
 บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
30 มิถุนายน 2563   

 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับ
งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวม                 
และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล
แบบยอ่ของบริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหาร
ของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 



2 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 1.2 และขอ้ 2.4 สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีไดข้ยายวงกวา้งขึ้นอยา่งต่อเน่ือง โดยมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
ในหลายภาคส่วน สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน 
ในอนาคตของกลุ่มบริษทั และจากผลกระทบของสถานการณ์ดงักล่าว กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท าขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยเลือกน าแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับกิจการท่ีใหค้วาม
ช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และมาตรการผ่อนปรน
ชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีมาถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมี
เง่ือนไขต่อกรณีขา้งตน้แต่อย่างใด  
 

 

 

สมใจ คุณปสุต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 10 สิงหาคม 2563 



บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563

 (หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินสด 2,987                  2,970                  -                         -                         

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - เงินฝากสถาบนัการเงิน 24,298,799         7,404,040           5,102,345           29,841                

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยติุธรรม

   ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 5 5,861,725           -                         2,558,530           -                         

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 6 5,576                  12,755                -                         -                         

เงินลงทุนสุทธิ 7 10,817,165         41,550,937         1,996,531           22,597,140         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้สุทธิ 8 47,397,689         45,420,712         72,389,161         71,416,280         

เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับสุทธิ 9 51,093,882         53,159,444         755,975              715,839              

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 11 3,050,065           3,128,013           1,584,564           1,605,814           

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 272,676              301,038              74,728                77,785                

สินทรัพยสิ์ทธิการใชสุ้ทธิ 12 431,671              -                         71,745                -                         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 142,895              138,628              582                     640                     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 812,179              809,047              -                         -                         

ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพย์ 1,822,597           2,577,224           1,458                  764,570              

สินทรัพยที์จดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พอืขาย 13 -                         3,423,074           -                         -                         

สินทรัพยอื์นสุทธิ 14 2,721,982           2,998,680           63,434                88,683                

รวมสินทรัพย์ 148,731,888       160,926,562       84,599,053         97,296,592         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563

 (หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 15 9,375,626           15,659,515         -                         -                         

หนีสินอนุพนัธ์ 6 11,169                46,515                -                         -                         

ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้มื 16 46,240,115         44,780,435         13,600,000         17,587,468         

ประมาณการหนีสิน 17 421,279              468,225              56,559                52,329                

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 219,833              209,995              157,205              148,869              

หนีสินจากสัญญาประกนัภยั/ประกนัชีวิต 18 12,086,931         13,095,578         -                         -                         

เงินปันผลคา้งจ่าย -                         4,582,651           -                         4,582,651           

หนีสินอืน 19 8,737,824           8,024,895           780,017              951,417              

รวมหนสิีน 77,092,777         86,867,809         14,593,781         23,322,734         

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้ 20

   ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้

      หุน้บุริมสิทธิ 13,156 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท 132                     132                     132                     132                     

      หุน้สามญั 1,165,116,547 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 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         

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

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ 21 (2,490,948)         (2,540,472)         559,512              589,637              

กาํไรสะสม

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

                     - สาํรองหุน้ทุนซือคืน 20 5,863,053           999,964              5,863,053           999,964              

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 50,892,311         53,378,669         54,450,988         58,389,449         

หกั: หุน้ทุนซือคืน - หุน้สามญั 20 (5,863,053)         (999,964)            (5,863,053)         (999,964)            

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 63,396,135         65,832,969         70,005,272         73,973,858         

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 8,242,976           8,225,784           -                         -                         

รวมส่วนของเจ้าของ 71,639,111         74,058,753         70,005,272         73,973,858         

รวมหนสิีนและส่วนของเจ้าของ 148,731,888       160,926,562       84,599,053         97,296,592         

    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

 

กรรมการ

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม่)

กําไรหรือขาดทุน

การดําเนินงานต่อเนือง

รายไดด้อกเบีย 23 1,027,887           1,078,904           24,226                25,986                

ค่าใชจ่้ายดอกเบยี 24 (420,353)             (386,282)             (142,008)             (125,882)             

รายได้ดอกเบียสุทธิ 607,534              692,622              (117,782)             (99,896)               

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 384,903              346,364              51                       79                       

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (65,035)               (58,223)               (322)                   (261)                   

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 25 319,868              288,141              (271)                   (182)                   

กาํไรสุทธิจากเครืองมือทางการเงินทวีดัมูลค่ายติุธรรม

   ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 26 70,279                -                         22,323                -                         

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพอืคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ -                         41,491                -                         -                         

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 27 6,295                  (14,926)               (428,638)             3,121                  

กาํไรจากการรับชาํระหนี/ตีโอนทรัพยช์าํระหนี 286                     7,376                  483                     -                         

กาํไรจากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอืน 42,114                176,223              360                     179,084              

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 672,213              80,363                -                         -                         

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 1,882,265           1,925,925           -                         -                         

รายไดเ้งินปันผล 231,363              37,651                3,523,232           1,802,992           

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืน ๆ 117,076              161,893              15,399                16,309                

รวมรายได้จากการดําเนินงาน 3,949,293           3,396,759           3,015,106           1,901,428           

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ (1,301,738)          (1,549,395)          -                         -                         

รายได้จากการดําเนินงานสุทธิ 2,647,555           1,847,364           3,015,106           1,901,428           

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืน ๆ 

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 457,951              523,070              40,480                42,066                

ค่าตอบแทนกรรมการ 12,821                40,334                4,010                  34,062                

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัอาคาร สถานทีและอุปกรณ์ 60,432                60,217                5,683                  4,950                  

ค่าภาษีอากร 4,379                  5,034                  305                     489                     

ค่าใชจ่้ายอืน 168,763              211,766              12,347                18,726                

รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืน ๆ 704,346              840,421              62,825                100,293              

ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน 28 216,684              -                         5,104                  -                         

หนีสูญ หนีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลับ) 29 -                         168,113              -                         (7,974)                 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 1,726,525           838,830              2,947,177           1,809,109           

ภาษีเงินได้ 30 (375,508)             (139,754)             (103,169)             192                     

กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเนือง 1,351,017           699,076              2,844,008           1,809,301           

การดําเนินงานทียกเลิก

กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานทียกเลิก 39 -                         3,107,496           -                         -                         

รวมกําไรสําหรับงวด 1,351,017           3,806,572           2,844,008           1,809,301           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม่)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

การดําเนินงานต่อเนือง

รายการทีจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนีดว้ยมูลค่ายตุิธรรม

   ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (49,070)               -                         341                     -                         

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผอืขาย -                         81,792                -                         (22,421)               

ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วม (33,975)               (4,562)                 -                         -                         

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน 9,091                  (21,505)               (68)                     4,484                  

(73,954)               55,725                273                     (17,937)               

รายการทีไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนทกีาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ย

   มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 91,198 -                         52,034 -                         

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ -                         88,852                -                         39,830                

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วม (169,823)             255,815              -                         -                         

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

    สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 65,955                (4,616)                 11,094                -                         

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน (29,600)               (30,497)               (10,407)               (7,966)                 

(42,270)               309,554              52,721                31,864                

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนจากการดําเนินงานต่อเนือง (116,224)             365,279              52,994                13,927                

การดําเนินงานทียกเลิก

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนจากการดําเนินงานทียกเลิก 39 -                         2,871,279           -                         -                         

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน (116,224)             3,236,558           52,994                13,927                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมจากการดาํเนินงานต่อเนือง 1,234,793           1,064,355           2,897,002           1,823,228           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมจากการดาํเนินงานทียกเลิก -                         5,978,775           -                         -                         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 1,234,793           7,043,130           2,897,002           1,823,228           

การแบ่งปันกําไร

ส่วนทเีป็นของบริษัทฯ

กาํไรขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเนือง 1,029,369           319,874              2,844,008           1,809,301           

กาํไรขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิก -                         1,579,205           -                         -                         

กาํไรขาดทุนสาํหรับงวดส่วนทเีป็นของบริษทัฯ 1,029,369           1,899,079           2,844,008           1,809,301           

ส่วนทเีป็นของส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม

กาํไรขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเนือง 321,648              379,202              

กาํไรขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิก -                         1,528,291           

กาํไรขาดทุนสาํหรับงวดส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 321,648              1,907,493           

