804 4,088 6,025 6,793 221 852 224 877 

หน่วยลงทุน 110 111 74 68 110 111 71 66 

 111,261 113,438 147,408 147,676 3,475 4,108 785 1,434 
บวก: ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า 2,177  268  633  649  
สุทธิ 113,438  147,676  4,108  1,434  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

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

 ตดัจ าหน่าย ยติุธรรม ตดัจ าหน่าย ยติุธรรม ตดัจ าหน่าย ยติุธรรม ตดัจ าหน่าย ยติุธรรม 

ตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบก าหนด  
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ 191 205 461 467 - - - - 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 190 237 220 247 - - - - 
เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 501 891 838 1,517 206 495 498 1,078 

 882 1,333 1,519 2,231 206 495 498 1,078 
หกั: ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (199)  (221)  (126)  (127)  
สุทธิ 683  1,298  80  371  
เงินลงทุนทั่วไป         
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความ
ตอ้งการของตลาดในประเทศ 3,694  3,684  76  76  

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความ
ตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 1  1  -  -  

 3,695  3,685  76  76  
หกั: ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (33)  (33)  (25)  (25)  
สุทธิ 3,662  3,652  51  51  
รวมเงินลงทุน - สุทธิ 130,370  170,437  4,239  1,856  

5.2 เงินลงทุนในลูกหนีท่ี้รับโอน 

 เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนเป็นลูกหน้ีท่ีประมูลซ้ือจากสถาบนัการเงินในประเทศ ซ่ึงยอดคงเหลือจากการ
รับโอนสิทธิลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 501 838 206 498 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (199) (221) (126) (127) 

เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน - สุทธิ 302 617 80 371 
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 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 

จ านวน
ราย 

ยอดหน้ี           
คงคา้งตาม
สัญญาเดิม 

ราคาทุน
ท่ีรับโอน 

อตัรา
ผลตอบแทน 
(Yield) 

จ านวน    
ราย 

ยอดหน้ี         
คงคา้งตาม
สัญญาเดิม 

ราคาทุน
ท่ีรับโอน 

อตัรา
ผลตอบแทน
(Yield) 

  ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ  ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ 
งบการเงินรวม         
ยอดรวมเงินลงทุนในลูกหน้ี 
 ท่ีรับโอนสะสม 2,938 33,611 7,845 1.75 - 18.97 2,938 33,611 7,845 1.75 - 18.97 
ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหน้ี 
 ท่ีรับโอน ณ วนัส้ินงวด/ปี 283 7,364 501  291 7,683 838  
งบการเงินเฉพาะกจิการ         
ยอดรวมเงินลงทุนในลูกหน้ี 
 ท่ีรับโอนสะสม 691 8,190 1,937 11.94 - 18.97 691 8,190 1,937 11.94 - 18.97 
ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหน้ี 
 ท่ีรับโอน ณ วนัส้ินงวด/ปี 192 4,697 206  193 4,749 498  

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการท าสัญญา
ปรับโครงสร้างหน้ีของเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน  

 เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนท่ีไดท้ าสญัญาปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ไดโ้อนไปเป็นเงินใหสิ้นเช่ือตามประกาศ
ของ ธปท. ในราคาตามบญัชี ซ่ึงถือเป็นมูลค่ายุติธรรม ณ วนัโอน ดงันั้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ       
31 ธนัวาคม 2561 จึงไม่มียอดคงคา้งของหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ในบญัชีเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 

5.3 เงินลงทุนในบริษัทท่ีมีปัญหาเกีย่วกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 เงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร้วม 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัทท่ีมีปัญหาเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

   มูลค่ายติุธรรม/ 
ค่าเผ่ือขาดทุน/ 
ค่าเผ่ือดอ้ยค่า 

 จ านวนราย ราคาทุน หลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 

30 
กนัยายน 

2562 

31 
ธนัวาคม 

2561 

30 
กนัยายน 

2562 

31 
ธนัวาคม 

2561 

30 
กนัยายน 

2562 

31 
ธนัวาคม 

2561 

30 
กนัยายน 

2562 

31 
ธนัวาคม 

2561 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
เงินลงทุนในลูกหนีท่ี้รับโอน         
1. บริษทัท่ีมีปัญหาในการช าระหน้ี 97 101 325 638 579 1,180 118 129 
     หรือผิดนดัช าระหน้ี         
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
  

 
มูลค่ายติุธรรม/ 

ค่าเผ่ือขาดทุน/ 
ค่าเผ่ือดอ้ยค่า 

 จ านวนราย ราคาทุน หลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 30 
กนัยายน 

2562 

31 
ธนัวาคม 

2561 

30 
กนัยายน 

2562 

31 
ธนัวาคม 

2561 

30 
กนัยายน 

2562 

31 
ธนัวาคม 

2561 

30 
กนัยายน 

2562 

31 
ธนัวาคม 

2561 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
เงินลงทุนในลูกหนีท่ี้รับโอน         
1.  บริษทัท่ีมีปัญหาในการช าระหน้ี

หรือผิดนดัช าระหน้ี 
63 64 84 362 295 865 59 58 

6. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

6.1 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะ
กิจการซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุนประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สัดส่วนการถือหุน้ มูลค่าเงินลงทุน เงินปันผลรับ 
 ทุนช าระแลว้ (ร้อยละ) ตามวิธีราคาทุน ส าหรับงวดเกา้เดือน 
  30 31  30 31  30 31  ส้ินสุดวนัท่ี 

  กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม 30 กนัยายน 

                           ช่ือบริษทั  2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บริษทัยอ่ย         
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 60,649 60,649 50.96 50.96 31,866 31,866 3,456 3,183 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จ ากดั                                175 175 100.00 100.00 175 175 - 56 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั 

(มหาชน) 700 700 51.00 51.00 460 460 - - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จ  ากดั 40 40 83.44 83.44 33 33 - 179 
กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 121 121 99.80 99.80 6 6 - - 
บริษทั เอม็ ที เซอร์วิส 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 1,695 10.00 10.00 591 591 129 126 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม     33,167 33,167 3,585 3,544 
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6.2   งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมซ่ึงบนัทึกตามวิธี
ส่วนไดเ้สียประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย ดงัน้ี 

       (หน่วย: ลา้นบาท) 

   สัดส่วนการถือหุน้ มูลค่าเงินลงทุน เงินปันผลรับ ส่วนแบ่งผลก าไร 
ส่วนแบ่งผลก าไร
ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 

  ทุนช าระแลว้ (ร้อยละ) วิธีราคาทุน(1) วิธีส่วนไดเ้สีย ส าหรับงวด ส าหรับงวด ส าหรับงวด 

 30 31 30 31 30 31 30 31 เกา้เดือนส้ินสุด เกา้เดือนส้ินสุด เกา้เดือนส้ินสุด 

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

ช่ือบริษทั 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บมจ. เอม็ บี เค                         
(ประกอบธุรกิจใหเ้ช่า 
อสังหาริมทรัพย ์                    
โรงแรมและบริการ) 1,695 1,695 19.90 19.90 855 855 3,196 3,027 257 251 212 354 214 (132) 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม    855 855 3,196 3,027 257 251 212 354 214 (132) 

(1)  หลังหักรายการระหว่างกัน 

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

6.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม 

ก) ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 30 
กนัยายน 2561 และส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 เป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
ทุนช าระแลว้ สินทรัพยร์วม(1) หน้ีสินรวม(1) รายไดร้วมส าหรับ ก าไรส าหรับ ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน 

30 30 30 30 30 30 งวดเกา้เดือนส้ินสุด งวดเกา้เดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเกา้เดือน 

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

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

1,695 1,695 55,118 52,119 28,171 27,201 8,643 9,310 1,316 2,088 1,290 (851) 

(1) แสดงตามจ านวนเงินหลังปรับปรุงด้วยผลกระทบของนโยบายการบัญชีท่ีแตกต่างกัน 

 ส่วนแบ่งผลก าไรตามวิธีส่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษทั เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) ค านวณจาก                  
งบการเงินท่ีมีวนัท่ีแตกต่างจากของบริษทัฯ เน่ืองจากขอ้จ ากดัของขอ้มูล แต่เป็นงบการเงินท่ีมีช่วงเวลา
เท่ากันในทุก ๆ งวดตามหลกัความสม ่าเสมอ ดังนั้น ส่วนแบ่งก าไรส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี            
30 กันยายน 2562 ของบริษัทร่วมท่ีน ามาค านวณส่วนได้เสียอ้างอิงจากงบการเงินท่ีตรวจสอบหรือ                   
สอบทานแล้วของบริษัทร่วมส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 หลังปรับปรุงด้วย
ผลกระทบจากนโยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกนัโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้
เห็นวา่ผลก าไรส าหรับงวดดงักล่าวไม่แตกต่างอยา่งมีสาระส าคญัจากผลก าไรส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
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 ข) มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงเป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

บมจ. เอม็ บี  เค  7,522 6,914 3,780 3,475 

7. เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 

7.1 จ าแนกตามประเภทสินเช่ือ 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี     
เงินเบิกเกินบญัชี 15,386 16,370 - - 
เงินใหกู้ย้มื 272,225 273,199 34 44 
ตัว๋เงินรับ 32,272 38,397 711 1,374 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 516,361 486,636 46 48 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 2,262 2,166 - - 
อื่น ๆ 168 181 - - 

หกั:  รายไดร้อตดับญัชี (71,079) (66,158) (2) (2) 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 767,595 750,791 789 1,464 

บวก:  ดอกเบ้ียคา้งรับ 622 657 - - 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ
จากรายไดร้อตดับญัชี 768,217 751,448 

 
789 

 
1,464 

หกั:  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ      
1) เงินส ารองขั้นต ่าตามเกณฑ ์ธปท.     
     - รายสินเช่ือ  (8,287) (8,564) (72) (86) 
     - รายกลุ่ม (8,414) (7,090) - - 
2) เงินส ารองส่วนเกิน (6,435) (8,477) - - 

