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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่                
“ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทาง
การเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล                      
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ยการใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้                
ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 1.2 และขอ้ 2.4 สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
ในหลายภาคส่วน สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน 
ในอนาคตของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลกระทบดงักล่าวยงัไม่สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลในขณะน้ี และ           
จากผลกระทบของสถานการณ์ดงักล่าวโดยบริษทัฯไดจ้ดัท าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยเลือกน าแนวปฏิบติั
ทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับกิจการท่ีใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
สถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีมาถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้ห้
ขอ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีขา้งตน้แต่อยา่งใด  

เร่ืองอ่ืน 

เน่ืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเหตุให้บริษทัฯตอ้ง
เล่ือนการจดัประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นออกไปจึงยงัไม่มีมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเร่ืองการแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีของกลุ่มบริษทัส าหรับรอบบญัชีปี 2563 อยา่งไรกต็าม คณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติใหน้ าเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯให้แต่งตั้งขา้พเจา้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของกลุ่มบริษทัส าหรับรอบบญัชีปี 2563 ขา้พเจา้
จึงไดเ้ขา้ปฏิบติังานสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 ดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึง
เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน (ก.ต.ท.) ฉบบัท่ี ทจ. 28/2563 ลงวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 
 

 

 

สมใจ คุณปสุต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 15 พฤษภาคม 2563 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563

 (หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินสด 2,308                  2,970                  10                       -                          

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - เงินฝากสถาบนัการเงิน 8,643,973           7,404,040           977,806              29,841                

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 5 6,264,603           -                          2,536,462           -                          

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 6 33,808                12,755                -                          -                          

เงินลงทุนสุทธิ 7 24,841,411         41,550,937         4,665,972           22,597,140         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ 8 47,316,000         45,420,712         72,662,300         71,416,280         

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 9 52,415,566         53,159,444         792,203              715,839              

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 3,035,538           3,128,013           1,551,182           1,605,814           

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 292,896              301,038              76,259                77,785                

สินทรัพยสิ์ทธิการใชสุ้ทธิ 449,968              -                          75,074                -                          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 136,192              138,628              614                     640                     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 882,855              809,047              -                          -                          

ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 1,136,726           2,577,224           -                          764,570              

สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พือ่ขาย 11 -                          3,423,074           -                          -                          

ดอกเบ้ียและเงินปันผลคา้งรับ 127,650              124,462              208,246              1,166                  

สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 12 3,039,470           2,874,218           47,789                87,517                

รวมสินทรัพย์ 148,618,964       160,926,562       83,593,917         97,296,592         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563

 (หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 11,182,993         15,659,515         -                          -                          

หน้ีสินอนุพนัธ์ 6 27,401                46,515                -                          -                          

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 13 42,625,631         44,780,435         13,600,000         17,587,468         

ประมาณการหน้ีสิน 14 477,363              468,225              57,235                52,329                

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 85,877                209,995              43,561                148,869              

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 376,341              270,194              207,620              100,649              

หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั/ประกนัชีวิต 15 12,734,474         13,095,578         -                          -                          

เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 1,711,140           948,244              -                          193,902              

เงินปันผลคา้งจ่าย 2,338,703           4,582,651           1,887,510           4,582,651           

หน้ีสินอ่ืน 16 6,765,741           6,806,457           690,021              656,866              

รวมหน้ีสิน 78,325,664         86,867,809         16,485,947         23,322,734         

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น 17

   ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้

      หุ้นบุริมสิทธิ 13,156 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 132                     132                     132                     132                     

      หุ้นสามญั 1,165,116,547 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 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         

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

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 18 (2,833,877)          (2,540,472)          122,042              589,637              

กาํไรสะสม

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

                      - สาํรองหุ้นทุนซ้ือคืน 5,863,050           999,964              5,863,050           999,964              

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 50,405,453         53,378,669         51,991,156         58,389,449         

หกั: หุ้นทุนซ้ือคืน - หุ้นสามญั 17 (5,863,050)          (999,964)             (5,863,050)          (999,964)             

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 62,566,348         65,832,969         67,107,970         73,973,858         

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,726,952           8,225,784           -                          -                          

รวมส่วนของเจ้าของ 70,293,300         74,058,753         67,107,970         73,973,858         

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 148,618,964       160,926,562       83,593,917         97,296,592         

     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 

กรรมการ

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม่)

กําไรหรือขาดทุน

การดําเนินงานต่อเน่ือง

รายไดด้อกเบ้ีย 20 1,134,870        1,061,794        46,243            20,169            

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 21 (403,730)         (371,878)         (154,687)         (120,415)         

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ 731,140          689,916          (108,444)         (100,246)         

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 424,616          326,359          312                 161                 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (72,424)           (56,311)           (305)                (27)                  

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 22 352,192          270,048          7                     134                 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

   ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 23 (166,980)         -                      (9,203)             -                      

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 24 -                      9,964              -                      -                      

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 25 3,744,281        217,517          (22,692)           25,386            

กาํไรจากการรับชาํระหน้ี/ตีโอนทรัพยสิ์นชาํระหน้ี 74,747            195,868          35,383            -                      

กาํไร (ขาดทุน) จากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอ่ืน 129,192          (30,351)           104,878          (402)                

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 953,706          59,317            -                      -                      

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 1,866,051        1,995,928        -                      -                      

รายไดเ้งินปันผล 31,650            78,148            360,899          84,015            

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 105,409          129,703          6,499              15,196            

รวมรายได้จากการดําเนินงาน 7,821,388        3,616,058        367,327          24,083            

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ (1,445,555)      (1,605,345)      -                      -                      

รายได้จากการดําเนินงานสุทธิ 6,375,833        2,010,713        367,327          24,083            

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอ่ืน  ๆ

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 444,784          466,784          37,009            29,151            

ค่าตอบแทนกรรมการ 10,949            10,300            3,670              4,105              

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 59,863            63,760            5,276              4,593              

ค่าภาษีอากร 6,509              15,584            1,567              537                 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 212,226          213,198          18,536            14,631            

รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ 734,331          769,626          66,058            53,017            

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 26 156,517          -                      8,893              -                      

โอนกลับหน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 27 -                      (454,761)         -                      (4,532)             

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 5,484,985        1,695,848        292,376          (24,402)           

ภาษีเงินได้ 28 (883,348)         (371,516)         2,671              180                 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเน่ือง 4,601,637        1,324,332        295,047          (24,222)           

การดําเนินงานท่ียกเลิก

กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานท่ียกเลิก -                      2,736,152        -                      -                      

รวมกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 4,601,637        4,060,484        295,047          (24,222)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม่)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

การดําเนินงานต่อเน่ือง

รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหน้ีดว้ย

   มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 10,417 -                      (459)                -                      

กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย -                      253,357 -                      4,277

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 11,262            (33,455)           -                      -                      

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน (1,198)             (82,581)           92                   (855)                

20,481            137,321          (367)                3,422              

รายการท่ีไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ย

   มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (1,396,978)      -                      (718,580)         -                      

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (36,225)           32                   -                      -                      

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

    สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน -                      (1,012)             -                      -                      

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 244,802          (64)                  143,716          -                      

(1,188,401)      (1,044)             (574,864)         -                      

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนจากการดําเนินงานต่อเน่ือง (1,167,920)      136,277          (575,231)         3,422              

การดําเนินงานท่ียกเลิก

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากการดําเนินงานท่ียกเลิก -                      453,957          -                      -                      

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน (1,167,920)      590,234          (575,231)         3,422              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 3,433,717        1,460,609        (280,184)         (20,800)           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 37 -                      3,190,109        -                      -                      

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 3,433,717        4,650,718        (280,184)         (20,800)           

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 4,315,584        629,585          295,047          (24,222)           

กาํไรขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก -                      1,386,086        -                      -                      

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 4,315,584        2,015,671        295,047          (24,222)           

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม

กาํไรขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 286,053          694,747          

กาํไรขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก -                      1,350,066        

กาํไรขาดทุนสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 286,053          2,044,813        

4,601,637        4,060,484        

-                      -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 3,338,197        690,589          (280,184)         (20,800)           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก -                      1,617,427        -                      -                      

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 3,338,197        2,308,016        (280,184)         (20,800)           

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 95,520            770,020          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก -                      1,572,682        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 95,520            2,342,702        

3,433,717        4,650,718        

-                      -                      

กําไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 29

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)

      กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 3.86                0.55                0.26                (0.02)               

      กาํไรขาดทุนจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก -                      1.21                -                      -                      

3.86                1.76                0.26                (0.02)               

กาํไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)

      กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 3.86                0.55                0.26                (0.02)               

      กาํไรขาดทุนจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก -                      1.21                -                      -                      

3.86                1.76                0.26                (0.02)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 5,484,985        5,107,066        292,376          (24,402)           

รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย (953,706)         (59,317)           -                      -                      

   ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 48,537            333,910          5,743              1,630              

   ดอกเบ้ียจ่ายตดับญัชี 2,996              -                      447                 -                      

   ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนสาํหรับเงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 152,017          -                      7,534              -                      

   หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (โอนกลบั) -                      991,277          -                      (4,532)             

   ประมาณการหน้ีสินเพิ่มข้ึน 15,988            182,908          6,141              633                 

   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเพิ่มข้ึน (ลดลง) (21,320)           22,283            1,464              423                 

   กาํไรและดอกเบ้ียรับจากการตีโอนทรัพยสิ์นชาํระหน้ี (1,097)             (1,232)             -                      -                      

   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพยอ่ื์นเพิ่มข้ึน (ลดลง) (774)                12,666            -                      (4)                    

   ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ี 4,500              -                      1,359              -                      

   ขาดทุน (กาํไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน/

      ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน -                      (51,267)           25,500            -                      

   ขาดทุนจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 174,569          -                      10,924            -                      

   ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ -                      152,980          -                      -                      

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (407)                (771)                -                      (20)                  

   รายไดค้า้งรับอ่ืนลดลง (เพิ่มข้ึน) 155,879          251,983          (5,931)             (4,621)             

5,062,167        6,942,486        345,557          (30,893)           

   รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (731,140)         (7,921,829)      108,444          100,246          

   รายไดเ้งินปันผล (31,650)           (119,140)         (360,899)         (84,015)           

   เงินสดรับดอกเบ้ียจากการดาํเนินงาน 1,028,764        11,431,966      10,088            17,188            

   เงินสดจ่ายจากดอกเบ้ียจากการดาํเนินงาน (54,704)           (4,103,062)      -                      -                      

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (42,496)           (111,938)         (1,888)             (536)                

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

   สินทรัพย์และหน้ีสินดําเนินงาน 5,230,941        6,118,483        101,302          1,990              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  (1,242,680)      (8,109,662)      (946,778)         (23,328)           

   สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน (586,804)         -                      788,280          -                      

   สินทรัพยอ์นุพนัธ์ (21,053)           488,886          -                      -                      

   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ -                      (3,775,412)      -                      -                      

   เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 248,340          (12,706,631)    670                 422,629          

   ทรัพยสิ์นรอการขาย 275,796          984,362          53,168            (812,624)         

   ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 1,440,498        (1,114,712)      764,570          289,344          

   สินทรัพยอ่ื์น 3,062,174        (571,475)         7,898              (4,460)             

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

   เงินรับฝาก -                      (8,357,879)      -                      -                      

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  (4,476,522)      3,569,227        -                      -                      

   หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม -                      848,233          -                      -                      

   หน้ีสินอนุพนัธ์ (19,114)           (537,817)         -                      -                      

   เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 762,896          1,194,554        (193,902)         (192,451)         

   หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั/ประกนัชีวติ (361,104)         45,939            -                      -                      

   หน้ีสินอ่ืน (924,580)         (3,520,233)      (43,637)           539,023          

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 3,388,788        (25,444,137)    531,571          220,123          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนในหลกัทรัพยล์ดลง 10,100,751      22,542,897      14,029,949      77,052            

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม (1,232,512)      -                      (1,232,512)      -                      

เงินสดรับดอกเบ้ีย 50,765            344,209          -                      507                 

เงินสดรับเงินปันผล 22,590            32,737            155,228          1,981              

เงินสดจ่ายซ้ืออาคาร และอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (9,449)             (84,838)           (117)                (1,266)             

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 407                 1,754              -                      21                   

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 8,932,552        22,836,759      12,952,548      78,295            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 6,191,853        4,938,075        -                      -                      

เงินสดจ่ายคืนตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื (8,346,657)      (3,175,635)      (4,000,000)      -                      

เงินสดจ่ายดอกเบ้ียตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื (242,879)         (490,169)         (34,683)           (63,424)           

เงินสดจ่ายซ้ือหุ้นทุนซ้ือคืน (4,863,086)      (234,984)         (4,863,086)      (234,984)         

เงินปันผลจ่าย (4,582,442)      -                      (4,582,442)      -                      

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (27,586)           -                      (3,898)             -                      

เงินปันผลจ่ายส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (451,205)         (78,408)           -                      -                      

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (12,322,002)    958,879          (13,484,109)    (298,408)         

เงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (662)                (1,648,499)      10                   10                   

เงินสด ณ วันต้นงวด 2,970              11,021,897      -                      -                      

เงินสด ณ วันปลายงวด 2,308              9,373,398        10                   10                   

   

ข้อมูลเพิม่เติมประกอบกระแสเงินสด

รายการท่ีมิใช่เงินสด

   รับโอนทรัพยสิ์นรอการขายจากลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ 162,001          1,740,083        -                      -                      

   หน้ีสูญตดับญัชี 56,454            865,390          -                      -                      

   เจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์น 210                 15,449            -                      -                      

   สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 20,550            -                      -                      -                      

   เงินปันผลคา้งจ่าย 1,887,510        -                      1,887,510        -                      

   โอนเงินลงทุนท่ีถือไวเ้พื่อรายยอ่ยเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 39,008            -                      39,008            -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนของ ส่วนแบ่งส่วนเกินทุน
ส่วนเกินทุน เงินลงทุน ส่วนเกินทุน  ส่วนแบ่ง จากการเปลี่ยนแปลง