1,351,017           3,806,572           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทเีป็นของบริษัทฯ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมจากการดาํเนินงานต่อเนือง 865,765              574,099              2,897,002           1,823,228           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมจากการดาํเนินงานทียกเลิก -                         3,042,429           -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส่วนทเีป็นของบริษทัฯ 865,765              3,616,528           2,897,002           1,823,228           

ส่วนทเีป็นของส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมจากการดาํเนินงานต่อเนือง 369,028              490,256              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมจากการดาํเนินงานทียกเลิก -                         2,936,346           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 369,028              3,426,602           

1,234,793           7,043,130           

-                         -                         

กําไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 31

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาทต่อหุ้น)

      กาํไรขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อเนือง 0.98                    0.28                    2.71                    1.58                    

      กาํไรขาดทุนจากการดาํเนินงานทียกเลิก -                         1.38                    -                         -                         

0.98                    1.66                    2.71                    1.58                    

กาํไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)

      กาํไรขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อเนือง 0.98                    0.28                    2.71                    1.58                    

      กาํไรขาดทุนจากการดาํเนินงานทียกเลิก -                         1.38                    -                         -                         

0.98                    1.66                    2.71                    1.58                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้)

กําไรหรือขาดทุน

การดําเนินงานต่อเนือง

รายไดด้อกเบีย 23 2,162,757           2,140,698           70,469                46,155                

ค่าใชจ่้ายดอกเบยี 24 (824,083)             (758,160)             (296,695)             (246,297)             

รายได้ดอกเบียสุทธิ 1,338,674           1,382,538           (226,226)             (200,142)             

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 809,519              672,723              363                     240                     

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (137,459)             (114,534)             (627)                   (288)                   

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 25 672,060              558,189              (264)                   (48)                     

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครืองมือทางการเงินทวีดัมูลค่ายติุธรรม

   ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 26 (96,701)               -                         13,120                -                         

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพอืคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ -                         51,455                -                         -                         

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 27 3,750,576           202,591              (451,330)             28,507                

กาํไรจากการรับชาํระหนี/ตีโอนทรัพยช์าํระหนี 75,033                203,244              35,866                -                         

กาํไรจากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอืน 171,306              145,872              105,238              178,682              

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 1,625,919           139,680              -                         -                         

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 3,748,316           3,921,853           -                         -                         

รายไดเ้งินปันผล 263,013              115,799              3,884,131           1,887,007           

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืน ๆ 222,485              291,596              21,898                31,505                

รวมรายได้จากการดําเนินงาน 11,770,681         7,012,817           3,382,433           1,925,511           

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ (2,747,293)          (3,154,740)          -                         -                         

รายได้จากการดําเนินงานสุทธิ 9,023,388           3,858,077           3,382,433           1,925,511           

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืน ๆ 

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 902,735              989,854              77,489                71,217                

ค่าตอบแทนกรรมการ 23,770                50,634                7,680                  38,167                

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัอาคาร สถานทีและอุปกรณ์ 120,295              123,977              10,959                9,543                  

ค่าภาษีอากร 10,888                20,618                1,872                  1,026                  

ค่าใชจ่้ายอืน 380,989              424,964              30,883                33,357                

รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืน ๆ 1,438,677           1,610,047           128,883              153,310              

ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน 28 373,201              -                         13,997                -                         

หนีสูญ หนีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลับ) 29 -                         (286,648)             -                         (12,506)               

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 7,211,510           2,534,678           3,239,553           1,784,707           

ภาษีเงินได้ 30 (1,258,856)          (511,270)             (100,498)             372                     

กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเนือง 5,952,654           2,023,408           3,139,055           1,785,079           

การดําเนินงานทียกเลิก

กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานทียกเลิก 39 -                         5,843,648           -                         -                         

รวมกําไรสําหรับงวด 5,952,654           7,867,056           3,139,055           1,785,079           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

การดําเนินงานต่อเนือง

รายการทีจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนีดว้ยมูลค่ายตุิธรรม

   ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (38,653)               -                         (118)                   -                         

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผอืขาย -                         335,149 -                         (18,144)

ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วม (22,713)               (38,017)               -                         -                         

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน 7,893                  (104,086)             24                       3,629                  

(53,473)               193,046              (94)                     (14,515)               

รายการทีไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนทกีาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ย

   มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (1,305,780)          -                         (666,546)             -                         

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ -                         88,852                -                         39,830                

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วม (206,048)             255,847              -                         -                         

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

    สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 65,955                (5,628)                 11,094                -                         

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน 215,202              (30,561)               133,309              (7,966)                 

(1,230,671)          308,510              (522,143)             31,864                

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนจากการดําเนินงานต่อเนือง (1,284,144)          501,556              (522,237)             17,349                

การดําเนินงานทียกเลิก

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนจากการดําเนินงานทียกเลิก 39 -                         3,325,236           -                         -                         

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน (1,284,144)          3,826,792           (522,237)             17,349                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมจากการดาํเนินงานต่อเนือง 4,668,510           2,524,964           2,616,818           1,802,428           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมจากการดาํเนินงานทียกเลิก -                         9,168,884           -                         -                         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 4,668,510           11,693,848         2,616,818           1,802,428           

การแบ่งปันกําไร

ส่วนทเีป็นของบริษัทฯ

กาํไรขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเนือง 5,344,953           949,459              3,139,055           1,785,079           

กาํไรขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิก -                         2,965,291           -                         -                         

กาํไรขาดทุนสาํหรับงวดส่วนทเีป็นของบริษทัฯ 5,344,953           3,914,750           3,139,055           1,785,079           

ส่วนทเีป็นของส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม

กาํไรขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเนือง 607,701              1,073,949           

กาํไรขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิก -                         2,878,357           

กาํไรขาดทุนสาํหรับงวดส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 607,701              3,952,306           

5,952,654           7,867,056           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้)

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทเีป็นของบริษัทฯ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมจากการดาํเนินงานต่อเนือง 4,203,962           1,264,688           2,616,818           1,802,428           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมจากการดาํเนินงานทียกเลิก -                         4,659,856           -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส่วนทเีป็นของบริษทัฯ 4,203,962           5,924,544           2,616,818           1,802,428           

ส่วนทเีป็นของส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมจากการดาํเนินงานต่อเนือง 464,548              1,260,276           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมจากการดาํเนินงานทียกเลิก -                         4,509,028           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 464,548              5,769,304           

4,668,510           11,693,848         

-                         -                         

กําไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 31

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาทต่อหุ้น)

      กาํไรขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อเนือง 4.94                    0.83                    2.90                    1.56                    

      กาํไรขาดทุนจากการดาํเนินงานทียกเลิก -                         2.59                    -                         -                         

4.94                    3.42                    2.90                    1.56                    

กาํไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)

      กาํไรขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อเนือง 4.94                    0.83                    2.90                    1.56                    

      กาํไรขาดทุนจากการดาํเนินงานทียกเลิก -                         2.59                    -                         -                         

4.94                    3.42                    2.90                    1.56                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 7,211,510           9,841,734           3,239,553           1,784,707           

รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จา่ย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย (1,625,919)          (139,680)             -                         -                         

   ค่าเสือมราคาและรายจา่ยตดับญัชี 97,188                710,296              11,570                3,398                  

   ดอกเบยีจ่ายตดับญัชี 5,876                  -                         877                     -                         

   ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขนึ 373,201              -                         13,997                -                         

   หนีสูญ หนีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (โอนกลบั) -                         1,942,817           -                         (12,506)               

   ประมาณการหนีสินเพิมขึน 25,859                1,101,650           16,559                11,086                

   ค่าเผอืการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเพิมขึน (ลดลง) (56,602)               (49,220)               1,243                  (25,008)               

   ค่าเผอืการดอ้ยค่าของอุปกรณ/์สินทรัพยอื์นลดลง (2,188)                 (16,186)               -                         (1)                       

   โอนกลบัขาดทุนจากการตีราคาทีดินและอาคาร -                         (4,226)                 -                         -                         

   กาํไรและดอกเบียรับจากการตีโอนทรัพยสิ์นชาํระหนี (1,084)                 (3,963)                 -                         -                         

   ขาดทุน (กาํไร) ทยีงัไม่เกิดขนึจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน/

      ค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงินลงทุน -                         (143,823)             454,139              -                         