หกั: ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี - (1) - - 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 745,081 727,316 717 1,378 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์     
เงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์ 3,436 3,791 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน 8 31 - - 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 3,444 3,822 - - 

หกั:  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (5) (13) - - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์- สุทธิ 3,439 3,809 - - 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ                             748,520 731,125 717 1,378 

7.2 สินเช่ือด้อยคุณภาพ 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อย (ท่ีประกอบธุรกิจธนาคาร           
ธุรกิจหลกัทรัพย์ และธุรกิจบริหารสินทรัพย)์ มีสินเช่ือด้อยคุณภาพตามเกณฑ์ของ ธปท. และ ก.ล.ต. 
(หมายถึงเงินใหสิ้นเช่ือท่ีจดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน สงสยั และสงสยัจะสูญ) ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ                                
(ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) 

  
  

บริษทัฯ 77 84 77 84 
ธุรกิจธนาคาร 19,335 15,881 - - 
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์ 754 2,363 - - 
ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 37 45 - - 

เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ไม่นบัรวมเงินใหสิ้นเช่ือท่ีคา้งช าระท่ีไดมี้การท าสัญญาปรับ
โครงสร้างหน้ีแลว้ และเขา้เง่ือนไขการจดัชั้นเป็นลูกหน้ีชั้นปกติหรือกล่าวถึงเป็นพิเศษ 
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นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ย (ท่ีประกอบธุรกิจธนาคารและธุรกิจหลกัทรัพย)์ มีเงินให้สินเช่ือท่ีระงบั
การรับรู้รายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

บริษทัฯ 77 84 77 84 
ธุรกิจธนาคาร 24,424 21,867 - - 
ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 37 45 - - 

 บริษัทฯจะรับรู้รายได้จากลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือท่ีโอนมาจากเงินลงทุนในลูกหน้ีตามเกณฑ์เงินสด                      
และบริษทัยอ่ยท่ีเป็นบริษทับริหารสินทรัพยจ์ะรับรู้รายไดจ้ากเงินใหสิ้นเช่ือตามเกณฑเ์งินสดเช่นเดียวกนั 

7.3 การปรับโครงสร้างหนี ้

 ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 บริษทัยอ่ย (ท่ีประกอบธุรกิจธนาคารและ 
บริษทับริหารสินทรัพย)์ ไดท้ าสญัญาปรับโครงสร้างหน้ีกบัลูกหน้ี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

  ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ            ชนิดของ มูลค่ายติุธรรม 
 จ านวน ตามบญัชี                 ตามบญัชี               สินทรัพยท่ี์จะ ของสินทรัพย ์   

รูปแบบการปรับโครงสร้าง 
ราย

ลูกหน้ี 
ก่อนการปรับ

โครงสร้างหน้ี (1) 
หลงัการปรับ

โครงสร้างหน้ี (1) 
รับโอนตาม
สัญญา 

ท่ีจะรับโอน
ตามสัญญา 

  ลา้นบาท ลา้นบาท  ลา้นบาท 
2562      
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี 924 2,223 2,223   
การโอนสินทรัพย ์และ/หรือหุน้ทุนและ/หรือ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี 

8 58 58 ท่ีดินพร้อม            
ส่ิงปลูกสร้าง   
และกรรมสิทธ์ิ

หอ้งชุด 

71 

รวม 932 2,281 2,281   
2561      
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี 907 1,737 1,727   
การโอนสินทรัพย ์และ/หรือหุน้ทุนและ/หรือ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี 

4 16 16 ท่ีดินพร้อม 
ส่ิงปลูกสร้าง 

20 

รวม 911 1,753 1,743   

(1) แสดงด้วยยอดคงเหลือตามบัญชี (เงินต้นบวกดอกเบีย้ค้างรับ)  
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 ลูกหน้ีของบริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีมีการท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี             
30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีระยะเวลาการช าระหน้ีตามสัญญาโดยนบัจากอายหุน้ีคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด
ไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2562 2561 

ระยะเวลา จ านวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการ               

ปรับโครงสร้างหน้ี จ านวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการ               

ปรับโครงสร้างหน้ี 

  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
ผิดนดัช าระหน้ีภายหลงัท าสัญญา 332 849 231 478 
มีก าหนดช าระในปี  236 569 179 390 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 93 360 208 224 
5 - 10 ปี 220 363 176 362 
10 - 15 ปี 15 43 27 87 
มากกวา่ 15 ปี 36 97 90 202 

รวม 932 2,281 911 1,743 
 

ข้อมูลส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 และ 2561 ท่ีเก่ียวข้องกับลูกหน้ีท่ีมีการปรับ
โครงสร้างหน้ีมีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 364 492 6 1 
ก าไรจากการรับช าระหน้ี/รับโอนสินทรัพยช์ าระหน้ี  210 90 - 64 
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 
   (สุทธิจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีเคยกนัไว)้ 

- 9 - - 

เงินสดท่ีรับช าระจากลูกหน้ี 2,003 1,984 15 67 
ทรัพยสิ์นท่ีรับโอนจากลกูหน้ี  73 28 - - 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินให้สินเช่ือคงเหลือ (เงินตน้
และดอกเบ้ียคา้งรับ) ท่ีไดมี้การท าสญัญาปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ทั้งส้ิน ดงัน้ี 

 ลูกหน้ีท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ี 

 จ านวนราย จ านวนหน้ีคงคา้ง 
จ านวนหน้ีคงคา้งสุทธิ

จากหลกัประกนั 

 

30 
กนัยายน 

2562 

31 
ธนัวาคม 

2561 

30 
กนัยายน 

2562 

31 
ธนัวาคม 

2561 

30 
กนัยายน 

2562 

31 
ธนัวาคม 

2561 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 14 16 19 28 10 17 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 5,684 6,430 8,606 7,829 2,236 1,532 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั 5 190 38 1,926 - 1,180 
บริษทัยอ่ยอ่ืน 102 109 283 324 132 112 

7.4 จ าแนกตามประเภทการจัดช้ัน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (ธนาคารและ
บริษทับริหารสินทรัพย)์ มีเงินใหสิ้นเช่ือจดัชั้น และเงินส ารองท่ีเก่ียวขอ้งตามเกณฑใ์นประกาศของ ธปท. ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม (1) 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 

เงินให้สินเช่ือ
และดอกเบ้ีย 
คา้งรับ  

ยอดสุทธิท่ีใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญ 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัย 
จะสูญ 

เงินให้สินเช่ือ
และดอกเบ้ีย 
คา้งรับ  

ยอดสุทธิท่ีใช้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญ 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัย 
จะสูญ 

ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 663,570 445,895 4,048 656,410 437,439 4,127 
ลูกหน้ีจดัชั้นกลา่วถึงเป็นพิเศษ 32,274 29,535 2,771 27,759 25,868 2,438 
ลูกหน้ีจดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน 6,284 3,267 2,389 4,659 2,381 1,639 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัย 3,528 2,172 1,230 3,172 1,947 1,155 

ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ 10,355 4,339 3,614 10,500 4,390 3,993 

รวม 716,011 485,208 14,052 702,500 472,025 13,352 

เงินส ารองส่วนเกินเผื่อหน้ีท่ีอาจเรียกเกบ็ไม่ได ้  6,435   8,257 

รวม   20,487   21,609 

(1) เฉพาะบริษัทฯและบริษัทย่อยท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของธปท. และหลงัหักรายการระหว่างกัน 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 

เงินให้สินเช่ือ
และดอกเบ้ีย 

คา้งรับ  

ยอดสุทธิท่ีใช ้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญ 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญ 

เงินให้สินเช่ือ
และดอกเบ้ีย 

คา้งรับ  

ยอดสุทธิท่ีใช ้
ในการตั้งค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญ 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญ 

ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 712 706 7 1,380 1,370 13 
ลูกหน้ีจดัชั้นกลา่วถึงเป็นพิเศษ - - - - - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน - - - - - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัย - - - - - - 

ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ 77 65 65 84 73 73 

รวม 789 771 72 1,464 1,443 86 
 

 อตัราท่ีใชใ้นการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (ร้อยละ) 

 

ลูกหน้ีเช่าซ้ือส่วนบุคคลเฉพาะ                                 
ของธนาคารธนชาต (2) เงินให้สินเช่ืออื่น 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 0.88 0.93 1 1 
ลูกหน้ีจดัชั้นกลา่วถึงเป็นพิเศษ 10.05 9.60 2 2 
ลูกหน้ีจดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน 52.49 47.57 100 100 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัย 44.86 42.88 100 100 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ 53.59 42.75 100 100 

(2)  อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉลีย่ท่ีใช้ในการตั้งค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ  
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7.5 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีท่ี้มีปัญหา 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 เงินใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย (ท่ีประกอบธุรกิจ
ธนาคาร ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์และธุรกิจเช่าซ้ือและเช่าการเงิน) ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการไดร้วมลูกหน้ีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

    ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
 จ านวนรายลูกหน้ี มูลหน้ี มูลค่าหลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 30 
กนัยายน 

2562 

31 
ธนัวาคม 

2561 

30 
กนัยายน 

2562 

31 
ธนัวาคม 

2561 

30 
กนัยายน 

2562 

31 
ธนัวาคม 

2561 

30 
กนัยายน 

2562 

31 
ธนัวาคม 

2561 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
1.  บริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอน

จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ
ตลาดหลกัทรัพย ์

3 5 196 200 2 2 2 3 

2.  บริษทัอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์แต่มีผลการด าเนินงาน
และฐานะการเงินเช่นเดียวกบับริษทั            
จดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ                  
ตลาดหลกัทรัพย ์

27 30 270 302 166 195 104 107 

3.  บริษทัท่ีมีปัญหาในการช าระหน้ีหรือ            
ผิดนดัช าระหน้ี 

1,122 1,050 8,326 8,167 5,339 4,638 3,314 3,907 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
 จ านวนรายลูกหน้ี มูลหน้ี มูลค่าหลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 30 
กนัยายน 