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

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

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        
จ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน (หมายเหตุ 17) -                   -                    -                  -                  -                         -                         -                         -                     -                   -                                -                   -                     -                       (234,984)       -                      (234,984)              
จดัสรรกาํไรสะสมเป็นเงินสาํรองหุ้นทุนซื้อคืน -                   -                    -                  -                  -                         -                         -                         -                     -                   -                                -                   234,984         (234,984)          -                    -                      -                          
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง -                   -                    -                  -                  -                         -                         -                         -                     -                   -                                -                   -                     -                       -                    (78,388)            (78,388)                
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสดัส่วนการถือหุ้น -                   
     ในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม -                   -                    -                  -                  -                         -                         -                         -                     -                   20                             -                   -                     -                       -                    -                      20                        
กาํไรสาํหรับงวด -                   -                    -                  -                  -                         -                         -                         -                     -                   -                                -                   -                     2,015,671        -                    2,044,813        4,060,484            
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                   -                    -                  -                  -                         -                         336,347             -                     (43,487)        -                                -                   -                     (515)                 -                    297,889           590,234               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 132              11,651,165    2,065,645    775,814      -                         230,085              687,807             620,882          271,387       59,158                      1,277,830    999,964         50,168,553       (999,964)       74,447,171      142,255,629        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 132              11,651,165    2,065,645    -                  (4,639,664)          231,255              1,111,739          64,202            611,186       80,810                      1,277,830    999,964         53,378,669       (999,964)       8,225,784        74,058,753          
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 3) -                   -                    -                  -                  -                         -                         244,726             -                     35,100         -                                -                   -                     74,653             -                    9,183               363,662               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง 132              11,651,165    2,065,645    -                  (4,639,664)          231,255              1,356,465          64,202            646,286       80,810                      1,277,830    999,964         53,453,322       (999,964)       8,234,967        74,422,415          
จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 19) -                   -                    -                  -                  -                         -                         -                         -                     -                   -                                -                   -                     (1,887,510)       -                    -                      (1,887,510)           
โอนกลบัเงินปันผลที่จดัสรรให้ผูถ้ือหุ้น
   ที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                   -                    -                  -                  -                         -                         -                         -                     -                   -                                -                   -                     209                  -                    -                      209                      
จ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน (หมายเหตุ 17) -                   -                    -                  -                  -                         -                         -                         -                     -                   -                                -                   -                     -                       (4,863,086)    -                      (4,863,086)           
จดัสรรกาํไรสะสมเป็นเงินสาํรองหุ้นทุนซื้อคืน -                   -                    -                  -                  -                         -                         -                         -                     -                   -                                -                   4,863,086      (4,863,086)       -                    -                      -                          
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง -                   -                    -                  -                  -                         -                         -                         771                 -                   -                                -                   -                     853                  -                    (453,676)          (452,052)              
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสดัส่วนการถือหุ้นในเงินลงทุน -                   -                    -                  -                  246,355              -                         -                         -                     -                   -                                -                   -                     (456,889)          -                    (149,859)          (360,393)              
โอนไปกาํไรสะสม -                   -                    -                  -                  -                         -                         177,403             (679)                (27,330)        -                                -                   -                     (149,394)          -                    -                      -                          
กาํไรสาํหรับงวด -                   -                    -                  -                  -                         -                         -                         -                     -                   -                                -                   -                     4,315,584        -                    286,053           4,601,637            
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                   -                    -                  -                  -                         -                         (952,424)            -                     (17,327)        -                                -                   -                     (7,636)              -                    (190,533)          (1,167,920)           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 132              11,651,165    2,065,645    -                  (4,393,309)          231,255              581,444             64,294            601,629       80,810                      1,277,830    5,863,050      50,405,453       (5,863,050)    7,726,952        70,293,300          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

จดัสรรแลว้
ทุนที่ออกและชาํระแลว้

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกินทุน

จากการ ส่วนเกินทุน

ส่วนเกิน เปลี่ยนแปลง จากการตีราคา ทุนสาํรอง สาํรอง

หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั มูลค่าหุน้สามญั มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ สินทรัพย์ ตามกฎหมาย หุน้ทุนซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  หุน้ทุนซื้อคืน รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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         

จ่ายซื้อหุน้ทุนซื้อคืน (หมายเหตุ 17) -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (234,984)            (234,984)            

จดัสรรกาํไรสะสมเป็นเงินสาํรองหุน้ทุนซื้อคืน -                         -                         -                         -                         -                         -                         234,984              (234,984)            -                         -                         

ขาดทุนสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (24,222)              -                         (24,222)              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                         -                         -                         3,422                  -                         -                         -                         -                         -                         3,422                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 132                     11,651,165         2,065,645           522,574              12,278                1,277,830           999,964              8,897,842           (999,964)            24,427,466         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 132                     11,651,165         2,065,645           546,731              42,906                1,277,830           999,964              58,389,449         (999,964)            73,973,858         

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 3) -                         -                         -                         108,095              -                         -                         -                         56,588                -                         164,683              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง 132                     11,651,165         2,065,645           654,826              42,906                1,277,830           999,964              58,446,037         (999,964)            74,138,541         
จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 19) -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (1,887,510)         -                         (1,887,510)         
โอนกลบัเงินปันผลที่จดัสรรใหผู้ถ้ือหุน้

   ที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         209                     -                         209                     

จ่ายซื้อหุน้ทุนซื้อคืน (หมายเหตุ 17) -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (4,863,086)         (4,863,086)         

จดัสรรกาํไรสะสมเป็นเงินสาํรองหุน้ทุนซื้อคืน -                         -                         -                         -                         -                         -                         4,863,086           (4,863,086)         -                         -                         

โอนไปกาํไรสะสม -                         -                         -                         -                         (459)                   -                         -                         459                     -                         -                         

กาํไรสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         295,047              -                         295,047              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด (ขาดทุน) -                         -                         -                         (575,231)            -                         -                         -                         -                         -                         (575,231)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 132                     11,651,165         2,065,645           79,595                42,447                1,277,830           5,863,050           51,991,156         (5,863,050)         67,107,970         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนที่ออกและชาํระแลว้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป     

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ   

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

บริษทัย่อยทั้งหมดจดัตั้งเป็นบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการ              
ในประเทศไทย โดยด าเนินธุรกิจหลักทางด้านธุรกิจบริหารสินทรัพยด์้อยคุณภาพ ธุรกิจหลักทรัพย ์               
ธุรกิจใหเ้ช่าสินทรัพยแ์บบลีสซ่ิงและเช่าซ้ือ ธุรกิจประกนัวินาศภยั ธุรกิจประกนัชีวิตและอ่ืน ๆ 

1.2     การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอย่างต่อเน่ืองโดยมี
ผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วน สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอน
และอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคตของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงผลกระทบดงักล่าวยงั
ไม่สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลในขณะน้ี อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ไดติ้ดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าว และจะประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของ
สินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

2. เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงิน 

2.1 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาลและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี โดยบริษทัฯเลือกน าเสนอขอ้มูลทาง
การเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงิน
ประจ าปี ซ่ึงเป็นไปตามรูปแบบของงบการเงินท่ีก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) เร่ือง การ
จดัท าและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย ์และบริษทัโฮลด้ิงท่ีเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน ลงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 เน่ืองจากธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทัคือการบริหารสินทรัพย ์
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ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้ขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

2.2 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาล 

ก) ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงันั้น งบการเงินรวมระหวา่งกาลจึงไดร้วมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ดงัต่อไปน้ี 

 

อตัราร้อยละของการ                             
ถือหุน้โดยบริษทัฯ 

อตัราร้อยละของการ                           
ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้โดยตรง     
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จ ากดั 100.00 100.00 - - 
บริษทั ธนชาต เอสพีวี 1 จ  ากดั 100.00 100.00 - - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั 99.99 99.96 - - 
บริษทั ธนชาต เอสพีวี 2 จ ากดั 99.98 99.96 - - 
กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 99.80 99.80 - - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จ ากดั 83.44 83.44 - - 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 50.96 50.96 - - 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 50.96 50.96 - - 
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 - - 
บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้โดยออ้ม     
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 2.02 - 55.47 55.47 
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 
บริษทั รักษาความปลอดภยั สคิบ เซอร์วิส จ ากดั  - - 100.00 100.00 
บริษทั อาร์ทีเอน็ อินชวัร์รันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั - - 57.49 55.47 
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ข) มูลค่าสินทรัพยร์วมและรายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธิของบริษทัย่อยท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงรวมอยู่ใน          
งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 และส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2563 และ 2562 หลงัหกัรายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัมีดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สินทรัพยร์วม 
รายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธิ     
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด           

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม วนัท่ี 31 มีนาคม 

 2563 2562 2563 2562 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 6,001 6,678 304 326 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 14,277 15,025 515 853 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จ ากดั  1,041 886 17 150 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั 2,261 2,398 7 19 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 7,390 8,280 (115) (30) 
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 50,005 50,407 793 742 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) (1) - - - 8,436 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั (1) - - - 428 
บริษทั ธนชาตโบรกเกอร์ จ ากดั (1) - - - 47 
(1) ในเดือนธนัวาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ้ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยบางแห่งออกไป (ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั และบริษทั ธนชาตโบรกเกอร์ จ ากดั) ดงันั้น รายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธิส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 จึงแสดงไวภ้ายใตร้ายการ “การด าเนินงานท่ียกเลิก” 

ค) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัท าข้ึนโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีท่ีส าคญั
เช่นเดียวกันกับบริษัทฯ และในกรณีท่ีใช้นโยบายการบัญชีท่ีแตกต่างกัน บริษัทฯได้ปรับปรุง
ผลกระทบแลว้ 

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 
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2.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั  
ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มา
ถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหา
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจน
เก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ
บริษัทฯและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีการ
เปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

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
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
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การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจากรายการ
ดงัต่อไปน้ี 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งจดัประเภทรายการสินทรัพยท์างการเงินใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัโมเดลธุรกิจ 
(Business Model) และการจดัการสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อยตามพื้นฐานขอ้เท็จจริงและ
สถานการณ์ท่ีมีอยู ่ ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นคร้ังแรกโดย 

- การจดัประเภทและวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจด
ทะเบียน บริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ี
ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน โดยบริษทัฯและบริษทัย่อยเลือกจดัประเภทเงินลงทุนบางรายการเป็น
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน และบางรายการเลือกจดัประเภทเป็น
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

- การจดัประเภทและการวดัมูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายประเภทตราสารทุนของบริษทั                 
จดทะเบียนซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยได้
พิจารณาและจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวบางส่วนเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน ผลจากการจดัประเภทรายการดงักล่าวท าให้ส่วนเกิน (ส่วนต ่า) กว่าทุนจาก
การวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายซ่ึงเคยแสดงรายการภายใตก้ าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจะ
ถูกจดัประเภทใหม่โดยแสดงไวเ้ป็นก าไรสะสมแทน และส าหรับเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย
ประเภทตราสารทุนบางส่วนท่ียงัคงจดัประเภทและก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังจะรับรู้ใน                   
ส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และเม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ก าไรหรือขาดทุนจากการ
เปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสะสมจะรับรู้ในก าไรสะสม   

- การจดัประเภทและวดัมูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายประเภทตราสารหน้ี ซ่ึงเดิมวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดพ้ิจารณาและจดั
ประเภทเงินลงทุนดงักล่าวบางส่วนเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน และบางส่วนจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน ซ่ึงภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ก าไรขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
และส าหรับตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ก าไรขาดทุนจากการ
เปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้เป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืน และจะรับรู้เป็นก าไรขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุนเม่ือมีการจ าหน่าย   
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- เงินให้กูย้ืมท่ีบริษทัฯถือครองเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและรับช าระเงินตน้ และดอกเบ้ีย
จากจ านวนเงินตน้คงคา้ง บริษทัฯจดัประเภทและแสดงรายการเป็นเงินให้กูย้ืมและวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

การจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงิน  

การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบต่อการจดัประเภทรายการ
หน้ีสินทางการเงิน บริษทัฯและบริษทัย่อยยงัคงจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงินเป็นวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย ยกเวน้หน้ีสินอนุพนัธ์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน 

การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 ก าหนดให้กิจการตอ้งประมาณการการด้อยค่าของผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนแทนการรับรู้ผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้ตามนโยบายการบญัชีเดิม
โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีให้รับรู้การดอ้ยค่า (Expected Credit Loss model) ตาม
โมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีทุก
รายการท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน รวมถึงภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือและภาระ             
ค  ้ าประกันทางการเงิน โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดข้ึนก่อน            
บริษทัฯและบริษทัย่อยน าหลกัการทัว่ไป (General Approach) มาใช้ในการค านวณผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงิน  เช่น เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี  

การปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีมาถือปฏิบติั 
เป็นคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสมหรือองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู ้ถือหุ้น ณ วนัท่ี                        
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบท าใหก้ารแสดงรายการ
ของปี 2562 ไม่สามารถเปรียบเทียบกบังบการเงินของงวด 2563 ได ้

ทั้งน้ี ผลกระทบสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบขอ้มูลทาง
การเงินระหวา่งกาลขอ้ 3 
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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 าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบ
สะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับ       
ก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ทั้งน้ี ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลขอ้ 3 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหนี ้          
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับ
กิจการท่ีใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ี
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเท่านั้น ซ่ึงรวมถึงสถานการณ์ 
COVID-19 ภาวะเศรษฐกิจ สงครามการคา้ และภยัแลง้ และให้เป็นทางเลือกกบัทุกกิจการท่ีให้ความ
ช่วยเหลือลูกหน้ีตามมาตรการใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีตามแนวทางในหนงัสือเวียนของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยท่ี ธปท. ฝนส. (23) ว. 276/2563 เร่ือง แนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากสถานการณ์ ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และหนังสือเวียนของธนาคาร                      
แห่งประเทศไทยท่ี ธปท. ฝนส. (01) ว. 380/2563 เร่ือง มาตรการการใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีเพิ่มเติม
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 หรือมาตรการอ่ืนใดตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดเพิ่มเติม  ซ่ึงรวมถึง ธุรกิจบตัรเครดิต ธุรกิจสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกนั ธุรกิจสินเช่ือ
ส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบั และกิจการท่ีไม่ไดอ้ยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 
เช่น ธุรกิจลิสซ่ิง ธุรกิจเช่าซ้ือ ธุรกิจเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์และธุรกิจแฟคเตอร่ิง เป็นตน้ ทั้งน้ี กิจการ
ท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยและเลือกปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีตอ้งถือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวทุกข้อท่ีระบุไวใ้นแนว
ปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ี 
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แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และ             
มีผลบงัคบัใช้ส าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจไทย ซ่ึงมีการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีดงักล่าวระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 หรือจนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปล่ียนแปลงและให้ถือปฏิบติั
ตามการเปล่ียนแปลงดงักล่าว โดยให้ถือปฏิบติักบัลูกหน้ีธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกหน้ีขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และลูกหน้ีรายย่อย ซ่ึงยงัคงมีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจหรือสามารถช าระหน้ีได ้         
ในอนาคต และไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยมีแนวทาง           
การพิจารณา ดงัน้ี 