   กาํไรจากเครืองมือทางการเงินทวีดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน (124,473)             -                         (11,464)               -                         

   กาํไรทียงัไม่เกิดขนึจริงจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ -                         (98,429)               -                         -                         

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,909                  1,127                  -                         (41)                     

   รายไดค้า้งรับอืนลดลง (เพิมขึน) 307,072              414,289              (20,452)               -                         

6,212,349           13,556,386         3,706,022           1,761,635           

   รายไดด้อกเบยีสุทธิ (1,338,674)          (15,994,224)        226,226              200,142              

   รายไดเ้งินปันผล (263,013)             (355,896)             (3,884,131)          (1,887,007)          

   เงินสดรับดอกเบียจากการดาํเนินงาน 1,973,536           23,206,405         25,174                36,433                

   เงินสดจ่ายดอกเบียจากการดาํเนินงาน (110,765)             (7,398,374)          -                         -                         

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (351,516)             (1,020,276)          (2,185)                 (3,474)                 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลยีนแปลงใน

   สินทรัพย์และหนีสินดําเนินงาน 6,121,917           11,994,021         71,106                107,729              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  (16,893,696)        9,575,108           (5,072,122)          (196,157)             

   สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 7,179                  526,035              -                         -                         

   สินทรัพยท์างการเงินทวีดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 110,931              -                         788,600              -                         

   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พอืคา้ -                         (15,043,092)        -                         -                         

   เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี 1,367,589           (22,042,990)        37,733                504,919              

   ทรัพยสิ์นรอการขาย 444,329              2,902,751           20,007                (792,462)             

   ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพย์ 754,627              (2,783,683)          763,112              289,344              

   สินทรัพยอื์น 2,896,995           152,052              8,588                  (27,422)               

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

   เงินรับฝาก -                         (27,394,017)        -                         -                         

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  (6,283,889)          9,065,354           -                         -                         

   หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม -                         710,567              -                         -                         

   หนีสินอนุพนัธ์ (35,346)               (551,290)             -                         -                         

   เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพย์ 831,721              2,153,673           (193,902)             (2,799)                 

   หนีสินจากสัญญาประกนัภยั/ประกนัชีวติ (1,008,647)          (195,805)             -                         -                         

   หนีสินอืน (878,684)             (1,706,142)          (50,456)               573,558              

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (12,564,974)        (32,637,458)        (3,627,334)          456,710              

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(เพิมขึน) ลดลง 18,783,995         10,239,300         14,905,080         (3,481,918)          

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ (1,388,012)          -                         (1,388,012)          -                         

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน 5,554,249           -                         1,848,251           -                         

เงินสดรับดอกเบยี 97,990                1,056,117           3,001                  4,991                  

เงินสดรับเงินปันผล 617,060              484,666              3,884,131           1,887,007           

เงินสดจ่ายซืออาคารและอุปกรณ/์สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (26,078)               (181,198)             (209)                   (1,735)                 

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 407                     2,409                  -                         41                       

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 23,639,611         11,601,294         19,252,242         (1,591,614)          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากตราสารหนีทอีอกและเงินกูย้มื 13,113,395         45,300,814         -                         3,943,851           

เงินสดจ่ายคืนตราสารหนีทอีอกและเงินกูย้มื (11,653,715)        (21,185,514)        (4,000,000)          (500,000)             

เงินสดจ่ายซือหุ้นทุนซือคืน (4,863,089)          (234,984)             (4,863,089)          (234,984)             

เงินสดจ่ายดอกเบยีตราสารหนีทอีอกและเงินกูย้มื (695,274)             (1,162,082)          (284,274)             (240,966)             

เงินปันผลจ่าย (6,469,649)          (1,832,997)          (6,469,649)          (1,832,997)          

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (54,550)               -                         (7,896)                 -                         

เงินปันผลจ่ายส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (451,738)             (2,111,363)          -                         -                         

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (11,074,620)        18,773,874         (15,624,908)        1,134,904           

เงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 17                       (2,262,290)          -                         -                         

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

เงินสด ณ วันปลายงวด 2,987                  8,759,607           -                         -                         

(1,547,053)          (2,262,290)          -                         -                         

ข้อมูลเพมิเติมประกอบกระแสเงินสด

รายการทีมิใช่เงินสด

   รับโอนทรัพยสิ์นรอการขายจากลูกหนี 309,778              3,654,122           -                         -                         

   หนีสูญตดับญัชี 67,101                2,339,799           -                         -                         

   เจา้หนีจากการซือทรัพยสิ์น 547                     26,231                -                         -                         

   สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 23,282                -                         703                     -                         

   โอนเงินลงทุนทถืีอไวเ้พอืรายยอ่ยเป็นเงินลงทุน

      ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 39,008 -                         39,008                -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนของเงินลงทุน  ส่วนแบ่งส่วนเกินทุน

ส่วนเกินทุน ทีตาํกว่ามูลค่า ส่วนเกินทุน  ส่วนแบ่ง จากการเปลียนแปลง

ส่วนเกิน จากการเปลียน สินทรัพยสุ์ทธิ จากการ ส่วนเกินทุน กาํไร (ขาดทุน) สดัส่วนการถือหุ้น ส่วนไดเ้สีย

ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นของ สดัส่วนการถือหุ้น ของบริษทัยอ่ย เปลียนแปลง จากการตีราคา เบ็ดเสร็จอนื ในบริษทัยอ่ย ทุนสาํรอง สาํรอง ทีไม่มีอาํนาจ

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั มูลค่าหุ้นสามญั บริษทัยอ่ย เงินลงทุน /บริษทัร่วม มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ สินทรัพย์ ในบริษทัร่วม ของบริษทัร่วม ตามกฎหมาย หุ้นทุนซือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  หุ้นทุนซือคืน ควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 132             11,651,165  2,065,645   775,814      -                       230,085              351,460             620,882          314,874       59,138                      1,277,830      764,980       48,388,381    (764,980)      72,182,857     137,918,263    

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 22) -                  -                  -                 -                 -                       -                         -                         -                     -                   -                               -                    -                   (1,833,060)     -                   -                     (1,833,060)       

โอนกลบัเงินปันผลทีจดัสรรให้ผูถื้อหุ้นทีไม่มีสิทธิรับเงนิปันผล -                  -                  -                 -                 -                       -                         -                         -                     -                   -                               -                    -                   63                  -                   -                     63                    

จ่ายซือหุ้นทุนซือคืน (หมายเหตุ 20) -                  -                  -                 -                 -                       -                         -                         -                     -                   -                               -                    -                   -                    (234,984)      -                     (234,984)          

จดัสรรกาํไรสะสมเป็นเงินสาํรองหุ้นทุนซือคืน -                  -                  -                 -                 -                       -                         -                         -                     -                   -                               -                    234,984       (234,984)        -                   -                     -                      

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง -                  -                  -                 -                 -                       -                         -                         -                     -                   -                               -                    -                   -                    -                   (2,111,363)     (2,111,363)       

ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย

   ของบริษทัร่วม -                  -                  -                 -                 -                       -                         -                         -                     -                   (64)                           -                    -                   -                    -                   (5)                   (69)                  

โอนไปกาํไรสะสม -                  -                  -                 -                 -                       -                         -                         (21,552)           (4,301)          -                               -                    -                   25,853           -                   -                     -                      

กาํไรสาํหรับงวด -                  -                  -                 -                 -                       -                         -                         -                     -                   -                               -                    -                   3,914,750      -                   3,952,306       7,867,056        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนืสาํหรับงวด (ขาดทุน) -                  -                  -                 -                 -                       -                         520,768             1,348,170       143,726       -                               -                    -                   (2,870)            -                   1,816,998       3,826,792        

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 (ตรวจสอบแล้ว) 132             11,651,165  2,065,645   775,814      -                       230,085              872,228             1,947,500       454,299       59,074                      1,277,830      999,964       50,258,133    (999,964)      75,840,793     145,432,698    

ยอดคงเหลือ ณ วันที 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      

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 3) -                  -                  -                 -                 -                       -                         244,726             -                     35,100         -                               -                    -                   74,653           -                   9,183             363,662           

ยอดคงเหลือ ณ วันที 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 22) -                  -                  -                 -                 -                       -                         -                         -                     -                   -                               -                    -                   (1,887,510)     -                   -                     (1,887,510)       