2562 

31 
ธนัวาคม 

2561 

30 
กนัยายน 

2562 

31 
ธนัวาคม 

2561 

30 
กนัยายน 

2562 

31 
ธนัวาคม 

2561 

30 
กนัยายน 

2562 

31 
ธนัวาคม 

2561 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
1.  บริษทัท่ีมีปัญหาในการช าระหน้ีหรือ

ผิดนดัช าระหน้ี 
18 19 10 16 14 14 3 

 
10 
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7.6 ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์จัดช้ันตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยจ์ าแนกลูกหน้ีธุรกิจ
หลักทรัพยแ์ละดอกเบ้ียค้างรับ ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) เร่ือง การจดัท าบญัชีเก่ียวกบัลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพของบริษทัหลกัทรัพย ์ซ่ึงสามารถสรุป
ลูกหน้ีจดัชั้นไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 

จ านวน                     
มูลหน้ี 

ค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ
ท่ีตั้งไว ้

มูลหน้ีสุทธิ
หลงัหกัค่าเผื่อ
หน้ีสงสัย                   
จะสูญ 

จ านวน                         
มูลหน้ี 

ค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ
ท่ีตั้งไว ้

มูลหน้ีสุทธิ
หลงัหกัค่าเผื่อ
หน้ีสงสัย                  
จะสูญ 

ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 3,407 - 3,407 3,777 - 3,777 
ลูกหน้ีจดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน 32 - 32 33 1 32 

ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัย 5 5 - 12 12 - 

รวม 3,444 5 3,439 3,822 13 3,809 

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

7.7 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ/สัญญาเช่าการเงินของบริษัทย่อยแยกตามอายุคงค้าง 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ยอดลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินของ
บริษทัยอ่ย ซ่ึงด าเนินธุรกิจเช่าซ้ือและให้เช่าตามสัญญาเช่าระยะยาวจ าแนกตามอายลูุกหน้ีท่ีคา้งช าระโดยนบั
จากวนัท่ีท่ีครบก าหนดช าระตามสญัญา (หลงัหกัรายการระหวา่งกนั) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

ไม่คา้งช าระหรือคา้งช าระไม่เกิน 90 วนั  49,721 46,761 
เกินก าหนดช าระ 91 - 365 วนั 1,041 831 
เกินก าหนดช าระมากกว่า 1 ปี 168 179 
ลูกหน้ีระหวา่งการด าเนินคดี 889 781 
รวม 51,819 48,552 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญท่ีตั้งไวต้ามบญัชี 2,647 2,521 
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8. ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน   
  กล่าวถึง ต ่ากวา่  สงสัย ส ารอง  บริษทั งบการเงิน 

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ส่วนเกิน รวม ยอ่ยอ่ืน รวม 

ยอดตน้งวด 4,127 2,438 1,639 1,155 3,993 8,257 21,609 2,535 24,144 
จ านวนท่ีตั้งเพิ่ม (ลด)                     
ในระหวา่งงวด (79) 333 750 75 2,509 (1,822) 1,766 163 1,929 

หน้ีสูญรับคืน - - - - 1,159 - 1,159 19 1,178 

หน้ีสูญตดับญัชี - - - - (4,047) - (4,047) (63) (4,110) 

ยอดปลายงวด 4,048 2,771 2,389 1,230 3,614 6,435 20,487 2,654 23,141 
 

  (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 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

  กล่าวถึง ต ่ากวา่  สงสัย  

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 

ยอดตน้งวด 13 - - - 73 86 
จ านวนท่ีลดลงในระหวา่งงวด (6) - - - (8) (14) 

ยอดปลายงวด 7 - - - 65 72 

(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 

9. ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้
    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี                   

30 กนัยายน 2562 

ส าหรับปี                    
ส้ินสุดวนัท่ี                   

31 ธนัวาคม 2561 

ส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี                   

30 กนัยายน 2562 

ส าหรับปี                    
ส้ินสุดวนัท่ี                   

31 ธนัวาคม 2561 

ยอดตน้งวด/ปี 1 1 - - 

ตดัจ าหน่ายในระหวา่งงวด/ปี (1) - - - 

ยอดปลายงวด/ปี - 1 - - 
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10. คุณภาพสินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 คุณภาพสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนั
การเงิน (ธนาคารและบริษทับริหารสินทรัพย)์ จดัประเภทตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2562 

 

รายการระหวา่ง
ธนาคารและ              
ตลาดเงิน 

เงินให้สินเช่ือ              
แก่ลูกหน้ีและ    
ดอกเบ้ียคา้งรับ เงินลงทุน 

ทรัพยสิ์น              
รอการขาย สินทรัพยอ์ื่น รวม 

จดัชั้นปกติ 125,185 663,570 - - 140 788,895 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ - 32,274 - - 111 32,385 
จดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน - 6,284 - - 16 6,300 
จดัชั้นสงสัย - 3,528 - - 11 3,539 
จดัชั้นสงสัยจะสูญ - 10,355 259 1,612 392 12,618 

รวม 125,185 716,011 259 1,612 670 843,737 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2561 

 

รายการระหวา่ง
ธนาคารและ              
ตลาดเงิน 

เงินให้สินเช่ือ              
แก่ลูกหน้ีและ    
ดอกเบ้ียคา้งรับ เงินลงทุน 

ทรัพยสิ์น         
รอการขาย สินทรัพยอ์ื่น รวม 

จดัชั้นปกติ 85,449 656,410 - - 142 742,001 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ - 27,759 - - 109 27,868 
จดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน - 4,659 - - 11 4,670 
จดัชั้นสงสัย - 3,172 - - 9 3,181 
จดัชั้นสงสัยจะสูญ - 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) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2562 

 

รายการระหวา่ง
ธนาคารและ              
ตลาดเงิน 

เงินให้สินเช่ือ              
แก่ลูกหน้ีและ    
ดอกเบ้ียคา้งรับ เงินลงทุน 

ทรัพยสิ์น             
รอการขาย สินทรัพยอ์ื่น รวม 

จดัชั้นปกติ - 712 - - - 712 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ - - - - - - 
จดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน - - - - - - 
จดัชั้นสงสัย - - - - - - 
จดัชั้นสงสัยจะสูญ - 77 151 1,180 107 1,515 

รวม - 789 151 1,180 107 2,227 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2561 

 

รายการระหวา่ง
ธนาคารและ              
ตลาดเงิน 

เงินให้สินเช่ือ              
แก่ลูกหน้ีและ    
ดอกเบ้ียคา้งรับ เงินลงทุน 

ทรัพยสิ์น              
รอการขาย สินทรัพยอ์ื่น รวม 

จดัชั้นปกติ - 1,380 - - - 1,380 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ - - - - - - 
จดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน - - - - - - 
จดัชั้นสงสัย - - - - - - 
จดัชั้นสงสัยจะสูญ - 84 157 1,251 107 1,599 

รวม - 1,464 157 1,251 107 2,979 
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11. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่า          
ตามราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  

  อาคารและ เคร่ืองตกแต่ง    
  ส่วนปรับปรุง ติดตั้งและ  งานระหว่าง  
 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม่       
1 มกราคม 2562 5,483 2,174 6,836 62 92 14,647 
ซ้ือเพ่ิม - - 121 2 62 185 
ตีราคาเพ่ิม 1,689 1,606 - - - 3,295 
ตีราคาลด (1) (4) - - - (5) 
โอนค่าเส่ือมราคาสะสมมา
หกักบัราคาทุน 

- (797) - - - (797) 

โอน/จ าหน่าย (109) (41) (110) (8) (125) (393) 

30 กนัยายน 2562 7,062 2,938 6,847 56 29 16,932 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2562 - 870 5,612 43 - 6,525 
โอนค่าเส่ือมราคาสะสมมา
หกักบัราคาทุน 

- (797) - - - (797) 

โอน/จ าหน่าย - (27) (218) (8) - (253) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - 185 414 5 - 604 

30 กนัยายน 2562 - 231 5,808 40 - 6,079 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า       
1 มกราคม 2562 57 22 - - - 79 

30 กนัยายน 2562 57 22 - - - 79 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
30 กนัยายน 2562 7,005 2,685 1,039 16 29 10,774 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน    
2561      582 

2562      604 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 สินทรัพยซ่ึ์ง      
 แสดงมูลค่า      
 ตามราคา      
 ท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  
  อาคารและ เคร่ืองตกแต่ง    
  ส่วนปรับปรุง ติดตั้งและ  งานระหว่าง  
 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม่       
1 มกราคม 2561 5,609 2,339 7,417 80 2 15,447 
ซ้ือเพ่ิม - - 184 5 106 295 
โอน/จ าหน่าย (126) (165) (765) (23) (16) (1,095) 

31 ธนัวาคม 2561 5,483 2,174 6,836 62 92 14,647 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2561 - 889 5,744 57 - 6,690 
โอน/จ าหน่าย - (143) (769) (21) - (933) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 124 637 7 - 768 

31 ธนัวาคม 2561 - 870 5,612 43 - 6,525 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า       
1 มกราคม 2561 57 22 - - - 79 
31 ธนัวาคม 2561 57 22 - - - 79 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
31 ธนัวาคม 2561 5,426 1,282 1,224 19 92 8,043 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่า          
ตามราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  

  อาคารและ เคร่ืองตกแต่ง    
  ส่วนปรับปรุง ติดตั้ง  งานระหว่าง  
 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม่       
1 มกราคม 2562 18 45 62 19 - 144 
ซ้ือเพ่ิม - - 1 - 1 2 
ตีราคาเพ่ิม 5 35 - - - 40 
โอนค่าเส่ือมราคาสะสมมา
หกักบัราคาทุน 

- (34) - - - (34) 

โอน/จ าหน่าย - - (6) - - (6) 

30 กนัยายน 2562 23 46 57 19 1 146 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2562 - 34 58 13 - 105 
โอนค่าเส่ือมราคาสะสมมา
หกักบัราคาทุน 

- (34) - - - (34) 

โอน/จ าหน่าย                                  - - (5) - - (5) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - 1 1 2 - 4 