- ลูกหน้ีท่ียงัไม่ดอ้ยคุณภาพ (Stage 1 หรือ Stage 2) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

- ลูกหน้ีท่ีด้อยคุณภาพ (Stage 3) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 เวน้แต่กิจการสามารถพิสูจน์ได้ว่า
ลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพท่ีเกิดข้ึนก่อน 1 มกราคม 2562 เป็นลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกิจ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เขา้ร่วมโครงการท่ีจะให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบตาม
แนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยและสามารถใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีดงัน้ี 

- จดัชั้นลูกหน้ีท่ียงัไม่ดอ้ยคุณภาพ (Non-NPL) เป็นชั้นท่ีไม่มีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความ
เส่ียงดา้นเครดิต (Performing หรือ Stage 1) ไดท้นัที หากวิเคราะห์ฐานะและกิจการของลูกหน้ีแลว้
เห็นว่าลูกหน้ีสามารถปฏิบติัตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีได ้โดยไม่ตอ้งรอติดตามผลการ
ปฏิบติัตามเง่ือนไขการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี และให้ถือว่าการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีดงักล่าว
เป็นการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีในลกัษณะเชิงป้องกนัโดยไม่ถือวา่เป็นการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี
ท่ีมีปัญหา ทั้งน้ี หากเป็นการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามแนวทางในหนังสือเวียนของธนาคาร
แห่งประเทศไทยท่ี ธปท. ฝนส. (01) ว. 380/2563 ให้คงการจดัชั้นหน้ีของลูกหน้ีตามเดิมก่อนเขา้
มาตรการ 

- จดัชั้นลูกหน้ีท่ีดอ้ยคุณภาพ (NPL) เป็นชั้น Performing ได ้หากลูกหน้ีสามารถช าระเงินตามสัญญา
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 3 งวดการช าระเงินแล้วแต่
ระยะเวลาใดจะนานกวา่ 

- จดัชั้นสินเช่ือประเภทเงินทุนหมุนเวียนท่ีให้แก่ลูกหน้ีเพิ่มเติมเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ลูกหน้ี
สามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในระหวา่งการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีเป็นรายบญัชีได ้หาก
ลูกหน้ีมีกระแสเงินสดรองรับการช าระหน้ี หรือพิจารณาจากปัจจัยอ่ืนแล้วเห็นว่าลูกหน้ีมี
ความสามารถในการช าระหน้ี 
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- น าแนวทางการพิจารณาการเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยตามเอกสารแนบของหนังสือเวียนฉบบัดงักล่าว มาใชเ้ป็นแนวทางเบ้ืองตน้ในการ
พิจารณาเปล่ียนการจดัชั้นเป็น Stage 2 ได ้

- ค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากยอดสินเช่ือคงคา้งเฉพาะส่วนของวงเงินท่ี           
เบิกใชแ้ลว้ 

- ใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีค านวณใหม่เป็นอตัราคิดค านวณมูลค่าปัจจุบนัของสินเช่ือท่ีปรับปรุง
โครงสร้างหน้ีภายใตแ้นวทางการให้ความช่วยเหลือตามหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยได ้หากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท าให้อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเดิมไม่สะทอ้นประมาณการ
กระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บจากสินเช่ือนั้นแลว้ บริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถรับรู้รายไดด้อกเบ้ีย
ในช่วงระยะเวลาท่ีพกัช าระหน้ีดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีค านวณใหม่ หรือตามหลกัเกณฑข์อง
ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด หากมีการเปล่ียนแปลง 

- พิจารณาให้น ้ าหนักของขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคตท่ีเกิดจากภาวะวิกฤตชัว่คราว เป็น
น ้าหนกัท่ีนอ้ยกวา่ขอ้มูลท่ีสะทอ้นความสามารถในการช าระหน้ีจากประสบการณ์ในอดีต ในกรณี
ท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยใช้วิธีการทัว่ไปในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึน  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยได้เข้าร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหน้ีท่ีได้รับ
ผลกระทบและไดใ้ชข้อ้ผอ่นปรนขา้งตน้ 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีใน
ช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมี
ผลบงัคบัใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุด
ภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
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บริษัทฯและบริษัทย่อยเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี
ดงัต่อไปน้ี  

- เลือกท่ีจะวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ 
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

- เลือกท่ีจะไม่น าข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการจดัท าประมาณการทาง
การเงินเพื่อใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ
ลงทุน 

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

2.5 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น             
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีส าหรับ                  
เร่ืองดงัต่อไปน้ีท่ีเร่ิมใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

2.5.1 การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่า 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายติุธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตดัจ าหน่าย การจดัประเภทรายการดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บัโมเดล
ธุรกิจของกลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และตามลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของ
สินทรัพยท์างการเงินนั้น 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนหรือมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 
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2.5.2 การรับรู้รายได้ - รายได้จากสัญญาเช่าซ้ือ 

ก) ดอกเบ้ียและส่วนลดรับจากเงินใหสิ้นเช่ือ 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัย่อยรับรู้รายได้จากสัญญาเช่าซ้ือตามเกณฑ์คงคา้งตามวิธีอตัรา
ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง (Effective interest method) ตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยไม่มีการหยุดรับรู้
รายได ้โดยค านวณจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 

และส าหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตในภายหลงั บริษทัยอ่ยรับรู้รายไดด้อกเบ้ีย
ตามวิธีอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง โดยค านวณจากยอดหน้ีสุทธิทางบญัชี (ยอดหน้ีคงคา้งสุทธิจากค่า
เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน) ของลูกหน้ีนั้น (ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯมี
นโยบายหยดุรับรู้รายไดด้อกเบ้ียของลูกหน้ีท่ีผิดนดัช าระดอกเบ้ียเกินก าหนด 3 เดือน นบัจากวนัครบ
ก าหนดช าระ) 

รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายทางตรงเม่ือเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจากการให้เช่าซ้ือจะถูกรับรู้โดยการปันส่วนทยอย
รับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และแสดงหักจากรายไดด้อกเบ้ียจากสัญญาเช่าซ้ือตลอดอายุของ
สัญญาเพื่อใหส้ะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสญัญา 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายไดด้อกเบ้ียของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือ
ลูกหน้ีจากราคาทุนตดัจ าหน่ายของสินทรัพย ์สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีปรับดว้ยความเส่ียงดา้นเครดิต และรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีปรับดว้ยความเส่ียงดา้นเครดิตค านวณจากอตัราท่ีใชใ้นการคิดลดประมาณ 
การเงินสดจ่ายหรือรับในอนาคตตลอดอายุของสินทรัพยท์างการเงินท่ีคาดไว ้เพื่อให้ไดร้าคาทุนตดั
จ าหน่ายของสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตตั้งแต่เม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือไดม้าในการ
ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ จะอา้งอิงขอ้มูลทางสถิติจากกระแสเงินสดรับสุทธิ
จากค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีตมาพฒันาข้ึนเป็นแบบจ าลอง โดยมีข้อสันนิษฐานว่า
ประมาณการกระแสเงินสดรับสุทธิและอายุท่ีคาดไวข้องกลุ่มของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนัสามารถประมาณไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

ในกรณีท่ีลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพท่ีรับซ้ือมานั้นไดต้ดัรายการราคาทุนครบถว้นแลว้ แต่บริษทัฯ ยงัมีสิทธิ
เรียกร้องให้ลูกหน้ีช าระหน้ีตามสัญญาได ้เม่ือไดรั้บช าระจากลูกหน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยจะรับรู้เป็น
ก าไรจากการรับช าระหน้ีทั้งจ านวน 
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ข)    ก าไร (ขาดทุน) จากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

ก าไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีเกิด
รายการ ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

2.5.3 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัประเภทรายการเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ป็นเงินลงทุน
ในหลกัทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีและเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

ภายหลงัจากการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน  

เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน                      
และเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ภายหลงัจากการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมแสดงเป็น
รายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมสะสมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีจะรับรู้เป็นก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนในก าไร
หรือขาดทุนเม่ือจ าหน่ายเงินลงทุนในตราสารหน้ีนั้นออกไป และส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุน ก าไร
ขาดทุนจากการจ าหน่ายจะรับรู้ในก าไรสะสม 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมสุทธิจากค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน             
(ถา้มี) 
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เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายแสดงใน           
งบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (ถา้มี) 

รายไดจ้ากเงินลงทุนและการจ าหน่ายเงินลงทุน 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนรับรู้ในงบก าไรหรือขาดทุน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

การเปล่ียนแปลงการจดัประเภทรายการเงินลงทุนในตราสารหน้ี 

เม่ือโมเดลธุรกิจ (Business model) ในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย           
มีการเปล่ียนแปลงไป บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งมีการเปล่ียนแปลงการจดัประเภทรายการของเงินลงทุนใน
ตราสารหน้ีใหม่ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหน้ีดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่า
ยติุธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทรายการ  ผลแตกต่างระหวา่งราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี
โอนจะบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนหรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
แลว้แต่การจดัประเภทรายการของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภท 

2.5.4 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีแสดงเฉพาะยอดเงินต้นไม่รวมดอกเบ้ียค้างรับ รายได้รอตัดบัญชี/ส่วนลดรับ
ล่วงหนา้ของเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายไดแ้สดงเป็นรายการหกัจากเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี  

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินแสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินคงคา้ง
สุทธิจากยอดคงเหลือของรายได้ทางการเงินท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ ซ่ึงแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและ
ค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเกิดข้ึนเม่ือเร่ิมแรกจากการใหเ้ช่าซ้ือรอตดับญัชีและเงินรับล่วงหนา้จากลูกหน้ีตามสญัญา
เช่าการเงิน 

เน่ืองจากบริษทัและบริษทัย่อยประกอบธุรกิจโดยการรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยด์้อยคุณภาพมาจาก
สถาบนัการเงินอ่ืน ดงันั้น เงินท่ีจ่ายไปเพื่อให้ไดม้าซ่ึงเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี จึงถือเป็นสินทรัพย์
ทางการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตตั้งแต่เม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือไดม้า ซ่ึงแสดงตามราคาทุนตดัจ าหน่าย โดย
ตน้ทุนของสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตตั้งแต่เม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือไดม้า ประกอบดว้ย 
เงินท่ีจ่ายซ้ือ เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี (มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีเขา้ท ารายการมีมูลค่าเท่ากับหรือ
ใกลเ้คียงราคาจ่ายซ้ือ) เงินทดรองจ่ายค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี ค่าใชจ่้ายในการติดตามหน้ี เงินทดรองจ่าย
ค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพย ์และค่าเบ้ียประกนัภยัหรืออ่ืน ๆ ส่วนท่ีจะโอนเป็นภาระแก่ลูกหน้ีโดยบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยจะเรียกเกบ็จากลูกหน้ีเม่ือมีการช าระหน้ี  
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2.5.5 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดติท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ของสินทรัพย์ทางการเงิน/ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยน าหลกัการการดอ้ยค่าส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมี
การดอ้ยค่าดา้นเครดิตตั้งแต่เม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือไดม้าใชส้ าหรับเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี  

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเม่ือมีการเปล่ียนแปลงใน
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยท์างการเงินนั้น โดยคิดลดการคาดการณ์ของ
จ านวนเงินท่ีจะไดรั้บในอนาคตโดยอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีต  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งรับรู้จ านวนเงินของการเปล่ียนแปลงของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
ตลอดอายเุป็นผลก าไรหรือขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งรับรู้การ
เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายเุป็นผลก าไรจากการดอ้ยค่า 
แต่ไม่มากกวา่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนท่ีเคยรับรู้ในอดีต 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาประสบการณ์ผลขาดทุนในอดีตและปรับปรุงดว้ยขอ้มูลท่ีสังเกตในปัจจุบนั 
บวกกบัการพยากรณ์ในอนาคตท่ีสนบัสนุนและมีความสมเหตุสมผลหากพิสูจน์ไดว้า่มีความสมัพนัธ์กนัทาง
สถิติ รวมถึงการใชดุ้ลยพินิจอยา่งเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน โดย
ใช้ขอ้มูลเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาค และท าการประเมินทั้งสถานการณ์ปัจจุบันและการพยากรณ์สภาวะ
เศรษฐกิจในอนาคต ซ่ึงการน าขอ้มูลการคาดการณ์ในอนาคตมาใชเ้ป็นการเพิ่มระดบัของการใชดุ้ลยพินิจ 
ในการประเมินว่าการเปล่ียนแปลงในปัจจุบันเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาคท่ีเก่ียวข้องส่งผลกระทบต่อผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน อย่างไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัย่อยไดจ้ดัให้มีการสอบทานและ
ทบทวนวิธีการ ขอ้สมมติฐานและการคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคตอยา่งสม ่าเสมอ  

สินทรัพยท์างการเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยน าหลกัการทัว่ไปมาใชใ้นการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของ
สินทรัพยท์างการเงิน  เช่น เงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัด
จ าหน่าย เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เงินให้สินเช่ือ
และดอกเบ้ียคา้งรับ และรวมถึงภาระผกูพนัวงเงินสินเช่ือและสญัญาค ้าประกนัทางการเงิน 

  ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตตั้งแต่เม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือไดม้า บริษทัฯและ
บริษทัย่อยจะจดักลุ่มสินทรัพยท์างการเงินออกเป็น 3 กลุ่ม (three-stage approach) เพื่อวดัมูลค่าของค่าเผื่อ
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน โดยการจัดกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินจะพิจารณาจากการ
เปล่ียนแปลงของคุณภาพดา้นเครดิตนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ดงัน้ี 
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 กลุ่มท่ี 1: สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing)  

 ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงความเส่ียงดา้นเครดิตไม่ไดมี้การเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การรับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรก บริษทัฯและบริษทัย่อยจะวดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
เท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนภายใน 12 เดือนขา้งหนา้  

 กลุ่มท่ี 2: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Under- 
Performing)  

 ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงความเส่ียงดา้นเครดิตมีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการ
เม่ือเร่ิมแรก แต่ไม่ไดมี้การดอ้ยค่าดา้นเครดิต บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายท่ีุคาดไวข้องสินทรัพย์
ทางการเงิน  

  กลุ่มท่ี 3: สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-Performing)  

 ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิต
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายท่ีุคาดไวข้องลูกหน้ี   

 ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะท าการประเมินว่าความเส่ียงด้านเครดิตของ
สินทรัพยท์างการเงินเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญันบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ โดยเปรียบเทียบ
ความเส่ียงของการผิดสัญญาท่ีจะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน กบัความเส่ียงของการผิด
สัญญาท่ีจะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ในการประเมินนั้น บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยอาจใชเ้กณฑเ์ชิงปริมาณหรือเกณฑเ์ชิงคุณภาพภายในของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและขอ้มูล
คาดการณ์เป็นเกณฑ์ในการประเมินการลดลงของคุณภาพด้านเครดิตของลูกหน้ี เช่น ลูกหน้ีค้างช าระ               
เกินกวา่ 30 วนั และในการประเมินวา่ความเส่ียงดา้นเครดิตเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญันบัจากวนัท่ีรับรู้รายการ
เม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ จะพิจารณาเป็นรายสญัญาหรือรายกลุ่มของสินทรัพยท์างการเงินกไ็ด ้ 

 เงินให้สินเช่ือจะถือวา่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต เม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ท่ีท า
ใหเ้กิดผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของลูกหน้ีตามสญัญา โดยหลกัฐานท่ีแสดงวา่เงิน
ให้สินเช่ือมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตจะรวมถึงการคา้งช าระเกินกว่า 90 วนั หรือมีขอ้บ่งช้ีว่าผูกู้ก้  าลงัประสบ
ปัญหาทางการเงินอยา่งมีนยัส าคญั การฝ่าฝืนสญัญา สถานะกฎหมาย การเจรจาต่อรองเง่ือนไขใหม่ หรือการ
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี   
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 ในรอบระยะเวลาต่อมา หากคุณภาพดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน และ
ประเมินไดว้า่ความเส่ียงดา้นเครดิตไม่ไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญันบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเหมือน
ท่ีเคยประเมินไวใ้นงวดก่อน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะเปล่ียนการรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนจากการรับรู้ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายท่ีุคาดไวเ้ป็นรับรู้ดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหนา้ได ้  

 เงินให้สินเช่ือท่ีมีการเจรจาต่อรองเง่ือนไขใหม่หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของกระแสเงินสดตามสัญญา 
เน่ืองจากผูกู้ป้ระสบปัญหาทางการเงินจะถือว่าเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตเพิ่มข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญัหรือดอ้ยค่าดา้นเครดิต ยกเวน้จะมีหลกัฐานท่ีแสดงวา่ความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บกระแสเงินสด
ตามสญัญานั้นลดลงอยา่งมีนยัส าคญั และไม่มีขอ้บ่งช้ีอ่ืนของการดอ้ยค่า   

 ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนประมาณจากค่าความน่าจะเป็นของผลขาดทุนด้านเครดิตถ่วง
น ้ าหนักตลอดช่วงอายุท่ีคาดไวข้องเคร่ืองมือทางการเงิน โดยอา้งอิงจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด              
ท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บทั้งหมด ซ่ึงอา้งอิงจากขอ้มูลประสบการณ์ผลขาดทุนในอดีตตามกลุ่มของสินทรัพยท่ี์
บริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาว่าความเส่ียงด้านเครดิตมีลักษณะร่วมกัน เช่น ประเภทของการกู้ยืม 
ประเภทของหลกัประกนั ระยะเวลาของสญัญา และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และปรับปรุงดว้ยขอ้มูลท่ีสงัเกตใน
ปัจจุบัน บวกกับการพยากรณ์ในอนาคตท่ีสนับสนุนและมีความสมเหตุสมผลหากพิสูจน์ได้ว่ามี
ความสัมพนัธ์กนัทางสถิติ รวมถึงการใชดุ้ลยพินิจอยา่งเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิต
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนโดยใชข้อ้มูลเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาค และท าการประเมินทั้งสถานการณ์ปัจจุบนัและการ
พยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต และความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนกัในแต่ละสถานการณ์ (ทั้งสถานการณ์
พื้นฐาน (Base scenario) สถานการณ์ขาข้ึน (Best scenario) และสถานการณ์ขาลง (Worst scenario) มาใชใ้น
การค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ซ่ึงการน าขอ้มูลการคาดการณ์ในอนาคตมาใชเ้ป็นการ
เพิ่มระดบัของการใชดุ้ลยพินิจในการประเมินว่าการเปล่ียนแปลงเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาคท่ีเก่ียวขอ้งส่งผล
กระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนอยา่งไร อย่างไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะจดัให้มี
การสอบทานและทบทวนวิธีการ ขอ้สมมติฐานและการคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคตอย่าง
สม ่าเสมอ นอกจากน้ี ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนยงัรวมถึงส่วนเพิ่มจากการบริหารจดัการ 
(Management Overlay) 

 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนท่ีตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหว่างงวดใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษทัและบริษทัย่อยมีนโยบายตดัจ าหน่ายลูกหน้ี
ออกจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
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2.5.6  สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเปลีย่นแปลงเง่ือนไข/การปรับปรุงโครงสร้างหนี ้

 เม่ือมีการเจรจาต่อรองใหม่หรือมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการช าระหน้ีหรือปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของ
สินทรัพยท์างการเงิน หรือสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีอยูถู่กแทนท่ีดว้ยสินทรัพยท์างการเงินใหม่ เน่ืองจากผูกู้ ้
ประสบปัญหาทางการเงิน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท าการประเมินว่าควรตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน
ดงักล่าวออกจากบญัชีหรือไม่ และวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ดงัน้ี 

-     ถา้การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขไม่ท าให้มีการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชี บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจะค านวณมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินใหม่ โดยค านวณหามูลค่าปัจจุบนั
ของกระแสเงินสดท่ีตกลงใหม่หรือเปล่ียนแปลงใหม่ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเม่ือเร่ิมแรกของ
สินทรัพยท์างการเงินเดิม และรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในก าไรหรือขาดทุน  

-     ถา้การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขท าให้ตอ้งตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบัญชี จะถือว่ามูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินใหม่เป็นกระแสเงินสดสุดทา้ยของสินทรัพยท์างการเงินเดิม ณ วนัท่ี
ตดัรายการออกจากบญัชี ผลต่างของมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินจะรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุน  

 หาก ณ วนัท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีไม่เขา้เง่ือนไขการตดัรายการ ลูกหน้ีรายดงักล่าวจะถือเป็นลูกหน้ีท่ี
จดัประเภทเป็นกลุ่มสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Stage 2) 
หรือจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Stage 3) ไปตลอดจนกว่าลูกหน้ีราย
ดงักล่าวจะสามารถจ่ายช าระตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ไดเ้ป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับ
จากวนัท่ีมีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี จึงจะถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มข้ึนอยา่งมี
นยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Stage 1) 

2.5.7 สัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญา
เช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี
สญัญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 
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หากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูก
โอนให้แก่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดย
วิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการ
ใชห้รือวนัส้ินสุดอายสุญัญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวน
เงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วน
เพิ่มของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย หลงัจากวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสญัญาเช่าจะ
เพิ่มข้ึนโดยสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ี
จ่ายช าระแลว้ นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสญัญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลง
หรือประเมินสญัญาเช่าใหม่ 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต า่ 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายสุญัญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
หรือสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

3. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่มาถือ
ปฏิบัต ิ

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลข้อ 2.4 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 
มาถือปฏิบติัในระหวา่งงวดปัจจุบนั โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลง
โดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบ 
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 จ านวนท่ีแสดงรายการปรับปรุงท่ีมีรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 9 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
รายการระหวา่งธนาคารและ                  
ตลาดเงินสุทธิ       7,404 (4) - 7,400 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน - 9,195 - 9,195 

เงินลงทุนสุทธิ 41,551 (9,105) - 32,446 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ีย           
คา้งรับสุทธิ     53,159 299 - 53,458 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและ                     
บริษทัร่วมสุทธิ 45,421 56 - 45,477 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 456 456 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 809 (5) - 804 
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ     
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 210 72 - 282 
เจา้หน้ีภายใตส้ัญญาเช่า TFRS 16 - - 494 494 
หน้ีสินอ่ืน 6,806 - (38) 6,768 
ส่วนของเจ้าของ     
องคป์ระกอบอ่ืนส่วนของเจา้ของ (2,540) 280 - (2,260) 
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 53,379 75 - 53,454 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 8,226 9 - 8,235 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน              
การรายงาน            
ทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 9 

มาตรฐาน              
การรายงาน            
ทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน - 3,336 - 3,336 

เงินลงทุนสุทธิ 22,597 (3,130) - 19,467 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ
สุทธิ                    716 79 - 795 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 79 79 
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ     
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี                  149 41 - 190 
เจา้หน้ีภายใตส้ัญญาเช่า TFRS 16               - - 79 79 
ส่วนของเจ้าของ     
องคป์ระกอบอ่ืนส่วนของเจา้ของ 590 108 - 698 
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 58,389 57 - 58,446 

3.1    เคร่ืองมือทางการเงิน 

รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อส่วนของเจา้ของ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มเคร่ืองมือถือทางการเงิน มาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ   
การวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่                     
บริษทัจดทะเบียน 246 110 

การจดัประเภทเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายตราสารหน้ีเป็นสินทรัพย ์
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน (2) (2) 

การรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงิน 1 - 
ผลกระทบจากส่วนแบ่งผลก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 35 - 
ผลกระทบต่อองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของจากการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั 280 108 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร   
การวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่                     
บริษทัจดทะเบียน 55 55 

การจดัประเภทเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายตราสารหน้ีเป็นสินทรัพย ์
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 2 2 

การรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงิน (3) - 
ผลกระทบจากส่วนแบ่งผลก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 21 - 

ผลกระทบต่อก าไรสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั 75 57 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เปรียบเทียบกบัการจดัประเภทและมูลค่าตามบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
งบการเงินรวม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามบญัชีเดิม ณวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9                                 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 

 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสด 3 - - 3 3 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ        7,404 - - 7,400 7,400 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 13 13 - - 13 
เงินลงทุนสุทธิ      

- ตราสารหน้ี 37,194 7,604 27,165 2,127 36,896 
- ตราสารทุน 4,357 1,591 3,154 - 4,745 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ  53,159 - - 53,458 53,458 
สินทรัพยอ่ื์น-ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 2,577 - - 2,577 2,577 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามบญัชีเดิม ณวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9                                 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 

 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ        30 - - 30 30 
เงินลงทุนสุทธิ      

- ตราสารหน้ี 20,981 3,238 17,664 - 20,902 
- ตราสารทุน 1,616 98 1,724 - 1,822 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ  716 - - 795 795 
สินทรัพยอ่ื์น-ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 765 - - 765 765 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยก าหนดให้หน้ีสินทางการเงินทุกรายการจดัประเภทเป็น
หน้ีสินทางการเงินวดัมูลค่าด้วยมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงถูกจดั
ประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนมีมูลค่ายุติธรรม 47 ล้านบาท                        
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: หน้ีสินทางการเงินทุกรายการจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนตดัจ าหน่าย) 

ตารางดา้นล่างน้ีแสดงการกระทบยอดระหว่างค่าเผื่อการดอ้ยค่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงรับรู้ตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน และค่าเผื่อ
การดอ้ยค่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ซ่ึงรับรู้ตามหลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
โดยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเกิดจากการวดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนใหม่
ตามหลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

31 ธนัวาคม 
2562 

การจดั            
ประเภทใหม่ วดัมูลค่าใหม่ 

1 มกราคม 
2563 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจาก              
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)์ - - 4 4 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีถือจนครบก าหนดซ่ึงจดั
ประเภทใหม่เป็นเงินใหสิ้นเช่ือท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย 200 (200) - - 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม                          
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - 3 3 

เงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 3,118 200 - 3,318 

รวม 3,318 - 7 3,325 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธนัวาคม 
2562 

การจดั            
ประเภทใหม่ วดัมูลค่าใหม่ 

1 มกราคม 
2563 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจาก       
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีถือจนครบก าหนดซ่ึงจดั
 ประเภทใหม่เป็นเงินใหสิ้นเช่ือท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคา
 ทุนตดัจ าหน่าย 127 (127) - - 

 เงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 28 127 - 155 

รวม 155 - - 155 

3.2 สัญญาเช่า 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2563 ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้มูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 367 11 
หกั: สญัญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า (4)         - 
บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่า 148       43 
หกั: สญัญาท่ีพิจารณาเป็นสญัญาบริการ (38)        (7) 
บวก: อ่ืน ๆ 56        37 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (35)       (5) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพิ่มข้ึนจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 494 79 
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 รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั
คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน          
เฉพาะกิจการ 

   
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 332 74 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส านกังาน 95 - 
ยานพาหนะ 29 5 

รวมสิทธิการใช้สินทรัพย์ 456 79 

4. การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงิน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2563 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย 