โอนกลบัเงินปันผลทีจดัสรรให้ผูถื้อหุ้นทีไม่มีสิทธิรับเงนิปันผล -                  -                  -                 -                 -                       -                         -                         -                     -                   -                               -                    -                   512                -                   -                     512                  

จ่ายซือหุ้นทุนซือคืน (หมายเหตุ 20) -                  -                  -                 -                 -                       -                         -                         -                     -                   -                               -                    -                   -                    (4,863,089)   -                     (4,863,089)       

จดัสรรกาํไรสะสมเป็นเงินสาํรองหุ้นทุนซือคืน (หมายเหตุ 20) -                  -                  -                 -                 -                       -                         -                         -                     -                   -                               -                    4,863,089     (4,863,089)     -                   -                     -                      

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง -                  -                  -                 -                 -                       -                         -                         771                 -                   -                               -                    -                   324                -                   (306,680)        (305,585)          

ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้นในเงินลงทุน/อนื ๆ -                  -                  -                 -                 246,355            -                         -                         -                     -                   -                               -                    -                   (492,638)        -                   (149,859)        (396,142)          

โอนกาํไรจากเงินลงทุน/ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนไปกาํไรสะสม -                  -                  -                 -                 -                       -                         713,233             (1,363)             (33,938)        -                               -                    -                   (677,932)        -                   -                     -                      

กาํไรสาํหรับงวด -                  -                  -                 -                 -                       -                         -                         -                     -                   -                               -                    -                   5,344,953      -                   607,701         5,952,654        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนืสาํหรับงวด (ขาดทุน) -                  -                  -                 -                 -                       -                         (947,030)            -                     (208,330)      -                               -                    -                   14,369           -                   (143,153)        (1,284,144)       

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2563 

   (ยังไมได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 132             11,651,165  2,065,645   -                 (4,393,309)        231,255              1,122,668           63,610            404,018       80,810                      1,277,830      5,863,053     50,892,311    (5,863,053)   8,242,976       71,639,111      

-                    -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนทีออกและชาํระแลว้



บริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกินทุน

จากการ ส่วนเกินทุน

ส่วนเกิน เปลียนแปลง จากการตีราคา ทุนสาํรอง สาํรอง

หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั มูลค่าหุน้สามญั มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ สินทรัพย์ ตามกฎหมาย หุน้ทุนซือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  หุน้ทุนซือคืน รวม

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

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 22) -                        -                        -                        -                             -                        -                        -                        (1,833,060)        -                        (1,833,060)        

โอนกลบัเงินปันผลทีจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้ทีไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                        -                        -                        -                             -                        -                        -                        63                      -                        63                      

จ่ายซือหุน้ทุนซือคืน (หมายเหตุ 20) -                        -                        -                        -                             -                        -                        -                        -                        (234,984)           (234,984)           

จดัสรรกาํไรสะสมเป็นเงินสาํรองหุน้ทุนซือคืน -                        -                        -                        -                             -                        -                        234,984             (234,984)           -                        -                        

โอนไปกาํไรสะสม -                        -                        -                        -                             (307)                  -                        -                        307                    -                        -                        

กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                             -                        -                        -                        1,785,079          -                        1,785,079          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด (ขาดทุน) -                        -                        -                        (14,515)                  31,864               -                        -                        -                        -                        17,349               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 (ตรวจสอบแล้ว) 132                    11,651,165        2,065,645          504,637                  43,835               1,277,830          999,964             8,874,453          (999,964)           24,417,697        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 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        

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 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 22) -                        -                        -                        -                             -                        -                        -                        (1,887,510)        -                        (1,887,510)        

โอนกลบัเงินปันผลทีจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้ทีไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                        -                        -                        -                             -                        -                        -                        512                    -                        512                    

จ่ายซือหุน้ทุนซือคืน (หมายเหตุ 20) -                        -                        -                        -                             -                        -                        -                        -                        (4,863,089)        (4,863,089)        

จดัสรรกาํไรสะสมเป็นเงินสาํรองหุน้ทุนซือคืน (หมายเหตุ 20) -                        -                        -                        -                             -                        -                        4,863,089          (4,863,089)        -                        -                        

โอนกาํไรจากเงินลงทุน/ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนไปกาํไรสะสม -                        -                        -                        396,029                  (918)                  -                        -                        (395,111)           -                        -                        

กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                             -                        -                        -                        3,139,055          -                        3,139,055          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด (ขาดทุน) -                        -                        -                        (533,331)                -                        -                        -                        11,094               -                        (522,237)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 

   (ยังไมได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 132                    11,651,165        2,065,645          517,524                  41,988               1,277,830          5,863,053          54,450,988        (5,863,053)        70,005,272        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนทีออกและชาํระแลว้



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563  

1. ข้อมูลท่ัวไป   

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ   

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัมหาชนจ ากัดตามกฎหมายไทย และ
ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการลงทุน (Holding Company)  ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียน
ของบริษทัฯตั้งอยู่เลขท่ี 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16 - 17 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 
กรุงเทพฯ  

บริษทัย่อยทั้งหมดจดัตั้งเป็นบริษทัจ ากัดหรือบริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการ              
ในประเทศไทย โดยด าเนินธุรกิจหลักทางด้านธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ  ธุรกิจหลักทรัพย ์               
ธุรกิจใหเ้ช่าสินทรัพยแ์บบลีสซ่ิงและเช่าซ้ือ ธุรกิจประกนัวินาศภยั ธุรกิจประกนัชีวิตและอ่ืน ๆ 

1.2     การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้นอย่างต่อเน่ือง
โดยมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม สถานการณ์
ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคตของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย ซ่ึงผลกระทบดงักล่าวยงัไม่สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลในขณะน้ี อย่างไรก็ตาม ฝ่าย
บริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าว และจะประเมินผล
กระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ ในการประมาณการผลกระทบ ซ่ึงตอ้งมี
การประมาณการอยา่งต่อเน่ืองหากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงนิ 

2.1 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล และแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี โดยกลุ่มบริษทัเลือกน าเสนอขอ้มูล
ทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบ
การเงินประจ าปี ซ่ึงเป็นไปตามรูปแบบของงบการเงินท่ีก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) 
เร่ือง การจดัท าและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย ์และบริษทัโฮลด้ิงท่ีเป็นบริษทัแม่ของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน ลงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 เน่ืองจากธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทัคือการบริหารสินทรัพย ์



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้ขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

2.2 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาล 

ก) ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงันั้น ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลจึงไดร้วมขอ้มูลทางการเงินของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 

 

อตัราร้อยละของการ                             
ถือหุ้นโดยบริษทัฯ 

อตัราร้อยละของการ                           
ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย 

 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุ้นโดยตรง     
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 - - 
บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุ้นโดยออ้ม     
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 สคบิ เซอร์วิส จ ากดั  - - 100.00 100.00 
บริษทั อาร์ทีเอน็ อินชวัร์รันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั - - 57.49 55.47 
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ข) มูลค่าสินทรัพยร์วมและรายได้จากการด าเนินงานสุทธิของบริษทัย่อยท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงรวมอยู่ใน          
งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 และส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2563 และ 2562 หลงัหกัรายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัมีดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สินทรัพยร์วม 
รายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธิ     
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด           

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 6,157 6,678 653 610 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 13,841 15,025 1,237 1,603 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จ ากดั  939 886 7 160 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั 2,283 2,398 36 (27) 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) 7,246 8,280 (123) (34) 

บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 52,203 50,407 1,500 1,509 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) (1) - - - 17,369 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั (1) - - - 895 
บริษทั ธนชาตโบรกเกอร์ จ ากดั (1) - - - 89 

(1) ในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยบางแห่งออกไป (ธนาคารธนชาต จ ากัด 
(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด และบริษัท ธนชาตโบรกเกอร์ จ ากัด)  ดังนั้น รายได้จากการ
ด าเนินงานสุทธิส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2562 จึงแสดงไว้ภายใต้รายการ “การด าเนินงานที่ยกเลิก” 

ค) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จัดท าขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ
เช่นเดียวกันกับบริษัทฯ และในกรณีท่ีใช้นโยบายการบัญชีท่ีแตกต่างกัน บริษัทฯได้ปรับปรุง
ผลกระทบแลว้ 