30 กนัยายน 2562 - 1 54 15 - 70 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า       
1 มกราคม 2562 - - - - - - 
30 กนัยายน 2562 - - - - - - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
30 กนัยายน 2562 23 45 3 4 1 76 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน      
2561      5 

2562      4 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 สินทรัพยซ่ึ์ง      
 แสดงมูลค่า      
 ตามราคา      
 ท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  
  อาคารและ เคร่ืองตกแต่ง    
  ส่วนปรับปรุง ติดตั้ง  งานระหว่าง  
 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม่       
1 มกราคม 2561 18 45 62 33 - 158 
ซ้ือเพ่ิม - - 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 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า       
1 มกราคม 2561 - - - - - - 
31 ธนัวาคม 2561 - - - - - - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
31 ธนัวาคม 2561 18 11 4 6 - 39 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอาคาร อุปกรณ์ส านักงานและ
ยานพาหนะจ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่โดยมีมูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือม
ราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าเป็นจ านวนเงินประมาณ 4,190 ลา้นบาท และ 3,999 ลา้นบาท ตามล าดบั 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 60 ลา้นบาท และ 63 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพยโ์ดยผูป้ระเมินราคาอิสระในปี 2561 ตามราย
กลุ่มของสินทรัพยซ่ึ์งเกณฑท่ี์ใชป้ระเมินราคาสินทรัพย ์มีดงัน้ี 

-  ท่ีดินประเมินราคาโดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market approach)  

-  อาคารประเมินราคาโดยใช้วิธีมูลค่าตน้ทุนทดแทนสุทธิ (Depreciated replacement cost approach)       
วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market approach)  และรายได ้(Income approach) 
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หากบริษทัฯและบริษทัย่อยแสดงมูลค่าของท่ีดินและอาคารดงักล่าวดว้ยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี              
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 จะเป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

ท่ีดิน     
ราคาทุน 3,969 4,052 3 3 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (57) (57) - - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 3,912 3,995 3 3 

อาคาร     
ราคาทุน 2,403 2,443 45 45 
ค่าเส่ือมราคาสะสม (1,196) (1,139) (35) (34) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (22) (22) - - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 1,185 1,282 10 11 

ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าราคาท่ีตีใหม่ สรุปไดด้งัน้ี 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผลกระทบต่อราคา              
ท่ีตีใหม่เม่ืออตัราตาม            
ขอ้สมมติฐานเพ่ิมข้ึน 

ราคาประเมินท่ีดินต่อตารางวา (บาท) 6,500 - 1,500,000 51,000 ราคาท่ีตีใหม่เพ่ิมข้ึน 
ราคาประเมินอาคารต่อตารางเมตร (บาท) 2,126 - 100,000 5,054 - 75,000 ราคาท่ีตีใหม่เพ่ิมข้ึน 

 ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 

การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ซ่ึงเกิดจากการตีราคาท่ีดินและอาคารของบริษทัฯ 
และบริษทัย่อยส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 1,508 1,559 15 15 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด/ปี 3,286 - 40 - 
โอนออกระหว่างงวด/ปี (115) (51) (1) - 

ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 4,679 1,508 54 15 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถน ามาหักกบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็น  
เงินปันผลได ้
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12.  สินทรัพย์อ่ืน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
รายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 345 520 - - 
บญัชีพกัลูกหน้ี 371 722 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน 1,548 1,816 136 112 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน 414 962 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - ภาษีมูลค่าเพ่ิมจ่ายแทนลูกคา้ 279 251 - - 
เงินมดัจ า 239 248 4 3 
ประมาณการค่าสินไหมรับคืนจากคู่กรณีคา้งรับ 246 259 - - 
ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี 109 64 - - 
สิทธิการเช่า 84 101 8 9 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอขอคืน 558 706 18 10 
เงินวางประกนัตราสารอนุพนัธ์ 152 337 - - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 551 483 7 7 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 930 721 - - 
อ่ืน ๆ  848 1,103 3 2 
รวม 6,674 8,293 176 143 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (505) (524) (107) (107) 

สินทรัพยอ่ื์น - สุทธิ 6,169 7,769 69 36 

13. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนีสิ้น) 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินในงบการเงินรวมได้รวมเงินกู้ยืมของ        
บริษทัย่อยแห่งหน่ึงจ านวน 1,640 ล้านบาท (i) เงินกู้ยืมจ านวน 450 ล้านบาท มีก าหนดช าระคืนเงินต้น    
คราวเดียวทั้งจ านวนภายใน 3 ปีนบัแต่วนัท่ีเบิกเงินกูคิ้ดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีต่อปี โดยช าระดอกเบ้ียรายเดือน 
(ii) เงินกูย้ืมในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินจ านวน 1,190 ลา้นบาท โดยมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ตามท่ีระบุไวใ้น               
ตัว๋สัญญาใชเ้งินแต่ละฉบบั คิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีต่อปี โดยช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน ซ่ึงภายใตส้ัญญา
เงินกูย้ืมบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารง
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้ถือหุ้น (31 ธันวาคม 2561: รวมเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยจ านวน 2,690                
ลา้นบาท) 
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14. ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 ยอดคงเหลือของตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มืในประเทศทั้งจ านวนเป็นเงินบาท โดยสรุปไดด้งัน้ี  

     (หน่วย: ลา้นบาท) 

      จ านวนหน่วยท่ีออก งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตราสาร ประเภทของการกูย้มื 
ช่วงเวลา
ท่ีออก 

ปีท่ีครบก าหนด
ไถ่ถอน อตัราดอกเบ้ีย มูลค่าท่ีตราไว ้

30 กนัยายน   
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน   
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน   
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

    ร้อยละต่อปี บาท พนัหน่วย พนัหน่วย     
1 ตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2  ปี 2557 ปี 2567 6.00 1,000 - 13,000 - 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 2563 5.03 1,000 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 
5 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2556 ปี 2566 4.85, 5.00 1,000 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 
6 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2556 ปี 2568 4.95 1,000 900 900 900 900 900 900 
7 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2559 ปี 2562 2.70, 2.88 1,000 - 1,700 - 1,400 - - 
8 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2559 ปี 2562 2.95, 3.00 1,000 - 1,735 - 1,735 - - 
9 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2560 ปี 2562 2.52 1,000 - 2,000 - 2,000 - - 

10 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2560 ปี 2562 1.75 1,000 - 500 - 500 - 500 
11 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2560 ปี 2563 2.39 - 2.88 1,000 10,060 10,060 10,010 10,010 - - 
12 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2560 ปี 2563 2.58 1,000 70 70 70 70 - - 
13 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2562 1.88 1,000 - 3,100 - 3,100 - 3,100 
14 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2563 2.28 - 2.80 1,000 3,865 3,865 3,815 3,815 - - 
15 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2564 2.31, 2.70 1,000 1,970 1,970 1,970           1,970 - - 
16 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2564 2.30, 2.50 1,000 1,110 1,110 1,110           1,110 - - 
17 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2563 2.80 1,000 140    140 140              140 - - 
18 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2564 2.65, 2.66 1,000 675    - 675 - - - 
19 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2565 2.94, 3.30 1,000 3,815    - 3,775 - - - 
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     (หน่วย: ลา้นบาท) 

      จ านวนหน่วยท่ีออก งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตราสาร ประเภทของการกูย้มื 
ช่วงเวลา       
ท่ีออก 

ปีท่ีครบก าหนด
ไถ่ถอน อตัราดอกเบ้ีย มูลค่าท่ีตราไว ้

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

    ร้อยละต่อปี บาท พนัหน่วย พนัหน่วย     
20 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2564 2.67, 2.68, 2.99 1,000 1,720 - 1,720 - - - 
21 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2565 2.96, 3.00, 3.10 1,000 795 - 795 - - - 
22 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2562 1.85, 1.88 1,000 10,472 - 10,472 - - - 
23 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2563 1.90, 1.93, 1.96 1,000 24,301 - 24,102 - - - 
24 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2566 3.40 1,000 486 - 486 - - - 
25 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2567 3.50 1,000 594 - 594 - - - 
26 หุน้กูอ้นุพนัธ์  ปี 2562     427 277 - - 
27 ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  เม่ือทวงถาม                  0.20 - 2.50, 5.65, 6.65    476 467 - - 
28 ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  ปี 2562 - 2565 2.90, 3.30    201 289 - - 
29 ตัว๋แลกเงิน  ปี 2563 1.97, 2.00    3,968 - 3,968 - 
 รวมตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืม       80,406 55,013 12,568 12,200 
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ตราสาร 1) และ 2) เป็นตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนประเภทท่ี 2 ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั ไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อตราสารและจะถูกบังคบัแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของผูอ้อกตราสารเต็มจ านวน เม่ือผูอ้อก                   
ตราสารมีผลการด าเนินงานท่ีไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ และทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือ                        
ทางการเงินแก่ผูอ้อกตราสาร โดยก าหนดช าระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส ธนาคารธนชาตสามารถไถ่ถอน                  
ตราสารดงักล่าวก่อนครบก าหนดไดท่ี้ราคาตามมูลค่า ถา้เขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้โดยตราสาร 1) มีการ             
ไถ่ถอนก่อนครบก าหนดแลว้ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562 

ตราสาร 7), 9), 11), 14), 15), 20) ถึง 23) เป็นหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผู ้
ถือหุ้นกู ้โดยก าหนดช าระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือน ซ่ึงภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิของหุ้นกู ้บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อ
หุน้ 

ตราสาร 3) ถึง 6), 10) และ 13)  เป็นหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
โดยก าหนดช าระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือน  

 ตราสาร 8), 12), 16) ถึง 19), 24) และ 25) เป็นหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผู ้
ถือหุน้กู ้โดยก าหนดช าระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส ซ่ึงภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิของหุน้กู ้บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อ
หุน้ 

15. ประมาณการหนีสิ้น 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

ผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง 617 599 - - 
ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย 3,917 2,772 46 29 
ภาระหน้ีสินจากรายการนอกงบการเงิน 128 134 - - 