 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ราคาทุน               
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสด - - 2 2 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - 8,644 8,644 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน     
 ตราสารหน้ี 5,477 - - 5,477 
 ตราสารทุน 788 - - 788 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 34 - - 34 
เงินลงทุนสุทธิ     
 ตราสารหน้ี - 19,004 203 19,207 
 ตราสารทุน - 5,634 - 5,634 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ - - 52,416 52,416 
สินทรัพยอ่ื์น - ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - - 1,137 1,137 
สินทรัพยอ่ื์น - ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี - - 321 321 
หน้ีสินทางการเงิน     
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - 11,183 11,183 
หน้ีสินอนุพนัธ์ 27 - - 27 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - - 42,626 42,626 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - - 376 376 
หน้ีสินอ่ืน - เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - - 1,711 1,711 
หน้ีสินอ่ืน - เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี - - 6 6 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2563 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย 

 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ราคาทุน                
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - 978 978 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน     
 ตราสารหน้ี 2,438 - - 2,438 
 ตราสารทุน 98 - - 98 
เงินลงทุนสุทธิ     
 ตราสารหน้ี - 1,370 - 1,370 
 ตราสารทุน - 3,296 - 3,296 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ - - 792 792 
หน้ีสินทางการเงิน     
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - - 13,600 13,600 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - - 208 208 

5.  สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม  
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 684 - - - 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 2,355 - - - 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 617 - - - 
หน่วยลงทุน 2,438 - 2,438 - 
อ่ืนๆ 171 - 98 - 

รวม 6,265 - 2,536 - 
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6. สินทรัพย์อนุพนัธ์/หนีสิ้นอนุพนัธ์ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์
เพื่อคา้ แบ่งตามประเภทความเส่ียง ไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 มูลค่ายติุธรรม จ านวนเงิน                        มูลค่ายติุธรรม จ านวนเงิน                        
ประเภทความเส่ียง สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา* สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา* 

อ่ืนๆ       
   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้ 34 27 7,365 13 47 3,651 

รวม 34 27 7,365 13 47 3,651 

* เปิดเผยเฉพาะกรณีท่ีบริษทัยอ่ยมีภาระตอ้งจ่ายช าระ 

7. เงินลงทุน 

7.1 จ าแนกตามประเภทของเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เงินลงทุนจ าแนกตามประเภทของเงินลงทุน ไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2563 
 ราคาทุนตดัจ าหน่าย/

มูลค่ายติุธรรม 
ราคาทุนตดัจ าหน่าย/

มูลค่ายติุธรรม 
เงินลงทุนในตราสารหนีท่ี้วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 203 - 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน - - 
รวม 203 - 
เงินลงทุนในตราสารหนีท่ี้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน(1) 
  

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 11,847 1,219 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 7,157 151 
รวม 19,004 1,370 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
  

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 5,277 3,137 
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 357 159 
รวม 5,634 3,296 
รวม 24,841 4,666 
(1) แสดงสุทธิจากค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 8 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและ 1 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินปันผลรับจากตราสารทุนท่ี
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจ านวน 25 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 9 
ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เงินลงทุนจ าแนกตามประเภทของเงินลงทุน ไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2562 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า 

 ตดัจ าหน่าย ยติุธรรม ตดัจ าหน่าย ยติุธรรม 

เงินลงทุนเพ่ือค้า     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,701 1,705 - - 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 2,413 2,661 - - 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 1,576 1,420 - - 

 5,690 5,786 - - 
บวก: ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า 96  -  
สุทธิ 5,786  -  
เงินลงทุนเผ่ือขาย     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 20,900 20,908 17,510 17,513 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 6,179 6,257 150 151 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 1,560 2,794 888 1,565 
หน่วยลงทุน 3,235 3,238 3,235 3,238 

 31,874 33,197 21,783 22,467 
บวก: ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า 1,323  684  
สุทธิ 33,197  22,467  
ตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบก าหนด     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 2,127 2,139 - - 
เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 499 907 206 486 

 2,626 3,046 206 486 
หกั:  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (200)  (127)  
สุทธิ 2,426  79  
เงินลงทุนทั่วไป     
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 167  76  
 167  76  
หกั: ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (25)  (25)  
สุทธิ 142  51  
รวมเงินลงทุน - สุทธิ 41,551  22,597  
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เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนขา้งตน้เป็นลูกหน้ีท่ีประมูลซ้ือจากสถาบนัการเงินในประเทศ ซ่ึงยอดคงเหลือ
จากการรับโอนสิทธิลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                       
เฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2562 

เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 499 206 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (200) (127) 

เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน - สุทธิ 299 79 
 

 31 ธนัวาคม 2562 

 จ านวนราย 
ยอดหน้ีคงคา้ง
ตามสัญญาเดิม 

ราคาทุนท่ีรับ
โอน 

อตัรา
ผลตอบแทน
(Yield) 

  ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ 
งบการเงินรวม     
ยอดรวมเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนสะสม 1,658 33,280 7,760 6.50 - 18.97 
ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน ณ วนัส้ินงวด 277 7,217 499  
งบการเงินเฉพาะกจิการ     
ยอดรวมเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนสะสม 691 8,190 1,937 11.94 - 18.97 
ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน ณ วนัส้ินงวด 192 4,697 206  

7.2 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัย่อยมีการจ าหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน           
ท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนออกจากบญัชี โดยบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยเลือกก าหนดให้รับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ซ่ึงจะถูก
โอนไปรับรู้ในก าไรสะสมเม่ือจ าหน่ายเงินลงทุน ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2563 

 

มูลค่ายติุธรรม ณ 
วนัท่ีตดัรายการ เงินปันผลรับ 

ก าไรหรือขาดทุน
สะสมจากการ         
ตดัรายการ 

เหตุผลในการตดั
รายการ 

เงินลงทุนท่ีถูกตดัรายการออกจากบญัชี     
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด             
ในประเทศ 1,377 - (177) 

 
จ าหน่าย 

รวม 1,377 - (177)  
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7.3 เงินลงทุนในบริษัทท่ีมีปัญหาเกีย่วกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร้วมเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์
ออกโดยบริษทัท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2562 

 จ านวนราย ราคาทุน 
มูลค่ายติุธรรม/
หลกัประกนั 

ค่าเผือ่ผลขาดทุน/
ค่าเผือ่การดอ้ย
ค่าท่ีบนัทึก         
ในบญัชีแลว้ 

  ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
เงินลงทุนในลูกหนีท่ี้รับโอน     
1. บริษทัท่ีมีปัญหาในการช าระหน้ี 96 325 578 118 
     หรือผิดนดัช าระหน้ี     

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2562 

 จ านวนราย ราคาทุน 
มูลค่ายติุธรรม/
หลกัประกนั 

ค่าเผือ่ผลขาดทุน/
ค่าเผือ่การดอ้ย
ค่าท่ีบนัทึก            
ในบญัชีแลว้ 

  ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
เงินลงทุนในลูกหนีท่ี้รับโอน     
1. บริษทัท่ีมีปัญหาในการช าระหน้ี 63 84 293 59 
     หรือผิดนดัช าระหน้ี     
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

8.1 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะ
กิจการซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุนประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ทุนช าระแลว้ 

สัดส่วนการถือหุน้         
(ร้อยละ) 

มูลค่าเงินลงทุน                    
ตามวิธีราคาทุน เงินปันผลรับ 

 
31                 

มีนาคม             
31 

ธนัวาคม 
31                 

มีนาคม             
31 

ธนัวาคม 
31                 

มีนาคม             
31 

ธนัวาคม 

ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

ช่ือบริษทั 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษทัยอ่ย         
บริษทั ธนชาต เอสพีวี 1 จ  ากดั 13,704 13,704 100.00 100.00 13,704 13,704 - - 
บริษทั ธนชาต เอสพีวี 2 จ  ากดั 3,634 3,634 99.98 99.96 4,109 4,108 - - 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 4,930 4,930 50.96 50.96 2,697 2,697 75 - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั 2,000 2,000 99.99 99.96 2,334 2,333 146 - 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั 

(มหาชน) 700 700 51.00 51.00 460 460 - - 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 3,000 3,000 50.96 50.96 1,771 1,771 122 - 
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 3,775 - 2.02 - 389 - 8 - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จ ากดั                                175 175 100.00 100.00 175 175 - - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จ  ากดั 40 40 83.44 83.44 33 33 - - 
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 - - 

กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 121 121 99.80 99.80 4 4 - - 

 รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย      25,712 25,321 351 - 

 หกั:  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า     (26) -   
 รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ     25,686 25,321   
บริษทัร่วม         
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 91,541 91,541 20.12 20.11 42,076 42,044 - - 

บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) 1,695 1,695 22.42 19.90 4,900 4,051 - 64 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม     46,976 46,095 - 64 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม     72,662 71,416 351 64 

 ในระหวา่งงวดบริษทัฯ ไดต้ั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าของบริษทั เอม็ ที เซอร์วิส 2016 จ ากดั จ านวน 26 ลา้นบาท 
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ในระหว่างงวด บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมเพิ่มเติมจ านวน 1,272 ลา้นบาท โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษทั จ านวน 
มูลค่าเงินลงทุนตาม

วิธีราคาทุน สดัส่วนการถือหุ้น 

 (หุน้) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) 
บริษทัยอ่ย    
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 76,250,524 389 2.02 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั 63,196 1 0.03 
บริษทั ธนชาต เอสพีวี 2 จ  ากดั 74,853 1 0.05 
บริษทัร่วม    
บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) 42,724,400 849 2.52 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 14,891,927 32 0.01 

8.2  งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมซ่ึงบนัทึกตามวิธี
ส่วนไดเ้สียประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย ดงัน้ี 
      (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สัดส่วนการถือหุน้ มูลค่าเงินลงทุน เงินปันผลรับ ส่วนแบ่งผลก าไร 
ส่วนแบ่งผลก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 (ร้อยละ) วิธีราคาทุน(1) วิธีส่วนไดเ้สีย ส าหรับงวด ส าหรับงวด ส าหรับงวด 
 31 31 31 31 31 31 สามเดือนส้ินสุด สามเดือนส้ินสุด สามเดือนส้ินสุด 
 มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม 

ช่ือบริษทั 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
ธนาคารทหารไทย (ประกอบ
ธุรกิจธนาคาร) 20.12 20.11 42,076 42,044 43,040 42,088 - - 838 - (3) - 

บมจ. เอม็ บี เค                         
(ประกอบธุรกิจใหเ้ช่า 
อสังหาริมทรัพย ์                    
โรงแรมและบริการ) 22.42 19.90 1,704 855 4,276 3,333 - 127 116 59 (22) (34) 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม   43,780 42,899 47,316 45,421 - 127 954 59 (25) (34) 

(1)  หลังหักรายการระหว่างกัน 

 เม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2562 บริษทัฯซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 
19,375 ลา้นหุ้น คิดเป็นเงิน 42,044 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนการถือหุ้นร้อยละ 20.11 บริษทัฯจึงบนัทึก               
เงินลงทุนในธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วมและรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจาก            
เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียตั้งแต่วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน  

 ในระหว่างงวด 2563 บริษัทฯได้ซ้ือหุ้นสามัญของธนาคารทหารไทยเพิ่มเติมอีกจ านวน 15 ล้านหุ้น                 
คิดเป็นเงิน 32 ลา้นบาท ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งหมดเป็นร้อยละ 20.12 และบริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นสามญั
ของบริษทั เอ็มบีเค จ ากดั (มหาชน) เพิ่มเติมอีกจ านวน 43 ลา้นหุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 849 ลา้นบาท ท าให้
สัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งหมดเป็นร้อยละ 22.42 ซ่ึงบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่ายุติธรรมรวมสุทธิ
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ่มเติม 
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8.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม 

ก) ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 และ                   
31 ธนัวาคม 2562 และส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 เป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
ทุนช าระแลว้ สินทรัพยร์วม หน้ีสินรวม รายไดร้วมส าหรับ ก าไรส าหรับ ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

31 31 31 31 31 31 งวดสามเดือนส้ินสุด งวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือน 

มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
91,541 91,541 1,889,189 1,858,190 1,690,776 1,663,379 25,381 - 4,164 - (17) - 

ข) ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 30 กนัยายน 
2562 และส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
ทุนช าระแลว้ สินทรัพยร์วม(1) หน้ีสินรวม(1) รายไดร้วมส าหรับ ก าไรส าหรับ ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

31 30 31 30 31 30 งวดสามเดือนส้ินสุด งวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือน 

ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน วนัท่ี 31 ธนัวาคม วนัท่ี 31 ธนัวาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม(1) 

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

1,695 1,695 56,310 56,009 28,510 29,056 3,530 2,868 1,166 391 (438) (597) 

(1) แสดงตามจ านวนเงินหลังปรับปรุงด้วยผลกระทบของนโยบายการบัญชีท่ีแตกต่างกัน 

 ส่วนแบ่งผลก าไรตามวิธีส่วนไดเ้สียจากเงินลงทุนในบริษทั เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) ค านวณจาก                  
งบการเงินท่ีมีวนัท่ีแตกต่างจากของบริษทัฯ เน่ืองจากขอ้จ ากดัของขอ้มูล แต่เป็นงบการเงินท่ีมีช่วงเวลา
เท่ากนัในทุก ๆ งวดตามหลกัความสม ่าเสมอ ดงันั้น ส่วนแบ่งก าไรส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                
31 มีนาคม 2563 ของบริษทัร่วมท่ีน ามาค านวณส่วนไดเ้สียอา้งอิงจากงบการเงินท่ีตรวจสอบหรือสอบ
ทานแล้วของบริษัทร่วมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 หลังปรับปรุงด้วย
ผลกระทบจากนโยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกนัโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารพิจารณา
แล้วเห็นว่าผลก าไรส าหรับงวดดังกล่าวไม่แตกต่างอย่างมีสาระส าคัญจากผลก าไรส าหรับงวด                  
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

ค)    มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงเป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

บมจ. ธนาคารทหารไทย 16,869 32,356 16,869 32,356 
บมจ. เอม็ บี  เค  4,939 7,115 4,939 7,115 
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9. เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 

9.1 จ าแนกตามประเภทสินเช่ือ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม       
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม   
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี     
เงินใหกู้ย้มื 1,588 1,127 238 33 
ตัว๋เงินรับ 7 7 712 711 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 56,716 57,248 - - 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 836 752 - - 
หกั: รายไดร้อตดับญัชี (5,896) (6,062) - - 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 53,251 53,072 950 744 