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 
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2.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จ านวนหลายฉบับ  ซ่ึงมีผลบังคับใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี
และการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือ
ปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ยกเวน้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
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 าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ
เก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทางการเงิน 
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การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยจากรายการ
ดงัต่อไปน้ี 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ี 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหน้ีเป็นสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมตามโมเดลธุรกิจ (Business 
model) ของบริษทัฯและบริษทัย่อยในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและตามลกัษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น โดยถือตามพื้นฐานขอ้เท็จจริงและสถานการณ์ท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ี
เร่ิมตน้ใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นคร้ังแรก โดยจดัประเภทเป็น: 

-  สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ในการถือครองตาม
โมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์
ทางการเงิน ท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของ 
เงินตน้ในวนัท่ีก าหนด 

-  สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือเขา้เง่ือนไขทั้งสอง
ข้อในการถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขาย
สินทรัพยท์างการเงิน และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึง 
เป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนด 

-  สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เม่ือการถือครองตามโมเดล
ธุรกิจไม่มีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา หรือขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์าง
การเงิน ท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงไม่ไดเ้ป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของ
เงินตน้ในวนัท่ีก าหนด 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุน 

เงินลงทุนในตราสารทุนทุกรายการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน บริษทัฯและบริษทั
ย่อยจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน้ รายการท่ีจดัเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุนซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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ผู ้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้สอบทานและประเมินสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีอยู่  ณ วนัท่ี                 
1 มกราคม 2563 ตามขอ้เท็จจริงและสถานการณ์ท่ีมีอยู่  ณ วนันั้น และไดส้รุปการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัต่อ
สินทรัพยท์างการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า ดงัน้ี 

-  ยกเลิกการจดัประเภทเดิมในส่วนของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดและประเภทเผ่ือ
ขาย และเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเพื่อคา้ เผ่ือขายและเงินลงทุนทัว่ไป 

-  จัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดทั้ งหมดเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ี            
วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

-  จดัประเภทและวดัมูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายประเภทตราสารหน้ีซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน หรือวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ผลจากการจดัประเภทรายการดงักล่าวท าให้
ส่วนเกิน (ส่วนต ่า) กว่าทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ซ่ึงเคยแสดงรายการภายใต้
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในส่วนของเงินลงทุนท่ีจดัเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุนจะถูกจดัประเภทใหม่โดยแสดงไวเ้ป็นก าไรสะสมแทน 

-  จดัประเภทและวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์บางรายการเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน และบางรายการจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน 

-  จดัประเภทและวดัมูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายประเภทตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เป็นสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเช่นเดิม 

-  จดัประเภทและวดัมูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เพื่อคา้ประเภทตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ี
ก าหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนเช่นเดิม 

-  จดัประเภทเงินใหสิ้นเช่ือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

การจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงิน  

การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบต่อการจดัประเภทรายการหน้ีสิน
ทางการเงิน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยยงัคงจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงินและวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดั
จ าหน่าย ยกเวน้หน้ีสินอนุพนัธ์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน 
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การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 ก าหนดใหกิ้จการตอ้งประมาณการการดอ้ยค่าของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นแทนการรับรู้ผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นแลว้ตามนโยบายการบญัชีเดิม โดยมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัน้ีให้รับรู้การดอ้ยค่าตามโมเดลผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected 
Credit Loss model) และส่วนเพิ่มจากการบริหารจดัการเน่ืองจากโมเดลไม่รองรับ (Management Overlay) 
โดยก าหนดให้บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับสินทรัพย์
ทางการเงินประเภทตราสารหน้ีทุกรายการท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน โดยไม่จ าเป็นตอ้ง
รอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษทัฯและบริษทัย่อยน าหลกัการการดอ้ยค่าส าหรับ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตตั้งแต่เม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือเม่ือเกิดรายการมาใช้ส าหรับเงิน
ใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี และน าหลกัการทัว่ไป (General Approach) มาใชใ้นการค านวณผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน  เช่น เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี เงินลงทุนในตราสารหน้ี 

การปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีมาถือปฏิบติัเป็นคร้ัง
แรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสมหรือองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และ 
ไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบท าให้การแสดงรายการของปี 2562 ไม่สามารถ
เปรียบเทียบกบังบการเงินของงวด 2563 ได ้

ทั้งน้ี ผลกระทบสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบเงินระหว่างกาล
ขอ้ 3 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า   
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน โดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกบั
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 
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บริษทัฯและบริษทัย่อยน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม
ของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ 
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ทั้งน้ี ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 3 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับกิจการท่ี
ให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเท่านั้น ซ่ึงรวมถึงสถานการณ์ COVID-19 ภาวะ
เศรษฐกิจ สงครามการคา้ และภยัแลง้ และให้เป็นทางเลือกกับทุกกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตาม
มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามแนวทางในหนงัสือเวียนของ ธปท. ท่ี ธปท. ฝนส. (23) ว. 276/2563 
เร่ือง แนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทย และหนังสือเวียนของ ธปท. ท่ี ธปท. ฝนส. (01) ว. 380/2563 เร่ือง มาตรการการให้ความ
ช่วยเหลือลูกหน้ีเพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 หรือมาตรการอ่ืนใดตามท่ี ธปท. 
ก าหนดเพิ่มเติม ซ่ึงรวมถึง ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกัน ธุรกิจสินเช่ือส่วน
บุคคลภายใตก้ารก ากบั และกิจการท่ีไม่ไดอ้ยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของ ธปท. เช่น ธุรกิจลิสซ่ิง ธุรกิจเช่าซ้ือ 
ธุรกิจเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์ และธุรกิจแฟคเตอร่ิง เป็นต้น ทั้งน้ี กิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตาม
มาตรการของ ธปท. และเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีตอ้งถือปฏิบติัตามมาตรการผ่อน
ปรนชัว่คราวทุกขอ้ท่ีระบุไวใ้นแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ี 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และ             
มีผลบงัคบัใชส้ าหรับกิจการท่ีใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทย ซ่ึงมีการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีดงักล่าวระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 หรือจนกว่า ธปท. จะมีการเปล่ียนแปลงและให้ถือปฏิบติัตามการเปล่ียนแปลงดังกล่าว โดยให้ถือ
ปฏิบติักบัลูกหน้ีธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกหน้ีขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกหน้ีรายย่อย ซ่ึงยงัคงมีศกัยภาพ
ในการด าเนินธุรกิจหรือสามารถช าระหน้ีไดใ้นอนาคต และไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม โดยมีแนวทางการพิจารณา ดงัน้ี 
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-  ลูกหน้ีท่ียงัไม่ดอ้ยคุณภาพ (Stage 1 หรือ Stage 2) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

-  ลูกหน้ีท่ีดอ้ยคุณภาพ (Stage 3) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 เวน้แต่กิจการสามารถพิสูจน์ไดว้่าลูกหน้ีดอ้ย
คุณภาพท่ีเกิดขึ้นก่อน 1 มกราคม 2562 เป็นลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพท่ีไดรั้บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ 

โดยบริษทัย่อยท่ีเขา้ร่วมโครงการท่ีจะให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบตามแนวทางของ ธปท.  
ไดใ้ชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีดงัน้ี 

-  จดัชั้นลูกหน้ีท่ียงัไม่ดอ้ยคุณภาพ (Non-NPL) เป็นชั้นท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียง
ด้านเครดิต (Performing หรือ Stage 1) ได้ทันที หากวิเคราะห์ฐานะและกิจการของลูกหน้ีแล้วเห็นว่า
ลูกหน้ีสามารถปฏิบัติตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีได้ โดยไม่ต้องรอติดตามผลการปฏิบัติตาม
เง่ือนไขการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี และให้ถือว่าการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีดงักล่าวเป็นการปรับปรุง
โครงสร้างหน้ีในลกัษณะเชิงป้องกนัโดยไม่ถือว่าเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา ทั้งน้ี หาก
เป็นการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามแนวทางในหนงัสือเวียนของ ธปท. ท่ี ธปท. ฝนส. (01) ว. 380/2563 
ใหค้งการจดัชั้นหน้ีของลูกหน้ีตามเดิมก่อนเขา้มาตรการ 