อ่ืน ๆ 157 410 - - 

รวม 4,819 3,915 46 29 
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16. หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย/ประกนัชีวติ 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 

หน้ีสินจาก
สญัญา

ประกนัภยั 

สินทรัพย ์          
จากการ 
ประกนัภยั

ต่อ สุทธิ 

หน้ีสินจาก
สญัญา

ประกนัภยั 

สินทรัพย ์          
จากการ 
ประกนัภยั

ต่อ สุทธิ 

เงินส ารองประกนัชีวิต 7,096 - 7,096 7,903 - 7,903 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนและ                                            
ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 1,859 (247) 1,612 1,695 (158) 1,537 

ส ารองเบ้ียประกนัภยั 4,210 (683) 3,527 4,381 (564) 3,817 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม ์
ประกนัภยัคา้งจ่าย 10 - 10 7 - 7 

หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรม ์ 67 - 67 76 - 76 

รวม 13,242 (930) 12,312 14,062 (722) 13,340 

17. หนีสิ้นอ่ืน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

เจา้หน้ีอ่ืน 3,729 2,917 583 221 
บญัชีพกัเงินรับจากลูกหน้ีรอตดับญัชี 1,274 2,045 - - 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 1,975 1,758 - - 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 882 1,013 - - 
ค่าใชจ่้ายพนกังานคา้งจ่าย 1,853 2,267 66 70 
เงินสมทบกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบ 
 สถาบนัการเงิน/สถาบนัคุม้ครองเงินฝากคา้งจ่าย 948 1,750 - - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนคา้งจ่าย 1,487 2,158 4 4 
เบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 1,849 1,706 - - 
เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี 241 795 - - 
อ่ืน ๆ 1,317 1,499 41 21 

รวมหน้ีสินอ่ืน 15,555 17,908 694 316 
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18.  ทุนเรือนหุ้น/หุ้นทุนซ้ือคืน 

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิท่ีแจง้ใชสิ้ทธิในการแปลงสภาพ
หุน้บุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯจ านวน 60 หุ้น ดงันั้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯคงเหลือหุ้น
บุริมสิทธิท่ียงัไม่ไดแ้ปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัจ านวน 13,156 หุ้น ซ่ึงหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุน้ สามารถแปลงเป็น
หุน้สามญัได ้ 1 หุน้ และสามารถใชสิ้ทธิไดโ้ดยไม่มีก าหนดและไม่มีเง่ือนไข 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯ มีหุ้นทุนซ้ือคืนจ านวน 19,467,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 1,000 ลา้นบาท         
มีก าหนดระยะเวลาซ้ือหุ้นคืนตั้งแต่วนัท่ี 8 สิงหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2562 โดยหุ้นทุนซ้ือคืน
โครงการดงักล่าวมีเง่ือนไขใหต้อ้งจ าหน่ายออกไปภายใน 3 ปี นบัจากวนัซ้ือหุน้คืนเสร็จส้ิน  

19. องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
     
ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นของบริษัทย่อย 776 776 - - 

ส่วนของเงินลงทุนท่ีต ่ากว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม 230 230 - - 
ส่วนเกนิทุน (ต ่ากว่าทุน) จากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงินลงทุน     
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน      
เงินลงทุนเผื่อขาย     

ตราสารหน้ี 466 60 1 1 
ตราสารทุน 989 988 632 653 

รวม 1,455 1,048 633 654 
ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน     
เงินลงทุนเผื่อขาย     

ตราสารหน้ี (7) (307) - - 
ตราสารทุน (40) (297) - (5) 

รวม (47) (604) - (5) 
รวมส่วนเกนิทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงินลงทุน  1,408 444 633 649 
หกั: ผลกระทบหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (285) (93) (127) (130) 

ส่วนเกนิทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงินลงทุน - สุทธิ 1,123 351 506 519 
ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 2,402 776 54 15 
หกั: ผลกระทบหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (480) (155) (11) (3) 

ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - สุทธิ 1,922 621 43 12 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม   484 326 - - 
หกั: ผลกระทบหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (37) (11) - - 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม - สุทธิ  447 315 - - 
ส่วนแบ่งส่วนเกนิทุนจากการเปลีย่นแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย 
ของบริษัทร่วม 61 61 - - 

หกั: ผลกระทบหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (2) (2) - - 
ส่วนแบ่งส่วนเกนิทุนจากการเปลีย่นแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย 
ของบริษัทร่วม - สุทธิ 59 59 - - 

รวม 4,557 2,352 549 531 
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20. เงินกองทุนท่ีต้องด ารงไว้ตามกฎหมาย 

 วตัถุประสงคห์ลกัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในการบริหารจดัการทุน คือ การจดัใหมี้โครงสร้างทางการเงิน
ท่ีเหมาะสมและการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทั
ย่อยยงัตอ้งด ารงเงินกองทุนตามกฎหมาย เงินสด สภาพคล่อง และอ่ืน ๆ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายและ
ประกาศทางการท่ีก ากบัดูแลแต่ละธุรกิจก าหนด 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 เงินกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ค านวณตาม
ประกาศของ ธปท. เร่ืองหลกัเกณฑก์ารก ากบัแบบรวมกลุ่ม ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

เงินกองทุนช้ันท่ี 1   
เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ   
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ (หุน้สามญั) หลงัหกัหุน้สามญัซ้ือคืน 10,651 10,886 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 2,066 2,066 
ทุนส ารองตามกฎหมาย 1,278 1,278 
ก าไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 49,839 45,200 
รายการอ่ืนของส่วนของเจา้ของ   
 ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสะสม 2,933 955 
 รายการอ่ืนของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากผูเ้ป็นเจา้ของ 776 776 
รายการของบริษทัลูกท่ีประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยเ์ฉพาะส่วนของผูถื้อหุน้ท่ี
ไม่มีอ านาจควบคุมท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของ
เจา้ของ ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 67,887 60,527 

รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (19,855) (19,720) 

 รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ 115,575 101,968 

 รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 115,575 101,968 

เงินกองทุนช้ันท่ี 2   
เงินท่ีไดรั้บจากการออกตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิ 4,275 11,773 

เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 7,988 8,706 

 รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 2 12,263 20,479 

รวมเงินกองทุนทั้งส้ิน 127,838 122,447 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 อตัราส่วนการด ารงเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
ค านวณตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัแบบรวมกลุ่ม ประกาศโดย ธปท. เป็นดงัน้ี  

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 อตัราส่วน
เงินกองทุนของ
กลุ่มธุรกิจ                
ทางการเงิน 

อตัราขั้นต ่าตาม
ขอ้ก าหนดของ 

ธปท. 

อตัราส่วน
เงินกองทุนของ
กลุ่มธุรกิจ                  
ทางการเงิน 

อตัราขั้นต ่าตาม
ขอ้ก าหนด    
ของ ธปท. 

เงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (ร้อยละ) 16.07 11.00 15.57 10.375 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (ร้อยละ) 14.53 8.50 12.97 7.875 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของต่อ
สินทรัพยเ์ส่ียง (ร้อยละ) 

14.53 7.00 12.97 6.375 

 ตามประกาศของ ธปท. เร่ือง หลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม ก าหนดให้บริษัทฯเปิดเผยข้อมูล                 
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
(Full Consolidation) ซ่ึงบริษทัฯไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเงินกองทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ไวใ้น website ของ
บริษทัฯท่ี www.thanachart.co.th ในเดือนตุลาคม 2562 แลว้ 

21. เงินปันผล 

 ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 บริษทัฯมีการจ่ายเงินปันผลดงัน้ี 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย       

ต่อหุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  ลา้นบาท บาท  
เงินปันผลประกาศจ่ายระหวา่งกาล 
งวด 6 เดือนแรกของปี 2562 

ท่ีประชุมกรรมการบริษทัฯ
เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2562 1,375 1.20 18 ตุลาคม 2562 

เงินปันผลประกาศจ่ายงวดคร่ึงปีหลงั
ของปี 2561 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือ
วนัท่ี 24 เมษายน 2562 1,833 1.60 17 พฤษภาคม 2562 

  3,208 2.80  
เงินปันผลประกาศจ่ายระหวา่งกาล 
งวด 6 เดือนแรกของปี 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  

 

http://www.thanachart.co.th/
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22. รายได้ดอกเบีย้ 

 รายไดด้อกเบ้ียส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 503 467 1 1 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา้ 44 73 - - 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 688 652 22 4 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 4,276 4,431 10 14 

การใหเ้ช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน 6,839 6,119 - - 

รวมรายไดด้อกเบ้ีย 12,350 11,742 33 19 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1,452 1,398 1 1 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา้ 203 192 - - 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 2,023 1,975 32 16 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 12,803 13,149 46 38 

การให้เช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน 20,254 17,900 - - 

รวมรายไดด้อกเบ้ีย 36,735 34,614 79 55 
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23. ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้  

 ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

เงินรับฝาก 7,466 6,765 - - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 811 717 - - 
เงินน าส่งกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบ                         
สถาบนัการเงินและสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 2,765 2,601 - - 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื     
- หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ/หุน้กูร้ะยะสั้น 1,057 854 359 429 
- ตราสารดอ้ยสิทธิ  593 806 - - 
- อ่ืน ๆ 42 15 24 - 

ค่าธรรมเนียมในการกูย้มืเงิน 14 8 3 2 

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 12,748 11,766 386 431 

 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

เงินรับฝาก 2,606 2,257 - - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 232 277 - - 
เงินน าส่งกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบ                         
สถาบนัการเงินและสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 948 869 - - 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื     
- หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ/หุน้กูร้ะยะสั้น 459 291 119 145 
- ตราสารดอ้ยสิทธิ  82 271 - - 
- อ่ืน ๆ 24 6 20 - 

ค่าธรรมเนียมในการกูย้มืเงิน 6 3 1 1 

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 4,357 3,974 140 146 
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24. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 
ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ     
การรับรอง รับอาวลั และการค ้าประกนั 46 54 - - 
ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละ                   
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 302 299 - - 