บวก:  ดอกเบ้ียคา้งรับ 30 11 5 - 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ
จากรายไดร้อตดับญัชี 53,281 53,083 

 
955 

 
744 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (3,416) - (163) - 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  - (3,112) - (28) 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 49,865 49,971 792 716 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์     
เงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์ 2,519 3,155 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน 38 39 - - 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 2,557 3,194 - - 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (6) - - - 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  - (6) - - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์- สุทธิ 2,551 3,188 - - 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ                             52,416 53,159 792 716 
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9.2 การปรับโครงสร้างหนี ้

 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัยอ่ยไดท้ าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีกบัลูกหน้ี 
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

รูปแบบการปรับโครงสร้าง 
จ านวนราย
ลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือ           
ตามบญัชี               

ก่อนการปรับ
โครงสร้างหน้ี (1) 

ยอดคงเหลือ    
ตามบญัชี             

หลงัการปรับ
โครงสร้างหน้ี (1) 

ชนิดของ
สินทรัพยท่ี์จะ 
รับโอนตาม
สัญญา 

มูลค่าของ
สินทรัพยท่ี์
จะรับโอน
ตามสัญญา 

  ลา้นบาท ลา้นบาท  ลา้นบาท 
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี 4 7 7   
การโอนสินทรัพย ์และ/หรือเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขการช าระหน้ี 

2 2 2 ท่ีดินพร้อม                     
ส่ิงปลูกสร้าง                 

3 

รวม 6 9 9   

(1) แสดงด้วยยอดคงเหลือตามบัญชี (เงินต้นบวกดอกเบีย้ค้างรับ)  

 ลูกหน้ีของบริษทัย่อยท่ีมีการท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2563 มีระยะเวลาการช าระหน้ีตามสญัญาโดยนบัจากอายหุน้ีคงเหลือ ณ วนัส้ินงวดไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

ระยะเวลา จ านวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตามบญัชี 
หลงัการปรับ                  
โครงสร้างหน้ี 

  ลา้นบาท 
มีก าหนดช าระในปี  3 4 
5 - 10 ปี 3 5 

รวม 6 9 

ขอ้มูลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกหน้ีท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ีมี
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2563 

ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 6 - 
ก าไรจากการรับช าระหน้ี/รับโอนสินทรัพยช์ าระหน้ี 8 - 
เงินสดท่ีรับช าระจากลูกหน้ี 12 - 
ทรัพยสิ์นท่ีรับโอนจากลูกหน้ี  8 - 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินใหสิ้นเช่ือคงเหลือ (เงินตน้และ
ดอกเบ้ียคา้งรับ) ท่ีไดมี้การท าสญัญาปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ทั้งส้ิน ดงัน้ี 
 ลูกหน้ีท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ี 

 จ านวนราย จ านวนหน้ีคงคา้ง 
จ านวนหน้ีคงคา้งสุทธิจาก

หลกัประกนั 

 
31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 14 14 18 18 8 10 
บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จ ากดั 51 51 151 151 - 62 
บริษทัยอ่ยอ่ืน 53 53 136 138 - 50 

9.3 จ าแนกตามประเภทการจัดช้ัน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินใหสิ้นเช่ือจดัชั้นและเงินส ารองท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2563 
 

เงินใหสิ้นเช่ือและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ 

ค่าเผื่อผลขาดทุน
ดา้นเครดิต               

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
เงินใหสิ้นเช่ือและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ 

ค่าเผื่อผลขาดทุน
ดา้นเครดิต               

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้นเครดิต (12-mth ECL) 45,171 190 710 7 

ลูกหน้ีท่ีมีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้นเครดิต (Lifetime ECL-not 
credit impaired) 6,920 695 24 21 

ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Lifetime 
ECL- credit impaired) 3,747 2,537 221 135 

รวม 55,838 3,422 955 163 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินใหสิ้นเช่ือจดัชั้นและเงินส ารองท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2562 
 เงินให้สินเช่ือและ

ดอกเบ้ียคา้งรับ 
ค่าเผื่อ                       

หน้ีสงสัยจะสูญ 
เงินให้สินเช่ือและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ 

ค่าเผื่อ                        
หน้ีสงสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 47,809 444 712 7 
ลูกหน้ีจดัชั้นกลา่วถึงเป็นพิเศษ 5,642 112 - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน 767 785 - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัย 244 231 - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ 1,815 1,546 32 21 
รวม 56,277 3,118 744 28 
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9.4 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ/สัญญาเช่าการเงินของบริษัทย่อยแยกตามอายุคงค้าง 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อย (ท่ีประกอบธุรกิจเช่าซ้ือและเช่า
การเงิน) มีลูกหน้ีภายใต้สัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงิน
ส าหรับรถยนต ์รถบรรทุกและรถจกัรยานยนต ์อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 3 ถึง 7 ปี และ
คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีตามท่ีระบุในสญัญา 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญา 

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

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญา 3,529 53,585 438 57,552 
หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (158) (5,672) (66) (5,896) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่าย                       
 ตามสัญญา 3,371 47,913 372 51,656 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน    (2,308) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงิน - สุทธิ    49,348 

* รวมลูกหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญา 

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

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญา 3,424 54,101 475 58,000 
หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (152) (5,838) (72) (6,062) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่าย                       
 ตามสัญญา 3,272 48,263 403 51,938 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ    (2,656) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงิน - สุทธิ    49,282 

* รวมลูกหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้
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 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ยอดลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินของ
บริษทัย่อย ซ่ึงด าเนินธุรกิจเช่าซ้ือและให้เช่าตามสัญญาเช่าระยะยาวจ าแนกตามประเภทการจัดชั้นหน้ี               
(หลงัหกัรายการระหวา่งกนั) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2563 

 ยอดลูกหน้ีตาม                   
สญัญาเช่าซ้ือและ                        
สญัญาเช่าการเงิน 

ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (12-mth ECL) 42,305 
ลูกหน้ีท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Lifetime ECL-not credit impaired) 6,920 
ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Lifetime ECL-credit impaired) 2,431 

รวม 51,656 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 2,308 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2562 

 ยอดลูกหน้ีตาม                   
สญัญาเช่าซ้ือและ                         
สญัญาเช่าการเงิน 

ไม่คา้งช าระหรือคา้งช าระไม่เกิน 90 วนั  49,889 
เกินก าหนดช าระ 91 - 365 วนั 937 
เกินก าหนดช าระมากกว่า 1 ปี 183 
ลูกหน้ีระหวา่งการด าเนินคดี 929 
รวม 51,938 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญท่ีตั้งไวต้ามบญัชี 2,656 
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9.5 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีท่ี้มีปัญหา 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ียคา้งรับกบับริษทัและบุคคลท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 จ านวนรายลูกหน้ี มูลหน้ี มูลค่าหลกัประกนั 

ค่าเผื่อผลขาดทุน/            
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 

31 
มีนาคม 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31 
มีนาคม 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31 
มีนาคม 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31 
มีนาคม 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
1. บริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิก

ถอนจากการเป็นหลกัทรัพย ์                 
จดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย ์

1 1 1 1 1 1 - - 

2. บริษทัอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย ์แต่มีผลการ
ด าเนินงานและฐานะการเงิน
เช่นเดียวกบับริษทัจดทะเบียนท่ี        
เขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของตลาด
หลกัทรัพย ์

3 5 4 4 - - 4 4 

3. บริษทัท่ีมีปัญหาในการช าระหน้ี
หรือผิดนดัช าระหน้ี 

941 800 1,776 1,319 304 522 1,043 1,220 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จ านวนรายลูกหน้ี มูลหน้ี มูลค่าหลกัประกนั 

ค่าเผื่อผลขาดทุน/            
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 

31 
มีนาคม 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31 
มีนาคม 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31 
มีนาคม 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31 
มีนาคม 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
1. บริษทัท่ีมีปัญหาในการช าระหน้ี

หรือผิดนดัช าระหน้ี 
71 8 93 7 31 14 64 1 
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10. ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดติท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้/ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

 รายการเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี               
31 มีนาคม 2563 เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2563 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิต 

 

ไม่มีการ
เพิ่มข้ึนอยา่งมี
นยัส าคญั            

(12-mth ECL) 

มีการเพิ่มข้ึน
อยา่งมี
นยัส าคญั 

(Lifetime ECL - 
not credit 
impaired) 

มีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิต
(Lifetime ECL - 
credit impaired) 

มีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิตเม่ือ
เร่ิมแรกท่ีซ้ือ
หรือไดม้า 
(Purchased 

and originated 
credit-

impaired)  
ค่าเผ่ือหน้ี       
สงสัยจะสูญ รวม 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)      
ยอดตน้งวด - - - - - - 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการน า
มาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั (1) 4 - - - - 4 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า       
ค่าเผ่ือผลขาดทุนใหม่ (1) - - - - (1) 

ยอดปลายงวด 3 - - - - 3 

เงินลงทุนในตราสารหนีท่ี้วดัมูลค่าด้วย                                
ราคาทุนตัดจ าหน่าย       

ยอดตน้งวด - - - - 200 200 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการน า
มาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั (1) - - - - (200) (200) 

ยอดปลายงวด - - - - - - 

เงินลงทุนในตราสารหนีท่ี้วดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน       

ยอดตน้งวด - - - - - - 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการน า
มาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั (1) 3 - - - - 3 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า       
ค่าเผ่ือผลขาดทุนใหม่ 5 - - - - 5 

ยอดปลายงวด 8 - - - - 8 

(1) ยอดตน้งวดของค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ปัจจุบนัแสดงเป็น 12-mth ECL และ Lifetime ECL ตามหลกัการของ TFRS 9 โดยไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเป็นมูลค่า
เปรียบเทียบ 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2563 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิต 

 

ไม่มีการ
เพิ่มข้ึนอยา่งมี
นยัส าคญั            

(12-mth ECL) 

มีการเพิ่มข้ึน
อยา่งมี
นยัส าคญั 

(Lifetime ECL - 
not credit 
impaired) 

มีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิต
(Lifetime ECL - 
credit impaired) 

มีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิตเม่ือ
เร่ิมแรก ท่ีซ้ือ
หรือไดม้า 
(Purchased 

and originated 
credit-

impaired)  
ค่าเผ่ือหน้ี       
สงสัยจะสูญ รวม 

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ       
ยอดตน้งวด - - - - 3,118 3,118 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการน า
มาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั (1) 855 5 1,822 636 (3,118) 200 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า        
ค่าเผ่ือผลขาดทุนใหม่ (665) 690 107 21 - 153 

ส่วนท่ีตดัจ าหน่ายจากบญัชี (Write-off) - - (57) - - (57) 
ส่วนท่ีไดรั้บคืน - - 8 - - 8 

ยอดปลายงวด 190 695 1,880 657 - 3,422 

(1) ยอดตน้งวดของค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ปัจจุบนัแสดงเป็น 12-mth ECL และ Lifetime ECL ตามหลกัการของ TFRS 9 โดยไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูล
เปรียบเทียบ 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2563 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิต 

 

ไม่มีการ
เพิ่มข้ึนอยา่งมี
นยัส าคญั            

(12-mth ECL) 

มีการเพิ่มข้ึน
อยา่งมี
นยัส าคญั 

(Lifetime ECL 
- not credit 
impaired) 

มีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิต

(Lifetime ECL 
- credit 

impaired) 

มีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิตเม่ือ
เร่ิมแรก ท่ีซ้ือ
หรือไดม้า 
(Purchased 

and originated 
credit-

impaired)  
ค่าเผ่ือหน้ี       
สงสัยจะสูญ รวม 

เงินลงทุนในตราสารหนีท่ี้วดัมูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจ าหน่าย       
ยอดตน้งวด - - - - 127 127 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการน ามาตรฐาน
การบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั (1) - - - - (127) (127) 

ยอดปลายงวด - - - - - - 
เงินลงทุนในตราสารหนีท่ี้วดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

      

ยอดตน้งวด - - - - - - 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการน ามาตรฐาน
การบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั (1) - - - - - - 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัค่าเผ่ือ                
ผลขาดทุนใหม่ 1 - - - - 1 

ยอดปลายงวด 1 - - - - 1 
เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ       
ยอดตน้งวด - - - - 28 28 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการน ามาตรฐาน
การบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั (1) 7 - 21 127 (28) 127 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัค่าเผ่ือ                
ผลขาดทุนใหม่ - - - 8 - 8 
ยอดปลายงวด 7 - 21 135 - 163 
 (1) ยอดตน้งวดของค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ปัจจุบนัแสดงเป็น 12-mth ECL และ Lifetime ECL ตามหลกัการของ TFRS 9 โดยไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูล

เปรียบเทียบ 

 รายการเปล่ียนแปลงของค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                      

เฉพาะกิจการ 
ยอดตน้ปี 24,144 86 
จ านวนท่ีตั้งเพ่ิม (ลด) ในระหว่างปี 2,515 (14) 
หน้ีสูญรับคืน 1,677 - 
หน้ีสูญตดับญัชี (5,411) (44) 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย (19,807) - 

ยอดปลายปี 3,118 28 
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11.  สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย - 3,423 - - 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดจ้ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้น
สามญัท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยจ์ านวน 7,167 ลา้นบาท และมีก าไรจากการจ าหน่ายทั้งส้ิน 
3,737 ลา้นบาท 

12.  สินทรัพย์อ่ืน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

รายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 493 673 - - 
ประมาณการค่าสินไหมรับคืนจากคู่กรณีคา้งรับ 259 243 - - 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 937 968 - - 
ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี 321 - - - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 420 391 13 10 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอขอคืน 107 112 16 19 
ลูกหน้ีอ่ืน 31 86 6 6 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน 24 33 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - ภาษีมูลค่าเพ่ิมจ่ายแทนลูกคา้ 71 68 - - 
เงินมดัจ า 29 29 4 4 
สิทธิการเช่า 10 11 8 8 
เงินจ่ายเพ่ือซ้ือหุน้แทนผูถื้อหุน้รายยอ่ยล่วงหนา้ - 46 - 46 

อ่ืน ๆ  423 300 6 - 

รวม 3,125 2,960 53 93 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (86) (86) (5) (5) 