-  จัดชั้นลูกหน้ีท่ีด้อยคุณภาพ (NPL) เป็นชั้น Performing ได้ หากลูกหน้ีสามารถช าระเงินตามสัญญา
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหม่ไดติ้ดต่อกนัเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 3 งวดการช าระเงินแลว้แต่ระยะเวลาใดจะ
นานกวา่ 

-  น าแนวทางการพิจารณาการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตของ ธปท. ตามเอกสาร
แนบของหนังสือเวียนฉบบัดังกล่าว มาใช้เป็นแนวทางเบ้ืองตน้ในการพิจารณาเปล่ียนการจดัชั้นเป็น 
Stage 2 ได ้

-  ใช้อัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงท่ีค  านวณใหม่เป็นอัตราคิดค านวณมูลค่าปัจจุบันของสินเช่ือท่ีปรับปรุง
โครงสร้างหน้ีภายใตแ้นวทางการให้ความช่วยเหลือตามหนังสือเวียนของ ธปท. ได ้หากการปรับปรุง
โครงสร้างหน้ีท าให้อตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงเดิมไม่สะทอ้นประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะได้รับจาก
สินเช่ือนั้นแลว้ บริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถรับรู้รายได้ดอกเบ้ียในช่วงระยะเวลาท่ีพกัช าระหน้ีดว้ย
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีค  านวณใหม่ หรือตามหลกัเกณฑข์อง ธปท. ก าหนด หากมีการเปล่ียนแปลง 

-  พิจารณาให้น ้าหนกัของขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคตท่ีเกิดจากภาวะวิกฤตชัว่คราว เป็นน ้าหนกัท่ี
นอ้ยกว่าขอ้มูลท่ีสะทอ้นความสามารถในการช าระหน้ีจากประสบการณ์ในอดีต ในกรณีท่ีบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยใชวิ้ธีการทัว่ไปในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้เขา้ร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหน้ีท่ีได้รับ
ผลกระทบ โดยลูกหน้ีท่ีเขา้ร่วมโครงการไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุฯประกอบงบขอ้ 9.2 

นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2563 ธปท. ไดอ้อกหนังสือเวียนของ ธปท. เพิ่มเติมท่ี ธปท. ฝนส. (01)                
ว. 648/2563 เร่ือง มาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีรายยอ่ยเพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ 
COVID-19 ระยะท่ี 2 ซ่ึงเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหน้ีเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2563 ยงัไม่มีลูกหน้ีท่ีเขา้มาตรการตามหนงัสือเวียนน้ี 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส                 
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความ
ไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดังกล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผล
บงัคบัใช้ส าหรับการจดัท างบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายใน
ช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี  

-  เลือกท่ีจะไม่น าขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการจดัท าประมาณการทาง
การเงินเพื่อใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

-  เลือกท่ีจะไม่น าการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่า เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นการ
เปล่ียนแปลงสัญญาเช่า โดยทยอยปรับลดหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีครบก าหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนท่ีได้
ส่วนลด พร้อมทั้งกลบัรายการค่าเส่ือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญา
เช่าท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าท่ีลดลง และบันทึกผลต่างท่ีเกิดขึ้นในก าไรหรือ
ขาดทุน 

-  เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
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2.5 นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน             
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน า
มาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ และแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัใหม่มาถือปฏิบติัส าหรับเร่ืองดงัต่อไปน้ีท่ี
เร่ิมใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

2.5.1 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตดัจ าหน่าย การจดัประเภทรายการดงักล่าวจะขึ้นอยู่กบัโมเดล
ธุรกิจของกลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และตามลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของ
สินทรัพยท์างการเงินนั้น 

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนหรือ ท่ี
ก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 

2.5.2 การรับรู้รายได้ - รายได้จากเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้

ก) ดอกเบ้ียและส่วนลดรับจากเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 

 เงินให้สินเช่ือตามสัญญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัย่อยรับรู้รายไดจ้ากสัญญาเช่าซ้ือและเช่าการเงินตามเกณฑ์คงคา้ง
ตามวิธีอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง (Effective interest method) ตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยค านวณ
จากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน โดยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคือ
อตัราท่ีใชค้ิดลดประมาณการกระแสเงินสดรับในอนาคตตลอดอายุท่ีคาดไวข้องเคร่ืองมือทางการเงิน 
โดยค านึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินในการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์และค่าธรรมเนียมตลอดจนตน้ทุนท่ีเป็น
ส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ส าหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและเช่าการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตในภายหลงั บริษทัย่อยรับรู้
รายไดด้อกเบ้ียตามวิธีอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง โดยค านวณจากยอดหน้ีสุทธิทางบญัชีของลูกหน้ีนั้น 
(ยอดหน้ีคงคา้งสุทธิจากค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น) (ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
บริษทัย่อยมีนโยบายหยุดรับรู้รายได้ดอกเบ้ียของลูกหน้ีท่ีผิดนัดช าระดอกเบ้ียเกินก าหนด 3 เดือน              
นบัจากวนัครบก าหนดช าระและจะโอนกลบัรายการดอกเบ้ียคา้งรับท่ีเคยบนัทึกบญัชีเป็นรายไดแ้ลว้
นั้นออกจากบญัชี)  
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รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายทางตรงเม่ือเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นจากการให้เช่าซ้ือและเช่าการเงินจะถูกรับรู้โดยการ
ปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง และแสดงหักจากรายไดด้อกเบ้ียจากสัญญาเช่า
ซ้ือและเช่าการเงินตลอดอายขุองสัญญาเพื่อใหส้ะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสัญญา 

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี ้

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยจะรับรู้รายไดด้อกเบ้ียของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือ
ลูกหน้ีจากราคาทุนสุทธิจากค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น โดยใช้อัตราดอกเบ้ีย             
ท่ีแท้จริงท่ีปรับด้วยความเส่ียงด้านเครดิต และรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง (ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563    
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากราคาทุนของลูกหน้ีและรับรู้ตามเกณฑเ์งินสด) 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีปรับดว้ยความเส่ียงดา้นเครดิตค านวณจากอตัราท่ีใช้ในการคิดลดประมาณ 
การเงินสดจ่ายหรือรับในอนาคตตลอดอายุของสินทรัพยท์างการเงินท่ีคาดไว ้เพื่อให้ได้ราคาทุนตดั
จ าหน่ายของสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตตั้งแต่เม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือไดม้า ในการ
ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ จะอา้งอิงขอ้มูลทางสถิติจากกระแสเงินสดรับสุทธิ
จากค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องท่ีเกิดขึ้นจริงในอดีตมาพฒันาขึ้นเป็นแบบจ าลอง โดยมีข้อสันนิษฐานว่า
ประมาณการกระแสเงินสดรับสุทธิและอายุท่ีคาดไวข้องกลุ่มของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนัสามารถประมาณไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

ในกรณีท่ีลูกหน้ีด้อยคุณภาพท่ีรับซ้ือมานั้ นได้ตัดรายการราคาทุนครบถ้วนแล้ว แต่บริษัทฯและ          
บริษทัย่อยยงัมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหน้ีช าระหน้ีตามสัญญาได ้เม่ือไดรั้บช าระจากลูกหน้ี บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจะรับรู้เป็นก าไรจากการรับช าระหน้ีทั้งจ านวน 

ข) ก าไร (ขาดทุน) จากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
ประกอบดว้ยก าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ก าไร (ขาดทุน) จาก
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์  ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน และก าไร 
(ขาดทุน) จากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน
และตราสารอนุพนัธ์ ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
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2.5.3 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัประเภทรายการเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ป็นสินทรัพย์
ทางการเงินประเภทตราสารหน้ีและตราสารทุน ดงัน้ี  

 สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ี 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัประเภทรายการเงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารหน้ีเป็นสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมตามโมเดลธุรกิจ (Business 
model) ของบริษทัฯและบริษทัย่อยในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและตามลกัษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น โดยถือตามพื้นฐานขอ้เท็จจริงและสถานการณ์ท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีเร่ิมใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นคร้ังแรกหรือวนัท่ีไดม้า โดยจดัประเภทเป็น 