ค่าธรรมเนียมรับเก่ียวกบัธุรกิจเช่าซ้ือ 386 404 - - 
ค่าธรรมเนียมบตัรเครดิต 292 295 - - 
บริการบตัรเอทีเอม็และบริการธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ 215 230 - - 
ค่าธรรมเนียมรับค่าเบ้ียประกนั 520 462 - - 
ค่าธรรมเนียมจดัการกองทุน 387 370 - - 
อ่ืน ๆ 309 412 - - 

รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 2,457 2,526 - - 
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (887) (883) - - 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,570 1,643 - - 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ     
การรับรอง รับอาวลั และการค ้าประกนั 131 138 - - 
ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละ                   
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 761 1,013 - - 

ค่าธรรมเนียมรับเก่ียวกบัธุรกิจเช่าซ้ือ 1,169 1,197 - - 
ค่าธรรมเนียมบตัรเครดิต 905 855 - - 
บริการบตัรเอทีเอม็และบริการธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ 639 666 - - 
ค่าธรรมเนียมรับค่าเบ้ียประกนั 1,591 1,402 - - 
ค่าธรรมเนียมจดัการกองทุน 1,119 1,097 - - 
อ่ืน ๆ 958 1,205 - - 

รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 7,273 7,573 - - 
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (2,736) (2,652) - - 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 4,537 4,921 - - 
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25. ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

 ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ ์                        
ดา้นอตัราแลกเปล่ียน 53 102 - - 

ตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบ้ีย 9 (9) - - 
ตราสารหน้ี 214 (73) - - 
ตราสารทุน (186) 101 - - 

อ่ืน ๆ 186 (90) - - 

รวม 276 31 - - 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ ์                        
ดา้นอตัราแลกเปล่ียน 252 264 - - 

ตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบ้ีย 19 (17) - - 
ตราสารหน้ี 348 (113) - - 
ตราสารทุน (77) (219) - - 

อ่ืน ๆ 104 283 - - 

รวม 646 198 - - 
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26. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 
2561 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

     
ก าไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนเผือ่ขาย 351 (599) - 3 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 23 - 23 - 
ก าไรจากการรับช าระหน้ี/ตีโอนสินทรัพยช์ าระหน้ีจาก               
เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 155 58 138 3 

อ่ืนๆ 64 41 - - 

รวม 593 (500) 161 6 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

     
ก าไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนเผือ่ขาย 543 (128) - 4 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 38 - 25 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 23 - 23 - 
ก าไรจากการรับช าระหน้ี/ตีโอนสินทรัพยช์ าระหน้ีจาก               
เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 195 305 166 20 

โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน                     - 1 - - 

อ่ืนๆ 269 144 - - 

รวม 1,030 360 189 49 
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27. หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่าส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี                  
30 กนัยายน 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั)     
 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  (6) 47 - - 
 เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 1,098 1,187 (1) 1 
ตดัจ าหน่ายค่าเผื่อปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี                  
ในระหวา่งงวด  - (1) - - 

โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในลูกหน้ี                  
ท่ีรับโอน  (1) - (1) - 

รวม 1,091 1,233 (2) 1 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั)     
 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  (9) (33) - - 
 เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี  3,045 4,144 (14) 3 
ตดัจ าหน่ายค่าเผื่อปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี                 
ในระหวา่งงวด (1) (1) - - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน            
(โอนกลบั) (1) 2 (1) 1 

รวม  3,034 4,112 (15) 4 
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28. ภาษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

     
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 981 737 - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 74 182 (1) - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ  1,055 919 (1) - 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

     
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 2,724 1,669 - - 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 36 10 - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 270 48 (1) - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ  3,030 1,727 (1) - 
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จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวดสาม
เดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร 
    จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 123 40 - 11 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขาดทุน              
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน (108) - - - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนแบ่งก าไร
(ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม - (6) - - 

 15 34 - 11 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร (ขาดทุน)                                                
จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 382 (269) (3) (2) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 657 - 8 - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขาดทุน              
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน (108) - - - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนแบ่งก าไร 
(ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 50 (7) - - 

 981 (276) 5 (2) 
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29. องค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 องคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
และ 2561 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน
ในภายหลงั     

เงินลงทุนเผื่อขาย     
ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงระหวา่งงวด 965 (398) 2 58 

หกั: การปรับปรุงการจดัประเภทใหม่ส าหรับก าไรขาดทุน 
 ท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีรวมอยูใ่นก าไรหรือขาดทุน (351) 599 - (3) 

 614 201 2 55 

ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม  (4) (107) - - 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด  610 94 2 55 

ผลกระทบภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง     
ภาษีเงินไดส่้วนก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (123) (40) - (11) 
ภาษีเงินไดส่้วนของส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น           
ในบริษทัร่วม - 6 - - 

ผลกระทบภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง (123) (34) - (11) 

 487 60 2 44 

รายการท่ีไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปใว้ในก าไร                                 
หรือขาดทุนในภายหลงั     

  ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์  
       ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน (548) - (5) - 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด (ขาดทุน) (548) - (5) - 

ผลกระทบภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง     
ภาษีเงินไดส่้วนขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์ของ
พนกังาน 108 - - - 

ผลกระทบภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 108 - - - 

 (440) - (5) - 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจาก                             
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง (ขาดทุน) 47 60 (3) 44 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไร               
หรือขาดทุนในภายหลงั     

เงินลงทุนเผื่อขาย     
ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงระหวา่งงวด 2,452 (1,471) (16) (8) 
หกั: การปรับปรุงการจดัประเภทใหม่ส าหรับก าไรขาดทุน         
ท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีรวมอยูใ่นก าไรหรือขาดทุน (543) 128 - (4) 

 1,909 (1,343) (16) (12) 

ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม  (42) (132) - - 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด (ขาดทุน) 1,867 (1,475) (16) (12) 

ผลกระทบภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง     
ภาษีเงินไดส่้วนก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน          
เผื่อขาย (382) 269 3 2 

ภาษีเงินไดส่้วนของส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น           
ในบริษทัร่วม (37) 7 - - 

ผลกระทบภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง (419) 276 3 2 

 1,448 (1,199) (13) (10) 

รายการท่ีไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปใว้ในก าไร                                 หรือs
หรือขาดทุนในภายหลงั     

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 3,286 - 40 - 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 256 - - - 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน (554) - (5) - 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด 2,988 - 35 - 

ผลกระทบภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง     
ภาษีเงินไดข้องส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ (657) - (8) - 
ภาษีเงินไดส่้วนของส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น            
ในบริษทัร่วม (13) - - - 

ภาษีเงินไดส่้วนขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์ของ
พนกังาน 108 - - - 

ผลกระทบภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง (562) - (8) - 

 2,426 - 27 - 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจาก                             
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง (ขาดทุน) 3,874 (1,199) 14 (10) 
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30. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนหุ้นสามัญถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออกอยู่ในระหว่างงวดโดยสุทธิจาก            
หุน้สามญัซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัฯ 

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยการหารก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวดสุทธิจาก
หุ้นสามญัซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัฯกบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อ
แปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้ งส้ินให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ                     
ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 

ก าไรส าหรับงวด 
จ านวนหุน้สามญั                     
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 

ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 2,472,361 1,869,950 1,145,650 1,165,117 2.16 1.60 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุน้บุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       
 หุน้สามญั - - 13 13   
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
 สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 2,472,361 1,869,950 1,145,663 1,165,130 2.16 1.60 

 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 

ก าไรส าหรับงวด 
จ านวนหุน้สามญั                     
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 

ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 6,387,111 5,819,615 1,145,727 1,165,117 5.57 4.99 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุน้บุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       
 หุน้สามญั - - 13 13   
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
 สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 6,387,111 5,819,615 1,145,740 1,165,130 5.57 4.99 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  จ านวนหุน้สามญั  
 ก าไรส าหรับงวด ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 
ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 2,040,588 1,702,270 1,145,650 1,165,117 1.78 1.46 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุน้บุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       
 หุน้สามญั - - 13 13   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
 สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 2,040,588 1,702,270 1,145,663 1,165,130 1.78 1.46 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  จ านวนหุน้สามญั  
 ก าไรส าหรับงวด ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 
ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 3,825,667 3,191,448 1,145,727 1,165,117 3.34 2.74 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุน้บุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       
 หุน้สามญั - - 13 13   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
 สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 3,825,667 3,191,448 1,145,740 1,165,130 3.34 2.74 
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31. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯและบริษทัเหล่านั้น
และเป็นไปตามปกติธุรกิจ ซ่ึงรายการท่ีมีสาระส าคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ            นโยบายก าหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561 (ส าหรับงวด 2562) 
รายการที่เกดิขึน้ในระหว่างงวด      
บริษัทย่อย      
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี - - 5,806 289 ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี - - 1,250 363 ราคาตลาด 
รายไดด้อกเบ้ีย - - 11 14 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.40 - 5.65 ต่อปี 
รายไดเ้งินปันผล - - 1,660 1,731 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค้่าเช่าและบริการอ่ืน - - 8 15 อตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - - 1  
บริษัทร่วม      
รายไดเ้งินปันผล - - 65 63 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดอ่ื้น 1 - - -  
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1 1 - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.40 และ 5.65 ต่อปี 
เงินปันผลจ่าย - - 156 130 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 24 26 4 3  
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั       
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี 2,228 101 - - ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี 1,466 69 - - ราคาตลาด 
มูลค่าซ้ือ/ขายสัญญาอตัราแลกเปล่ียน 108 1,091 - - ราคาตลาด 
รายไดด้อกเบ้ีย 71 57 - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.99 - 7.43 ต่อปี 
รายไดอ่ื้น 1 - - -  
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 57 86 - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.35 - 2.95 ต่อปี 
เงินปันผลจ่าย 1,596 1,516 - - ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าบริหารโครงการจ่าย 11 10 4 2 อตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญาซ่ึงค านวณ 