สินทรัพยอ่ื์น - สุทธิ 3,039 2,874 48 88 
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13. ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ยอดคงเหลือของตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มืในประเทศทั้งจ านวนเป็นเงินบาท โดยสรุปไดด้งัน้ี  
      จ านวนหน่วยท่ีออก งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตราสาร ประเภทของการกูย้มื ปีท่ีออก 
ปีท่ีครบก าหนด      

ไถ่ถอน อตัราดอกเบ้ีย 
มูลค่าท่ี             
ตราไว ้

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

    (ร้อยละต่อปี) (บาท) (พนัหน่วย) (พนัหน่วย) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 
1 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2555 ปี 2565 4.60 1,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 
2 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2556 ปี 2563 5.03 1,000 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 
3 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2556 ปี 2566 4.85, 5.00 1,000 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 
4 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2556 ปี 2568 4.95 1,000 900 900 900 900 900 900 
5 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2560 ปี 2563 2.39 - 2.88 1,000 7,100 10,060 7,050 10,010 - - 
6 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2560 ปี 2563 2.58 1,000 70 70 70 70 - - 
7 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2563 2.28 - 2.80 1,000 3,865 3,865 3,815 3,815 - - 
8 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2564 2.31, 2.70 1,000 1,970 1,970 1,970 1,970 - - 
9 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2564 2.30, 2.50 1,000 1,110 1,110 1,110 1,110 - - 
10 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2563 2.80 1,000 140 140 140 140 - - 
11 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2564 2.65, 2.66 1,000 675 675 675 675 - - 
12 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2565 2.94, 3.30 1,000 3,815 3,815 3,775 3,775 - - 
13 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2564 2.57, 2.67, 2.68, 2.99 1,000 1,865 1,865 1,865 1,865 - - 
14 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2565 2.96, 3.00, 3.10 1,000 1,995 1,995 1,995 1,995 - - 
15 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2566 3.40 1,000 486 486 486 486 - - 
16 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2567 3.50 1,000 594 594 594 594 - - 
17 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2572 3.01 1,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
18 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2566 2.65 1,000 2,000 - 1,000 - - - 
19 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2567 2.80 1,000 2,000 - 2,000 - - - 
20 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2566 2.65 1,000 200 - 200 - - - 
21 หุน้กูอ้นุพนัธ์  ปี 2563     26 17 - - 
22 ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  เม่ือทวงถาม                  1.90, 5.65, 6.65    54 470 - - 
23 ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  ปี 2563 - 2565 2.90, 3.30    201 201 - - 
24 ตัว๋แลกเงิน ปี 2562 ปี 2563 1.97, 2.00    - 3,987 - 3,987 
25 ตัว๋แลกเงิน ปี 2563 ปี 2565 2.30    2,000 - - - 

 รวมตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืม       42,626 44,780 13,600 17,587 
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ตราสาร 5), 7), 8), 13), 14), 18) และ 19) เป็นหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผู ้
ถือหุ้นกู ้โดยก าหนดช าระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือน ซ่ึงภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิของหุ้นกู ้บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสญัญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

ตราสาร 1) ถึง 4), และ 17)  เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกัน และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้          
โดยก าหนดช าระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือน  

 ตราสาร 6), 9) ถึง 12), 15), 16) และ 20) เป็นหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อ           
หุ้นกู ้โดยก าหนดช าระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส ซ่ึงภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิของหุ้นกู ้บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสญัญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

14. ประมาณการหนีสิ้น 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย 477 468 57 52 

รวม 477 468 57 52 

15. หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย/ประกนัชีวติ 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 

หน้ีสินจาก
สัญญา

ประกนัภยั/
ประกนัชีวิต 

สินทรัพย ์          
จากการ 

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

หน้ีสินจาก
สัญญา

ประกนัภยั/
ประกนัชีวิต 

สินทรัพย ์          
จากการ 

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

เงินส ารองประกนัชีวิต 6,330 - 6,330 6,770 - 6,770 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนและ                                            
ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 1,805 (245) 1,560 1,880 (251) 1,629 

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือ
เป็นรายได ้ 4,512 (692) 3,820 4,365 (717) 3,648 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม ์
ประกนัภยัคา้งจ่าย 11 - 11 13 - 13 

หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรม ์ 76 - 76 68 - 68 

รวม 12,734 (937) 11,797 13,096 (968) 12,128 
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16. หนีสิ้นอ่ืน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เจา้หน้ีอ่ืน 1,271 839 595 526 
บญัชีพกัเงินรับจากลูกหน้ีรอตดับญัชี 142 103 - - 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 22 30   - - 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 1,825 925 - - 
ค่าใชจ่้ายพนกังานคา้งจ่าย 170 365 52 70 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนคา้งจ่าย 583 602 4 2 
เบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 1,789 1,841 - - 
เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี 6 1,054 - - 
อ่ืน ๆ 958 1,047 39 59 

รวมหน้ีสินอ่ืน 6,766 6,806 690 657 

17.  ทุนเรือนหุ้น/หุ้นทุนซ้ือคืน 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ไม่มีผูถื้อหุน้บุริมสิทธิท่ีแจง้ใชสิ้ทธิในการแปลงสภาพ
หุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯคงเหลือหุ้นบุริมสิทธิท่ียงั
ไม่ไดแ้ปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัจ านวน 13,156 หุ้น ซ่ึงหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น สามารถแปลงเป็นหุ้นสามญัได ้ 
1 หุน้ และสามารถใชสิ้ทธิไดโ้ดยไม่มีก าหนดและไม่มีเง่ือนไข 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีหุ้นทุนซ้ือคืนจ านวน 19,467,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 1,000 ลา้นบาท         
มีก าหนดระยะเวลาซ้ือหุ้นคืนตั้ งแต่วนัท่ี 8 สิงหาคม 2561 ถึงวนัท่ี  7 กุมภาพันธ์  2562 และในเดือน
กุมภาพนัธ์ ถึงเดือนมีนาคม 2563 บริษทัฯซ้ือหุ้นทุนซ้ือคืนเพิ่มข้ึนจ านวน 97,045,900 หุ้นคิดเป็นมูลค่า 
4,863 ลา้นบาท ซ่ึงมีก าหนดระยะเวลาซ้ือคืนหุ้นตั้งแต่วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ ถึง 10 สิงหาคม 2563 ส่งผลให้
บริษทัฯ มีหุ้นทุนซ้ือคืนทั้งส้ินจ านวน 116,512,900 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 5,863 ลา้นบาท ครบตามวงเงินท่ี
ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยหุ้นทุนซ้ือคืนทั้งสองโครงการดงักล่าวมีเง่ือนไขตอ้งจ าหน่าย
ออกไปภายใน 3 ปีนบัจากวนัซ้ือหุน้คืนเสร็จส้ิน 
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18. องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ส่วนเกนิทุนจากการเปลีย่นสัดส่วนการถือหุ้นในเงินลงทุน (4,393) (4,640) - - 

ส่วนของเงินลงทุนที่ต ่ากว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิ                                
ของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม 231 231 - - 

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน      
ตราสารหน้ี 57 47 4 4 

ตราสารทุน 1,295 1,240 577 682 

รวม 1,352 1,287 581 686 

ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน     
ตราสารหน้ี (2) (1) - - 

ตราสารทุน (752) (24) (481) (2) 

รวม (754) (25) (481) (2) 

รวมส่วนเกนิทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงินลงทุน  598 1,262 100 684 

หกั: ผลกระทบภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (16) (150) (20) (137) 

ส่วนเกนิทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงินลงทุน - สุทธิ 582 1,112 80 547 

ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสินทรัพย์ 80 80 53 54 

หกั: ผลกระทบภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (16) (16) (11) (11) 

ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสินทรัพย์ - สุทธิ 64 64 42 43 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม   601 611 - - 

ส่วนแบ่งส่วนเกนิทุนจากการเปลีย่นแปลงสัดส่วนการถือหุ้น                 
ในบริษัทย่อยของบริษัทร่วม 81 81 - - 

รวม (2,834) (2,541) 122 590 
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19.  เงินปันผล 

 ในระหวา่งงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯมีการจ่ายเงินปันผลดงัน้ี 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย       

ต่อหุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  ลา้นบาท บาท  

เงินปันผลประกาศจ่ายระหวา่งกาล               
ปี 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯเม่ือวนัท่ี                         
30 มีนาคม 2563 1,888 1.80 28 เมษายน 2563 

20. รายได้ดอกเบีย้ 

 รายไดด้อกเบ้ียส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน -                                                
เงินฝากสถาบนัการเงิน 30 34 1 - 

เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา้ 26 29 - - 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 95 60 30 3 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 62 76 15 17 

การใหเ้ช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน 922 863 - - 

รวมรายไดด้อกเบ้ีย 1,135 1,062 46 20 

21. ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้  

 ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน -                                          
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 63 85 - - 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื     
- หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ/หุน้กูร้ะยะสั้น 320 277 142 119 
- อ่ืน ๆ 17 6 12 - 

ค่าธรรมเนียมในการกูย้มืเงิน 4 4 1 1 

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 404 372 155 120 
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22. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ     
ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละ                             
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 306 228 - - 

ค่าธรรมเนียมรับเก่ียวกบัธุรกิจเช่าซ้ือ 40 38 - - 
ค่าธรรมเนียมรับค่าเบ้ียประกนั 65 29 - - 

อ่ืน ๆ 14 31 - - 

รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 425 326 - - 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (73) (56) - - 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 352 270 - - 

23. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ก าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรต                    
เงินตราต่างประเทศ     
ตราสารหน้ี 60 - - - 
ตราสารทุน (509) - - - 
หน่วยลงทุน (9) - (9) - 
อ่ืน ๆ 291 - - - 

รวม (167) - (9) - 
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24. ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

 ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวัน ท่ี                             
31 มีนาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ตราสารหน้ี - (10) - - 
ตราสารทุน - 50 - - 

อ่ืน ๆ - (30) - - 

รวม - 10 - - 

25. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ก าไรจากการขายเงินลงทุน 3,737 180 - - 
ก าไรจากการรับช าระหน้ีเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน - 37 - 25 
ก าไรจากการตดัรายการ     
 เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน

 เบด็เสร็จอ่ืน (เฉพาะตราสารหน้ี) 7 - 3 - 

รวม 3,744 217 3 25 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (26) - 

รวม - - (26) - 

รวมทั้งส้ิน 3,744 217 (23) 25 
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26. ผลขาดทุนด้านเครดติท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (โอนกลบั)     
 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (1) - - - 
 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

 ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 5 - 1 - 
 เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 153 - 8 - 

รวม 157 - 9 - 

27. โอนกลบัหนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า  

โอนกลบัหน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

โอนกลบัหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ     

   เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี  - (455) - (5) 

รวม  - (455) - (5) 
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28. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 914 368 - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (31) 3 (3) - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 883 371 (3) - 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั                                     
ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - 83 - 1 

 ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหน้ีดว้ย
 มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 1 - - - 

 ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ี
ก าหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น (245) - (144) - 

รวม (244) 83 (144) 1 
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29. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออกอยู่ในระหว่างงวดโดยสุทธิจากหุ้น
สามญัซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัฯ 

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

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 
ก าไรส าหรับงวด 

จ านวนหุน้สามญั           
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 
  (ปรับปรุง

ใหม่) 
   (ปรับปรุง

ใหม่) 
ก าไรจากส่วนงานที่ด าเนินงานต่อเน่ือง       
ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 4,315,584 629,585 1,116,608 1,145,884 3.86 0.55 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุน้บุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       
 หุน้สามญั - - 13 13   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
 สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 4,315,584 629,585 1,116,621 1,145,897 3.86 0.55 

ก าไรจากส่วนงานด าเนินงานที่ยกเลกิ       
ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ - 1,386,086 1,116,608 1,145,884 - 1.21 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุน้บุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       
 หุน้สามญั - - 13 13   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
 สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั - 1,386,086 1,116,621 1,145,897 - 1.21 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

  จ านวนหุน้สามญั  
 ก าไรส าหรับงวด ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 
ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน       
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 295,047 (24,222) 1,116,608 1,145,884 0.26 (0.02) 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุน้บุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       
 หุน้สามญั - - 13 13   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
 สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 295,047 (24,222) 1,116,621 1,145,897 0.26 (0.02) 

30. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯและบริษทัเหล่านั้น
และเป็นไปตามปกติธุรกิจ ซ่ึงรายการท่ีมีสาระส าคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562 (ส าหรับงวด 2563) 

รายการที่เกดิขึน้ในระหว่างงวด      
บริษัทย่อย      
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี - - - 448  
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี - - - 170  
รายไดด้อกเบ้ีย - - 10 17 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.65 ต่อปี 
รายไดเ้งินปันผล - - 352 - ตามประกาศจ่าย 
รายไดค่้าเช่าและบริการอ่ืน - - 6 14 อตัราท่ีตกลงตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 1 -  
บริษัทร่วม       
รายไดเ้งินปันผล - - - 64  
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/                  
ประกนัชีวิต 

- 1 - -  

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1 2 - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.65 ต่อปี                
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 12 26 3 3  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายก าหนดราคา 
 2563 2562 2563 2562 (ส าหรับงวด 2563) 
บริษัทที่เกีย่วข้องกัน       
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี 10,825 321 1,569 - ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี 11,312 170 10,176 - ราคาตลาด 
มูลค่าซ้ือ/ขายสัญญาอตัราแลกเปล่ียน - 384 - -  
รายไดด้อกเบ้ีย 14 75 1 - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.20 - 4.44 ต่อปี 
รายไดเ้งินปันผล - 35 - 18  
รายไดใ้นการรับประกนัภยั/                       
ประกนัชีวิต 

29 3 - - อตัราท่ีตกลงตามสัญญา 

รายไดอ้ื่น 25 - - -  
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย  1 93 - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.30 ต่อปี  
ค่าบริหารโครงการจ่าย 6 10 3 3 อตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญาซ่ึงค านวณ 

  โดยอา้งอิงจากประมาณการเวลาท่ีใช ้ 
  ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/                           
        ประกนัชีวิต 

8 - - - อตัราท่ีตกลงตามสัญญา 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 316 41 2 -  