   โดยอา้งอิงจากประมาณการเวลาท่ีใช ้
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 83 47 9 -  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ            นโยบายก าหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561 (ส าหรับงวด 2562) 
รายการที่เกดิขึน้ในระหว่างงวด      
บริษัทย่อย      
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี - - 10,829 375 ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี - - 1,495 957 ราคาตลาด 
รายไดด้อกเบ้ีย - - 41 37 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.40 - 5.65 ต่อปี 
รายไดเ้งินปันผล - - 3,456 3,418 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค้่าเช่าและบริการอ่ืน - - 38 43 อตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - - 1  
บริษัทร่วม      
รายไดเ้งินปันผล - - 129 126 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 1 - - - อตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
รายไดอ่ื้น 1 - - -  
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 5 4 - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.40 และ 5.65 ต่อปี 
เงินปันผลจ่าย - - 364 299 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 75 79 10 9  
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั       
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี 3,018 2,834 - - ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี 2,061 1,093 - - ราคาตลาด 
มูลค่าซ้ือ/ขายสัญญาอตัราแลกเปล่ียน 602 20,128 - - ราคาตลาด 
รายไดด้อกเบ้ีย 219 161 - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.99 - 7.43 ต่อปี 
รายไดเ้งินปันผล 55 55 25 24 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 4 3 - - อตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
รายไดอ่ื้น 1 1 - -  
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 247 230 - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.35 - 2.95 ต่อปี 
เงินปันผลจ่าย  3,323 3,061 - - ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าบริหารโครงการจ่าย 31 30 10 8 อตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญาซ่ึงค านวณ 

   โดยอา้งอิงจากประมาณการเวลาท่ีใช ้
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 204 145 15 1  
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ยอดคงคา้งของรายการระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2562 และ 2561 สามารถแสดงดว้ยยอดถวัเฉล่ียจากยอดคงคา้ง ณ วนัส้ินเดือน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

บริษัทย่อย      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ - - 75 337 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี - - 957 875 
บริษัทร่วม      
เงินรับฝาก 138 102 - - 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื  91 85 - - 
บริษัทที่เกีย่วข้องกัน      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 12 81 - - 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 6,297 5,836 - - 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี - 64 - - 
เงินรับฝาก 1,379 1,815 - - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 10,568 12,939 - - 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ยอดคงคา้งของรายการระหว่างกนักบับริษทัย่อย บริษทั
ร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญัมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2562 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน  

 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

เงินให้
สินเช่ือแก่
ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ีย           
คา้งรับ 

สินทรัพย์
อ่ืน เงินรับฝาก 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี
ท่ีออกและ                  
เงินกูย้มื หน้ีสินอ่ืน 

ภาระ
ผกูพนั 

บริษัทร่วม         
บมจ. เอม็ บี เค - - 156 64 - 52 157 - 
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั         

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง 5 5,617 32 1,404 2,977 - 14 1,082 

 5 5,617 188 1,468 2,977 52 171 1,082 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2561 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน  

 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

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 - 
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั         

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) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2562 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน  

 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

เงินให้
สินเช่ือแก่
ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ีย           
คา้งรับ 

สินทรัพย์
อ่ืน เงินรับฝาก 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี 
ท่ีออกและ
เงินกูย้มื หน้ีสินอ่ืน ภาระผกูพนั 

บริษัทย่อย         
บมจ. ธนาคารธนชาต 37 - - - - - 1 - 
บมจ. หลกัทรัพยธ์นชาต - - 1 - - - - - 
บบส. เอน็ เอฟ เอส - 442 - - - - - - 
บบส. แม๊กซ์ จ  ากดั - 260 - - - - - - 
บจ. ที เอม็ โบรคเกอร์ - 1 - - - - - - 
บริษัทร่วม         

บมจ. เอม็ บี เค - - 68 - - - 156 - 

 37 703 69 - - - 157 - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2561 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน  

 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

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 - 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีเงินใหสิ้นเช่ือแก่บริษทัยอ่ยดงัน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

  จ านวนเงินตน้คงคา้ง 

ช่ือบริษทั อตัราดอกเบ้ีย 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 (ส าหรับปี 2562)   
บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จ  ากดั เงินกูลู้กหน้ีชั้นดี (MLR)                              

ของธนาคารธนชาต - 1% 
260 663 

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

442 702 

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

1 2 

รวม  703 1,367 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในหุน้สามญัในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยการมี
ผูบ้ริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเป็นผูถื้อหุ้นและ/หรือมีกรรมการร่วมกนัรวมจ านวนประมาณ 1,658     
ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 796 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2561: 1,694 ลา้นบาทในงบการเงินรวม และ 
814 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัพนกังาน
ระดบัผูบ้ริหารข้ึนไปของบริษทัฯและบริษทัในกลุ่ม โดยรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวท่ีมียอด     
คงคา้งดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึก
ผลประโยชน์ใหแ้ก่ผูบ้ริหารส าคญัรวมถึงกรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยทั้งหมดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 521 519 95 85 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 16 13 1 1 

 537 532 96 86 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 73 103 - - 
เงินรับฝาก 1,350 1,204 - - 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 170 156 23 19 

ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 5 5 1 1 

 175 161 24 20 
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32. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 

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
แสดงรายการสุทธิระหวา่งรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจากลูกคา้ภายนอกกบัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียท่ี
เกิดจากการให้กูแ้ละการกูย้ืมจากส่วนงานด าเนินงานอ่ืน โดยอตัราดอกเบ้ียท่ีใชใ้นการกูย้ืมระหว่างกนัใช้
เกณฑร์าคาตลาด 

ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ
ธนาคาร 

ธุรกิจ
หลกัทรัพย์
และจดัการ
กองทุน 

ธุรกิจ                 
ประกนัชีวิต 

ธุรกิจ
ประกนัภยั 

ธุรกิจ                
บริหาร      
สินทรัพย ์ ธุรกิจอ่ืน 

รายการ                   
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

          
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (107) 7,358 45 58 62 (5) 631 (49) 7,993 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน 2,221 4,601 663 (81) 513 195 324 (4,525) 3,911 
ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ (76) (4,257) (301) (30) (267) (32) (296) 117 (5,142) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 2 (1,388) - - - 309 (50) 36 (1,091) 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน
ก่อนภาษีเงินได ้ 2,040 6,314 407 (53) 308 467 609 (4,421) 5,671 

ภาษีเงินได ้ 1 (721) (78) (4) (62) (92) (123) 24 (1,055) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 2,041 5,593 329 (57) 246 375 486 (4,397) 4,616 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ
ธนาคาร 

ธุรกิจ
หลกัทรัพย์
และจดัการ
กองทุน 

ธุรกิจ                 
ประกนัชีวิต 

ธุรกิจ
ประกนัภยั 

ธุรกิจ                
บริหาร      
สินทรัพย ์ ธุรกิจอ่ืน 

รายการ                   
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

          
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (127) 7,163 53 65 53 4 598 (41) 7,768 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน 1,881 1,269 619 (42) 527 26 358 (1,987) 2,651 
ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ (51) (3,686) (303) (36) (259) (26) (258) 142 (4,477) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (1) (1,202) - - - 8 (71) 33 (1,233) 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน
ก่อนภาษีเงินได ้ 1,702 3,544 369 (13) 321 12 627 (1,853) 4,709 

ภาษีเงินได ้ - (649) (71) 3 (64) (11) (109) (18) (919) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 1,702 2,895 298 (10) 257 1 518 (1,871) 3,790 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ
ธนาคาร 

ธุรกิจ
หลกัทรัพย์
และจดัการ
กองทุน 

ธุรกิจ                 
ประกนัชีวิต 

ธุรกิจ
ประกนัภยั 

ธุรกิจ                
บริหาร      
สินทรัพย ์ ธุรกิจอ่ืน 

รายการ                   
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

          
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (307) 22,059 133 182 174 (11) 1,897 (140) 23,987 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน 4,346 14,003 3,420 (241) 2,288 517 998 (14,783) 10,548 
ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ (229) (13,349) (875) (102) (805) (99) (891) 362 (15,988) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 15 (3,505) - - - 605 (111) (38) (3,034) 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน
ก่อนภาษีเงินได ้ 3,825 19,208 2,678 (161) 1,657 1,012 1,893 (14,599) 15,513 

ภาษีเงินได ้ 1 (2,086) (528) (2) (328) (195) (383) 491 (3,030) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 3,826 17,122 2,150 (163) 1,329 817 1,510 (14,108) 12,483 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ
ธนาคาร 

ธุรกิจ
หลกัทรัพย์
และจดัการ
กองทุน 

ธุรกิจ                 
ประกนัชีวิต 

ธุรกิจ
ประกนัภยั 

ธุรกิจ                
บริหาร      
สินทรัพย ์ ธุรกิจอ่ืน 

รายการ                   
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

          
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (376) 21,092 155 203 149 23 1,720 (118) 22,848 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน 3,752 6,056 2,010 (84) 1,597 404 971 (4,820) 9,886 
ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ (180) (12,682) (917) (104) (737) (85) (753) 408 (15,050) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (5) (3,839) - - - (8) (300) 40 (4,112) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อน              
ภาษีเงินได ้ 3,191 10,627 1,248 15 1,009 334 1,638 (4,490) 13,572 

ภาษีเงินได ้ - (828) (242) (4) (202) (101) (308) (42) (1,727) 

ก าไรก่อนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม 3,191 9,799 1,006 11 807 233 1,330 (4,532) 11,845 

สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561                 
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 30 กนัยายน 2562  40,045 1,007,905 9,522 8,834 14,339 4,432 51,605 (54,828) 1,081,854 

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

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีทรัพยสิ์นท่ีมีภาระผูกพนั ซ่ึงมี
มูลค่าตามบญัชี ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์     
วางประกนักบันายทะเบียน 1,850 1,850 - - 
วางประกนัศาล 1 2 - - 
วางประกนัตามหลกัเกณฑข์อง คปภ. 5 4 - - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     
วางประกนักบันายทะเบียน 2,109 2,193 - - 
วางประกนัสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน 43 - - - 
วางประกนัศาล 13 13 - - 