ยอดคงคา้งของรายการระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2563 และ 2562 สามารถแสดงดว้ยยอดถวัเฉล่ียจากยอดคงคา้ง ณ วนัส้ินเดือน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

บริษัทย่อย      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ - - - 33 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี - - 704 1,194 
บริษัทร่วม      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 183 - - - 
เงินรับฝาก - 142 - - 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื  52 122 - - 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 3,138 14 336 - 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี - 6,279 - - 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 256 - - - 
เงินรับฝาก - 1,495 - - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 309 12,755 - - 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ยอดคงคา้งของรายการระหวา่งกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญัมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2563 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

 

รายการระหวา่ง
ธนาคารฯ 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่
ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ีย           
คา้งรับ สินทรัพยอ่ื์น 

รายการระหวา่ง
ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี           
ท่ีออกและ                  
เงินกูย้มื หน้ีสินอ่ืน 

บริษัทร่วม       
ธนาคารทหารไทย 279 - - - - - 
บมจ. เอม็ บี เค - - 11 - 54 396 
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั       

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง 5,070 - 278 51 300 331 

 5,349 - 289 51 354 727 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2562 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

 

รายการระหวา่ง
ธนาคารฯ 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่
ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ีย           
คา้งรับ สินทรัพยอ่ื์น 

รายการระหวา่ง
ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี          
ท่ีออกและ                  
เงินกูย้มื หน้ีสินอ่ืน 

บริษัทร่วม       
ธนาคารทหารไทย 9 - 438 - - 194 
บมจ. เอม็ บี เค - - 11 - 52 520 
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั       

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง 3,208 - 507 172 735 63 

 3,217 - 956 172 787 777 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2563 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

 

รายการระหวา่ง
ธนาคารฯ 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่
ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ีย           
คา้งรับ สินทรัพยอ่ื์น 

รายการระหวา่ง
ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี        
ท่ีออกและ       
เงินกูย้มื หน้ีสินอ่ืน 

บริษัทย่อย       
บบส. เอน็ เอฟ เอส - 442 3 - - - 
บบส. แม๊กซ์ จ  ากดั - 260 2 - - - 
บจ. ที เอม็ โบรคเกอร์ - 2 - - - - 
บจ. เอม็บีเค ไลฟ์ ประกนัชีวิต - - 1 - - - 
บริษัทร่วม       
ธนาคารทหารไทย - - - - - - 
บมจ. เอม็ บี เค - - - - - 73 
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั       

ธนาคารธนชาต 976 - - - - - 

 976 704 6 - - 73 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2562 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

 

รายการระหวา่ง
ธนาคารฯ 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่
ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ีย           
คา้งรับ สินทรัพยอ่ื์น 

รายการระหวา่ง
ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี       
ท่ีออกและ      
เงินกูย้มื หน้ีสินอ่ืน 

บริษัทย่อย       
บบส. เอน็ เอฟ เอส - 442 - - - - 
บบส. แม๊กซ์  - 260 - - - - 
บจ. ที เอม็ โบรคเกอร์ - 1 - - - - 
บริษัทร่วม       
ธนาคารทหารไทย - - 438 - - 194 
บมจ. เอม็ บี เค - - 3 - - 520 
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั       

ธนาคารธนชาต 30 - 118 - - 1 

 30 703 559 - - 715 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีเงินใหสิ้นเช่ือแก่บริษทัยอ่ยดงัน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
  จ านวนเงินตน้คงคา้ง 

ช่ือบริษทั อตัราดอกเบ้ีย 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 (ส าหรับปี 2563)   
บริษทับริหารสินทรัพย ์ เอน็ เอฟ เอส จ ากดั เงินกูลู้กหน้ีชั้นดี (MLR)                            

ของธนาคารธนชาต - 1% 
442 442 

บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จ  ากดั เงินกูลู้กหน้ีชั้นดี (MLR)                              
ของธนาคารธนชาต - 1% 

260 260 

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

2 1 

รวม  704 703 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในหุ้นสามญัในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยการมี
ผูบ้ริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเป็นผูถื้อหุ้นและ/หรือมีกรรมการร่วมกนัรวมจ านวนประมาณ 1,670     
ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1,485 ลา้นบาท) (31 ธันวาคม 2562: 1,706 ลา้นบาทในงบการเงินรวม 
และ 1,520 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัพนกังาน
ระดบัผูบ้ริหารข้ึนไปของบริษทัฯและบริษทัในกลุ่ม โดยรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวท่ีมียอด     
คงคา้งดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกผลประโยชน์ให้แก่
ผูบ้ริหารส าคญัรวมถึงกรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยทั้งหมดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 5 6 - - 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 79 152 26 20 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 2 5 - - 

 81 157 26 20 
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31. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยด าเนินกิจการใน 6 ส่วนงานหลกัคือ (1) บริษทัฯ (2) ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์(3) 
ธุรกิจหลกัทรัพย ์(4) ธุรกิจประกนัชีวิต และ (5) ธุรกิจประกนัภยั (6) ธุรกิจเช่าซ้ือและลีสซ่ิง  

ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนั เพื่อวตัถุประสงคใ์นการ
ตัดสินใจท่ีเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯและบริษัทย่อย
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากรายไดด้อกเบ้ียสุทธิของแต่ละส่วนงานซ่ึงเป็นการ
แสดงรายการสุทธิระหวา่งรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจากลูกคา้ภายนอกกบัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียท่ี
เกิดจากการให้กูแ้ละการกูย้ืมจากส่วนงานด าเนินงานอ่ืน โดยอตัราดอกเบ้ียท่ีใชใ้นการกูย้ืมระหว่างกนัใช้
เกณฑร์าคาตลาด 

ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ                 
ประกนั
ชีวิต 

ธุรกิจ
ประกนัภยั 

ธุรกิจ                
บริหาร      
สินทรัพย ์

ธุรกิจ       
เช่าซ้ือและ
ลีสซ่ิง ธุรกิจอ่ืน 

รายการ                   
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

          
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (108) 45 46 53 9 672 14 - 731 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน 476 261 (170) 447 41 120 4,192 278 5,645 
ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ (66) (166) (34) (270) (17) (112) (84) 15 (734) 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่        
จะเกิดข้ึน (9) - - (2) (14) (132) - - (157) 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน
ก่อนภาษีเงินได ้ 293 140 (158) 228 19 548 4,122 293 5,485 

ภาษีเงินได ้ 2 (28) 27 (46) (6) (112) (720) - (883) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนไดเ้สียท่ี        
ไมมี่อ านาจควบคุม 295 112 (131) 182 13 436 3,402 293 4,602 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์
ธุรกิจ                 

ประกนัชีวิต 
ธุรกิจ

ประกนัภยั 

ธุรกิจ                
บริหาร      
สินทรัพย ์

ธุรกิจ       
เช่าซ้ือและ
ลีสซ่ิง ธุรกิจอ่ืน 

การ
ด าเนินงาน         
ท่ียกเลิก 

รายการ                   
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

           
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (100) 43 62 55 1 627 2 - - 690 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน 124 278 (93) 546 308 117 104 - (63) 1,321 
ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ (53) (202) (42) (256) (37) (116) (81) - 17 (770) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุน
จากการดอ้ยค่า 5 - - - 289 (26) - - 187 455 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองก่อนภาษีเงินได ้ (24) 119 (73) 345 561 602 25 - 141 1,696 

ภาษีเงินได ้ - (20) 16 (67) (135) (125) (4) - (36) (371) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง (24) 99 (57) 278 426 477 21 - 105 1,325 

ก าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - - - - - - - 2,736 - 2,736 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนไดเ้สียท่ี    
ไม่มีอ านาจควบคุม (24) 99 (57) 278 426 477 21 2,736 105 4,061 
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สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562                 
มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์
ธุรกิจ                 

ประกนัชีวิต 
ธุรกิจ

ประกนัภยั 

ธุรกิจ                    
บริหาร      
สินทรัพย ์

ธุรกิจ              
เช่าซ้ือและ   
ลีสซ่ิง ธุรกิจอ่ืน 

รายการ                   
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

          
สินทรัพยข์องส่วนงาน          

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563  83,594 6,001 7,591 15,235 4,019 50,309 21,747 (39,877) 148,619 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 97,297 6,684 8,329 15,190 3,976 48,986 19,504 (39,039) 160,927 

32. ทรัพย์สินท่ีมีภาระผูกพนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีทรัพยสิ์นท่ีมีภาระผกูพนั ซ่ึงมีมูลค่า
ตามบญัชี ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์     
วางประกนักบันายทะเบียน 1,150 1,550 - - 
วางประกนัศาล 1 1 - - 
วางประกนัตามหลกัเกณฑข์องคปภ. 4 4 - - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     
วางประกนักบันายทะเบียน 1,777 2,015 - - 
วางประกนัการท าสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน - 113 - - 

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

อสงัหาริมทรัพยส่์วนท่ีท าสญัญาจะซ้ือจะขายกบั
ลูกคา้ แต่อยูร่ะหวา่งการผอ่นช าระหรือ                           
การโอนกรรมสิทธ์ิ 22 20 2 - 

 2,956 3,705 2 - 
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33. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ในภายหน้า 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหน้าท่ีมี
สาระส าคญัมีดงัน้ี 

33.1 ภาระผูกพนั 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม  
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม  
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ภาระผกูพนัอ่ืน      

อ่ืน ๆ 49 44 1 1 

รวม 49 44 1 1 

 นอกจากน้ี บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาซ้ือขายทองค าล่วงหน้าตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ            
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลขอ้ท่ี 6 

33.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระท่ีต้องจ่ายค่าบริการท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สิน                          
รอการขาย ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและค่าบริการอ่ืน ๆ พร้อมทั้งค่าเช่าและค่าบริการอาคารส านกังาน
ตามสญัญาเช่าและบริการดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี กิจการอ่ืน กิจการอ่ืน 

2563 55 15 
2564 2 1 

2565 เป็นตน้ไป 1 - 

 นอกจากน้ี บริษทัฯยงัมีภาระท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการงานธุรการต่าง ๆ ให้กับบริษทัย่อยแห่งหน่ึงตามอตัรา
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงบวกส่วนเพิ่มตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา 

34. หนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้/คดฟ้ีองร้อง 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
เป็นจ านวนรวมประมาณ 191 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 44 ลา้นบาท) ซ่ึงผลของคดียงัไม่เป็นท่ี
ส้ินสุด อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดพ้ิจารณาตั้งส ารองหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนไวแ้ลว้บางส่วน และ
ส่วนท่ีเหลือฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือมัน่วา่จะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึกเป็น
หน้ีสิน ณ ปัจจุบนั  
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35. หนังสือค า้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯจ านวนเงินประมาณ 
1 ลา้นบาท เพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

36. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2563 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่า                   
ด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 
 

  
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม 
ผา่นก าไรหรือขาดทุน 6,265 6,265 617 5,477 171 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์  34 34 34 - - 
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 19,004 19,004 - 19,004 - 

ตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 5,634 5,634 5,277 - 357 

หนีสิ้นทางการเงินท่ีวดัมูลค่า                          
ด้วยมูลค่ายุติธรรม      

หน้ีสินอนุพนัธ์  27 27 27 - - 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2562 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่า                   
ด้วยมูลค่ายุติธรรม 

     

สินทรัพยอ์นุพนัธ์  13 13 13 - - 
เงินลงทุน  38,983 38,983 4,214 34,769 - 
หนีสิ้นทางการเงินท่ีวดัมูลค่า                          
ด้วยมูลค่ายุติธรรม 

     

หน้ีสินอนุพนัธ์  47 47 47 - - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2563 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่า                   
ด้วยมูลค่ายุติธรรม      

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม 
ผา่นก าไรหรือขาดทุน 2,536 2,536 - 2,438 98 

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 1,370 1,370 - 1,370 - 

ตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 3,296 3,296 3,137 - 159 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2562 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วย 
    มูลค่ายุติธรรม      
เงินลงทุน  22,467 22,467 1,565 20,902 - 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรม  

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

ข)    มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีค านวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทยหรือตลาดอ่ืน 

ค) มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด ค านวณโดยใชเ้ทคนิค
การประเมินมูลค่าท่ีใชแ้พร่หลายในตลาด ไดแ้ก่ วิธีราคาตลาด (Market approach) หรือวิธีราคาทุน 
(Cost approach) หรือวิธีรายได ้(Income approach) ในการค านวณมูลค่าของกิจการรวมถึงใช้มูลค่า
ทางบญัชี (Book Value) หรือการปรับปรุงมูลค่าทางบญัชี (Adjusted Book Value) 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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37. การด าเนินงานที่ยกเลกิ 

เม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2562 บริษัทฯได้ด าเนินการขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน)               
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั และ บริษทั ธนชาตโบรกเกอร์ จ ากดั ท่ีบริษทัฯถือเป็นเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ยให้แก่ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ดงันั้น เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ
มาตรฐานการบัญชี  บริษัทฯและบริษัทย่อยแสดงผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยท่ีจ าหน่ายเป็น                       
“ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก” และ “ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากการด าเนินงานท่ียกเลิก”   
ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 เน่ืองจากบริษัทฯ                 
และบริษทัยอ่ยยกเลิกสายงานธุรกิจ ซ่ึงขอ้มูลผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยท่ีจ าหน่ายมีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2562 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562  
ก าไรหรือขาดทุน  
รายไดด้อกเบ้ีย 11,081 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 3,801 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 7,280 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 2,424 
ค่าใชจ่้ายธรรมเนียมและบริการ 1,109 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,315 
ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 108 
รายไดเ้งินปันผล 41 
รายไดอ่ื้น ๆ 512 

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 9,256 

ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ  
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 2,558 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 562 
ค่าภาษีอากร 167 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,112 

รวมค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 4,399 
หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 1,446 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 3,411 
ภาษีเงินได ้ 675 

ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินท่ียกเลิก 2,736 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2562 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 (ต่อ)  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั  
ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 567 
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง (113) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากการด าเนินงานท่ียกเลิก  454 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 3,190 

ขอ้มูลกระแสเงินสดของบริษทัยอ่ยท่ีจ าหน่ายส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2562  

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (25,693) 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน 24,402 
กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (353) 

เงินสดลดลงสุทธิ (1,644) 

38. การอนุมัตข้ิอมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 
2563 
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