    ค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 1 1 - - 
ทรัพยสิ์นรอการขาย     
อสงัหาริมทรัพยส่์วนท่ีใหสิ้ทธิแก่ลูกหน้ี                             
ในการซ้ือคืนหรือซ้ือก่อน 1 1 - - 

อสงัหาริมทรัพยส่์วนท่ีท าสญัญาจะซ้ือจะขายกบั
ลูกคา้ แต่อยูร่ะหวา่งการผอ่นช าระหรือ                           
การโอนกรรมสิทธ์ิ 301 288 - - 

 4,324 4,352 - - 
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34. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ในภายหน้า 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหน้าท่ีมี
สาระส าคญัมีดงัน้ี 

34.1 ภาระผูกพนั 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน  
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน  
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

การรับอาวลัตัว๋เงิน 159 303 - - 
การค ้าประกนัการกูย้มืเงิน 2,359 2,402 - - 
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบก าหนด 291 283 - - 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 1,202 759 - - 
ภาระผกูพนัอ่ืน      
วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลูกคา้ยงัไม่ไดถ้อน 21,829 22,341 - - 

อ่ืน ๆ 62,479 61,019 1 1 

รวม 88,319 87,107 1 1 

 นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัตามสัญญาอตัราแลกเปล่ียน สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียต่างสกุลเงิน 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียและสัญญาซ้ือขายทองค าล่วงหน้าตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ            
งบการเงินขอ้ท่ี 4 

34.2 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระท่ีต้องจ่ายค่าบริการท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สิน                          
รอการขาย ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและค่าบริการอ่ืน ๆ พร้อมทั้งค่าเช่าและค่าบริการอาคารส านกังาน
ตามสญัญาเช่าและบริการระยะยาวดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี กิจการอ่ืน กิจการอ่ืน 

2562 470 5 
2563 1,548 4 

2564 เป็นตน้ไป 1,585 3 

 นอกจากน้ี บริษทัฯยงัมีภาระท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการงานธุรการต่าง ๆ ให้กับบริษทัย่อยแห่งหน่ึงตามอตัรา
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงบวกส่วนเพิ่มตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา 
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34.3 ภาระผูกพันของธนาคารนครหลวงไทยจากการรับโอนกิจการของธนาคารศรีนคร จ ากัด (มหาชน) และ              
การโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้กบับริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวทิ จ ากดั 

จากการท่ีธนาคารนครหลวงไทยได้ท าสัญญาการรับโอนกิจการกับธนาคารศรีนคร จ ากัด (มหาชน) 
(“ธนาคารศรีนคร”) ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่ว ันท่ี 1 เมษายน 2545 เป็นต้นไป และจากการท่ีธนาคาร                       
นครหลวงไทย ไดมี้การโอนสินทรัพยข์องธนาคารนครหลวงไทยเองโดยตรงและของธนาคารศรีนครใหแ้ก่
บริษทับริหารสินทรัพย ์เพชรบุรี จ ากดั (“บบส. เพชรบุรี”) และไดมี้การโอนต่อให้บริษทับริหารสินทรัพย ์
สุขมุวิท จ ากดั (“บบส. สุขมุวิท”) ต่อมาธนาคารนครหลวงไทยไดโ้อนกิจการทั้งหมดรวมทั้งภาระผกูพนัและ
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีธนาคารนครหลวงไทยมีอยู่กบั บบส. เพชรบุรี และ/หรือ บบส. สุขุมวิท ให้แก่ธนาคาร                
ธนชาต โดยมีผลเป็นการโอนสมบูรณ์ตามกฎหมายในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 ท าให้ธนาคารธนชาตมีภาระ                 
คงคา้งจากการโอนดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม ภาระผูกพนัท่ีกองทุนฟ้ืนฟูฯมีอยูต่่อธนาคารนครหลวงไทยไดถู้ก
โอน/เขา้สวมสิทธิโดยธนาคารธนชาตในฐานะผูซ้ื้อเงินลงทุนในหุ้นสามญัของธนาคารนครหลวงไทยจาก
กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบันการเงิน (“กองทุนฟ้ืนฟูฯ”) ด้วยเช่นเดียวกัน ซ่ึง ณ วนัท่ี                     
30 กนัยายน 2562 ภาระผกูพนัดงักล่าวประกอบดว้ย 

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

ข) รายการโอนสินทรัพยบ์างรายการ (ทั้งในส่วนของธนาคารนครหลวงไทยและของธนาคารศรีนครเดิม) 
ท่ี บบส. สุขุมวิท อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อพิจารณาโอนกลบัหรือขอปรับปรุงราคาและขอรับ
ช าระเงินคืนพร้อมดอกเบ้ีย ซ่ึงส่วนใหญ่มีประเดน็ท่ีตอ้งหาขอ้ยติุในเร่ืองการพิสูจน์สิทธิเรียกร้อง  

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 รายการท่ีบบส. สุขุมวิท อยู่ระหว่างการตรวจสอบมีจ านวนประมาณ                    
29 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นรายการท่ีเก่ียวกบัธนาคารศรีนครเดิมทั้งจ านวน และหากมีความเสียหายเกิดข้ึน 
ธนาคารธนชาตจะไดรั้บชดเชยจากกองทุนฟ้ืนฟูฯ และรายการปรับปรุง (ถา้มี) จะอยูภ่ายใตว้งเงินซ่ึง
กองทุนฟ้ืนฟูฯไดต้ั้งวงเงินชดเชยความเสียหายส่วนน้ีไวป้ระมาณ 29 ลา้นบาท  

ค)   คดีความฟ้องร้องท่ีเก่ียวเน่ืองมาถึงธนาคารนครหลวงไทยจากการรับโอนกิจการธนาคารศรีนคร
จ านวนประมาณ 452 ลา้นบาท ตามท่ีไดเ้ปิดเผยเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายหนา้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 35 
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ง) ภาระตามหนงัสือค ้าประกนัท่ียงัคงคา้ง 

กองทุนฟ้ืนฟูฯไดน้ าเงินเท่ากบัวงเงินชดเชยความเสียหายฝากไวก้บัธนาคารธนชาตในบญัชีเงินฝากในนาม
กองทุนฟ้ืนฟูฯเพื่อเป็นแหล่งเงินท่ีจะชดเชยความเสียหายตามขอ้ตกลงการชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก
การรับโอนกิจการธนาคารศรีนคร หากมีความเสียหายจริงตามเง่ือนไขท่ีตกลงส าหรับประเด็นคงคา้งตามท่ี
กล่าวในขอ้ ก) ข) ค) และ ง) ขา้งตน้ ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ธนาคารธนชาตมีบญัชีเงินฝากในนาม
กองทุนฟ้ืนฟูฯเพื่อเป็นแหล่งเงินท่ีจะชดเชยความเสียหายจ านวนเงินคงเหลือประมาณ 407 ลา้นบาท  

อย่างไรก็ดี ธนาคารธนชาตและบบส.สุขุมวิทไดมี้การร่วมประชุมหารือและหาขอ้ยุติร่วมกนัในหลกัการ
ส าหรับประเด็นคงคา้งดงักล่าวขา้งตน้ ทั้งน้ี ดว้ยขอ้ยติุในหลกัการดงักล่าว ธนาคารธนชาตจึงคาดวา่จะไม่มี
ผลเสียหายในจ านวนท่ีมีสาระส าคญัท่ีอาจเกิดข้ึนนอกเหนือไปจากท่ีไดมี้การกนัส ารองไวใ้นบญัชีแลว้ และ/
หรือส่วนท่ีกองทุนฟ้ืนฟูฯจะเป็นผูรั้บผดิชอบ 

35. หนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้/คดฟ้ีองร้อง 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายเป็นจ านวนรวมประมาณ 2,153 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 44 ลา้นบาท) ซ่ึงผลของคดียงั
ไม่เป็นท่ีส้ินสุด อย่างไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัย่อยได้พิจารณาตั้งส ารองหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนไวแ้ล้ว
บางส่วน และส่วนท่ีเหลือฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึง
ไม่ไดบ้นัทึกเป็นหน้ีสิน ณ ปัจจุบนั  

หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายขา้งตน้ส่วนหน่ึงในงบการเงินรวมจ านวน 452  
ลา้นบาท เป็นคดีท่ีเก่ียวพนัมาถึงธนาคารธนชาตจากการท่ีธนาคารนครหลวงไทยรับโอนกิจการธนาคาร               
ศรีนคร ซ่ึงธนาคารธนชาตมีสิทธิไดรั้บชดเชยความเสียหายตามท่ีเกิดข้ึนจริงหากเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลง
กบักองทุนฟ้ืนฟูฯ  

36. หนังสือค า้ประกนัธนาคาร 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ               
และบริษทัย่อยจ านวนเงินประมาณ 29 ลา้นบาท เพื่อค ้ าประกันการใช้ไฟฟ้า (งบการเงินเฉพาะกิจการ:                    
1 ลา้นบาท) 
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37. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2562 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์  3,245 3,245 2 3,243 - 
เงินลงทุน  126,025 126,025 5,795 120,230 - 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์  3,311 3,311 57 3,254 - 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2561 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

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

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2562 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

เงินลงทุน  4,108 4,108 852 3,256 - 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2561 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

เงินลงทุน  1,434 1,434 877 557 - 
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เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2  

ก)    มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีค านวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทยหรือตลาดอ่ืน 

ข)    มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่สามารถอา้งอิงราคาตลาดได ้มูลค่ายติุธรรมจะค านวณโดยใช้
เทคนิคและแบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ าลองเป็นขอ้มูลตลาด
เช่น อตัราดอกเบ้ีย และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงไดม้าจากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 
ปรับดว้ยค่าความเส่ียงดา้นเครดิตของคู่สญัญาแต่ละราย 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

38. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 
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