ก) สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีถือครองตามโมเดลธุรกิจแต่ไม่มีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตาม
สัญญา หรือขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ท าให้เกิดกระแสเงินสดท่ีไม่ไดเ้ป็นการ
จ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนด สินทรัพยท์างการเงิน
เหล่าน้ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

ภายหลงัจากการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

ข) สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ในการถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
รับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์
ทางการเงิน ท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของ
เงินตน้ในวนัท่ีก าหนด สินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

ภายหลงัจากการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมแสดง
เป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยก าไรหรือขาดทุนจากการ
เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสะสมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีจะรับรู้เป็นก าไร (ขาดทุน) สุทธิจาก
เงินลงทุนในก าไรหรือขาดทุนเม่ือมีการจ าหน่าย ส่วนผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจะถูก
รับรู้ในงบก าไรขาดทุน 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดวา่จะเกิดขึ้น (ถา้มี) 
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ค) สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ในการถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
รับกระแสเงินสดตามสัญญา และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ท าให้เกิดกระแส              
เงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายช าระเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัท่ีก าหนด                
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  
สินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีท ารายการ (Trade date) 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายแสดงใน           
งบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายสุทธิจากค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น               
(ถา้มี) 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุน 

เงินลงทุนในตราสารทุนทุกรายการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ภายหลงัจากการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะรับรู้ในก าไรขาดทุน และก าไร
หรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน          
และเม่ือมีการจ าหน่าย ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสะสมจะโอนไปรับรู้ในก าไร
สะสม เงินปันผลจากเงินลงทุนดงักล่าวรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด  ณ ส้ินวนัท าการ
สุดท้ายของงวดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความ
ต้องการของตลาดค านวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต ส่วนมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจและของตราสารหน้ีภาคเอกชน ค านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนของ
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (Net Asset 
Value) 

รายไดจ้ากเงินลงทุนและการจ าหน่ายเงินลงทุน 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ณ วนัท่ีเกิดรายการ ยกเวน้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะรับรู้ในก าไรสะสม บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้วิธี  
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 
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การเปล่ียนแปลงการจดัประเภทรายการเงินลงทุนในตราสารหน้ี 

เม่ือโมเดลธุรกิจ (Business model) ในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อยมี
การเปล่ียนแปลงไป บริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งมีการเปล่ียนแปลงการจดัประเภทรายการของเงินลงทุนใน
ตราสารหน้ีใหม่ โดยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหน้ีดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี
โอนเปล่ียนประเภทรายการ  ผลแตกต่างระหวา่งราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนหรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนแลว้แต่การจดัประเภทรายการของเงินลงทุนใน 
ตราสารหน้ีท่ีมีการโอนเปลี่ยนประเภท 

2.5.4 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีแสดงเฉพาะยอดเงินต้นไม่รวมดอกเบ้ียค้างรับ รายได้รอตัดบัญชี/ส่วนลดรับ
ล่วงหนา้ของเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายไดแ้สดงเป็นรายการหกัจากเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี  

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินแสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินคงคา้ง
สุทธิจากยอดคงเหลือของรายได้ทางการเงินท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ ซ่ึงแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและ
ค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเกิดขึ้นเม่ือเร่ิมแรกจากการใหเ้ช่าซ้ือรอตดับญัชีและเงินรับล่วงหนา้จากลูกหน้ีตามสัญญา
เช่าการเงิน 

นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัย่อยประกอบธุรกิจโดยการรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพมาจาก
สถาบนัการเงินอ่ืน ดงันั้น เงินท่ีจ่ายไปเพื่อให้ไดม้าซ่ึงเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี จึงถือเป็นสินทรัพย์
ทางการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตตั้งแต่เม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือไดม้า ซ่ึงแสดงตามราคาทุนตดัจ าหน่าย โดย
ตน้ทุนของสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตตั้งแต่เม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา ประกอบด้วย 
เงินท่ีจ่ายซ้ือ (มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีเขา้ท ารายการมีมูลค่าเท่ากบัหรือใกลเ้คียงราคาจ่ายซ้ือ) และเงินทดรอง
จ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพยส่์วนท่ีจะโอนเป็นภาระแก่ลูกหน้ี โดยบริษทัฯ และบริษทัย่อยจะเรียกเก็บ
จากลูกหน้ีเม่ือมีการช าระหน้ี  

2.5.5 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ของสินทรัพย์ทางการเงิน/ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยน าหลกัการการดอ้ยค่าส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมี
การดอ้ยค่าดา้นเครดิตตั้งแต่เม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือไดม้าใชส้ าหรับเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี  
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บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเม่ือมีการเปล่ียนแปลงใน
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากลูกหน้ีนั้น โดยคิดลดการคาดการณ์ของจ านวนเงินท่ีจะ
ได้รับในอนาคตโดยอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีตและปรับปรุงด้วยขอ้มูลท่ีสังเกตได้ในปัจจุบนั บวกกับการ
พยากรณ์ในอนาคตท่ีสนับสนุนและมีความสมเหตุสมผลหากพิสูจน์ได้ว่ามีความสัมพันธ์กันทางสถิติ 
รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น โดยใช้
ข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาค และท าการประเมินทั้ งสถานการณ์ปัจจุบันและการพยากรณ์สภาวะ
เศรษฐกิจในอนาคต ซ่ึงการน าขอ้มูลการคาดการณ์ในอนาคตมาใชเ้ป็นการเพิ่มระดบัของการใช้ดุลยพินิจ 
ในการประเมินว่าการเปล่ียนแปลงในปัจจุบันเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาคท่ีเก่ียวข้องส่งผลกระทบต่อผล
ขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัย่อยได้จดัให้มีการสอบทานและ
ทบทวนวิธีการ ขอ้สมมติฐานและการคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคตอยา่งสม ่าเสมอ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งรับรู้จ านวนเงินของการเปล่ียนแปลงของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น
ตลอดอายุเป็นผลก าไรหรือขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุน บริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งรับรู้การ
เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้นของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายุเป็นผลก าไรจากการดอ้ยค่า 
แต่ไม่มากกวา่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นท่ีเคยรับรู้ในอดีต  

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยน าหลกัการทัว่ไปมาใชใ้นการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของ
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน เช่น เงินฝากสถาบนัการเงิน เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดั
จ าหน่าย เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เงินให้สินเช่ือ
และดอกเบ้ียคา้งรับ โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะจดักลุ่มสินทรัพยท์างการเงินออกเป็น 3 กลุ่ม (three-stage 
approach) เพื่อวดัมูลค่าของค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น โดยการจดักลุ่มจะพิจารณาจาก
การเปล่ียนแปลงของคุณภาพดา้นเครดิตนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ดงัน้ี 

 กลุ่มท่ี 1: สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing)  

 ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงความเส่ียงดา้นเครดิตไม่ไดมี้การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญันบัตั้งแต่การรับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรก บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเท่ากบัผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนขา้งหน้า ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีระยะเวลา
คงเหลือน้อยกว่า 12 เดือน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะใช้ความน่าจะเป็นของการปฏิบัติตามสัญญาท่ี
สอดคลอ้งกบัระยะเวลาคงเหลือ 
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กลุ่มท่ี  2: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้ นอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Under- 
Performing)  

 ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงความเส่ียงดา้นเครดิตมีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการ
เม่ือเร่ิมแรก แต่ไม่ไดมี้การดอ้ยค่าดา้นเครดิต บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้นดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุท่ีคาดไวข้องสินทรัพย์
ทางการเงิน  

  กลุ่มท่ี 3: สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-Performing)  

 สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกประเมินว่าด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดผลเสียหายต่อกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพยท์างการเงินนั้นเกิดขึ้น โดยบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยจะรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายท่ีุคาดไวข้องสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

  ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะท าการประเมินว่าความเส่ียงด้านเครดิตของ
สินทรัพยท์างการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญันับจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ โดยเปรียบเทียบ
ความเส่ียงของการผิดสัญญาท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน กบัความเส่ียงของ
การผิดสัญญาท่ีจะเกิดขึ้นของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ในการประเมินนั้น 
บริษทัฯและบริษทัย่อยอาจใช้เกณฑ์เชิงปริมาณหรือเกณฑ์เชิงคุณภาพภายในของบริษทัฯและบริษทัย่อย
และขอ้มูลคาดการณ์เป็นเกณฑใ์นการประเมินการลดลงของคุณภาพดา้นเครดิตของลูกหน้ี เช่น ลูกหน้ีคา้ง
ช าระเกินกว่า 30 วนั และในการประเมินว่าความเส่ียงดา้นเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญันับจากวนัท่ีรับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ จะพิจารณาเป็นรายสัญญาหรือรายกลุ่มของของสินทรัพยท์างการเงินก็ได ้

 สินทรัพย์ทางการเงินจะถือว่ามีการด้อยค่าด้านเครดิต เม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์ห น่ึงหรือ                    
หลายเหตุการณ์ท่ีท าให้เกิดผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของคูส่ัญญา โดยหลกัฐานท่ี
แสดงวา่สินทรัพยท์างการเงินมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตจะรวมถึงการคา้งช าระเกินกวา่ 90 วนั หรือมีขอ้บ่งช้ีว่า
ผูกู้ก้  าลงัประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนยัส าคญั สถานะกฎหมาย การเจรจาต่อรองเง่ือนไขใหม่ หรือการ
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี   

 ในรอบระยะเวลาต่อมา หากคุณภาพดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้น และ
ประเมินไดว้า่ความเส่ียงดา้นเครดิตไม่ไดเ้พิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญันบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเหมือน
ท่ีเคยประเมินไวใ้นงวดก่อน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะเปล่ียนการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการรับรู้ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายท่ีุคาดไวเ้ป็นรับรู้ดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขา้งหนา้ได ้  
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  ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณจากค่าความน่าจะเป็นของผลขาดทุนด้านเครดิตถ่วง
น ้ าหนักตลอดช่วงอายุท่ีคาดไวข้องเคร่ืองมือทางการเงิน โดยอา้งอิงจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด              
ท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บทั้งหมด ซ่ึงอา้งอิงจากขอ้มูลประสบการณ์ผลขาดทุนในอดีตตามกลุ่มของสินทรัพยท่ี์
บริษัทย่อยพิจารณาว่าความเส่ียงด้านเครดิตมีลักษณะร่วมกัน เช่น ประเภทของการกู้ยืม ประเภทของ
หลกัประกัน ระยะเวลาของสัญญา และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และปรับปรุงด้วยขอ้มูลท่ีสังเกตในปัจจุบัน 
บวกกบัการพยากรณ์ในอนาคตท่ีสนบัสนุนและมีความสมเหตุสมผลหากพิสูจน์ไดว้า่มีความสัมพนัธ์กนัทาง
สถิติ รวมถึงการใชดุ้ลยพินิจอยา่งเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นโดย
ใช้ขอ้มูลเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาค และท าการประเมินทั้งสถานการณ์ปัจจุบันและการพยากรณ์สภาวะ
เศรษฐกิจในอนาคต และความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนักในแต่ละสถานการณ์ (ทั้งสถานการณ์พื้นฐาน (Base 
scenario) สถานการณ์ขาขึ้น (Best scenario) และสถานการณ์ขาลง (Worst scenario)) มาใช้ในการค านวณ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ซ่ึงการน าขอ้มูลการคาดการณ์ในอนาคตมาใช้เป็นการเพิ่มระดับ
ของการใชดุ้ลยพินิจในการประเมินว่าการเปล่ียนแปลงเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาคท่ีเก่ียวขอ้งส่งผลกระทบต่อ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นอยา่งไร อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะจดัใหมี้การสอบทาน
และทบทวนวิธีการ ข้อสมมติฐานและการคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคตอย่างสม ่าเสมอ 
นอกจากน้ี ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นยงัรวมถึงส่วนเพิ่มจากการบริหารจดัการ (Management 
Overlay) 

 ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นท่ีตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษทัและบริษทัย่อยมีนโยบายตดัจ าหน่ายลูกหน้ี
ออกจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

2.5.6 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเปลีย่นแปลงเง่ือนไข/การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เม่ือมีการเจรจาต่อรองหรือมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการช าระหน้ีหรือ
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของสินทรัพยท์างการเงิน หรือสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีอยู่ถูกแทนท่ีดว้ยสินทรัพย์
ทางการเงินใหม่ เน่ืองจากผูกู้ป้ระสบปัญหาทางการเงิน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะท าการประเมินว่าควรตดั
รายการสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวออกจากบญัชีหรือไม่ และวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น ดงัน้ี 

-     ถา้การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขไม่ท าให้มีการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชี  บริษทัฯและ
บริษทัย่อยจะค านวณมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินใหม่ โดยค านวณหามูลค่าปัจจุบนั
ของกระแสเงินสดท่ีตกลงใหม่หรือเปล่ียนแปลงใหม่ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเม่ือเร่ิมแรกของ
สินทรัพยท์างการเงินเดิม และรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในก าไรหรือขาดทุน  
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-     ถา้การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขท าให้ต้องตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบัญชี จะถือว่ามูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินใหม่เป็นกระแสเงินสดสุดทา้ยของสินทรัพยท์างการเงินเดิม ณ วนัท่ี
ตดัรายการออกจากบญัชี ผลต่างของมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินใหม่จะ
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

 หาก ณ วนัท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีไม่เขา้เง่ือนไขการตดัรายการ ลูกหน้ีรายดงักล่าวจะถือเป็นลูกหน้ีท่ี
จดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงด้านเครดิต (Stage 2) 
หรือจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการด้อยค่าดา้นเครดิต (Stage 3) ไปตลอดจนกว่าลูกหน้ีราย
ดงักล่าวจะสามารถจ่ายช าระตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ไดเ้ป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับ
จากวนัท่ีมีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี จึงจะถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมี
นัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Stage 1) และหาก ณ วนัท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีลูกหน้ีราย
ดังกล่าวเขา้เง่ือนไขการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินใหม่จะถือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการ
เพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (performing หรือ stage 1) 

2.5.7 สัญญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า
หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นมีการใหสิ้ทธิในการควบคุม
การใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยในฐานะผู้เช่า 

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมี
ระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญา
เช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

หากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูก
โอนให้แก่บริษทัฯและบริษทัย่อยเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดย
วิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการ
ใชห้รือวนัส้ินสุดอายสุัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน 
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หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวน
เงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วน
เพิ่มของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะ
เพิ่มขึ้นโดยสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ี
จ่ายช าระแลว้ นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลง
หรือประเมินสัญญาเช่าใหม่ 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต า่ 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

3. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบัติ 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลข้อ 2.4 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 
มาถือปฏิบติัในระหว่างงวดปัจจุบนั โดยบริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลง
โดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบ 
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 จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน                 
การรายงาน                
ทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 9 

มาตรฐาน                 
การรายงาน           
ทางการเงิน          
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

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

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน - 9,195 - 9,195 

เงินลงทุนสุทธิ 41,551 (9,105) - 32,446 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและ                     
บริษทัร่วมสุทธิ 45,421 56 - 45,477 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ีย           
คา้งรับสุทธิ     53,159 299 - 53,458 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์สุทธิ 301 - (9) 292 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชสุ้ทธิ - - 466 466 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 809 (5) - 804 
หนีสิ้น     
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 210 72 - 282 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 8 - 494 502 
หน้ีสินอ่ืน 6,798 - (38) 6,760 
ส่วนของเจ้าของ     
องคป์ระกอบอื่นส่วนของเจา้ของ (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 (3,209) - 19,388 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ
สุทธิ                    716 79 - 795 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชสุ้ทธิ - - 79 79 
หนีสิ้น     
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี                  149 41 - 190 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า               - - 79 79 
ส่วนของเจ้าของ     
องคป์ระกอบอื่นส่วนของเจา้ของ 590 108 - 698 
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 58,389 57 - 58,446 
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3.1    เคร่ืองมือทางการเงิน 

รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อส่วนของเจา้ของ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มเคร่ืองมือถือทางการเงิน มาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ   
การวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทนุในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่                     
บริษทัจดทะเบียน 246 110 

การจดัประเภทเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายตราสารหน้ีเป็นสินทรัพย ์
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน (2) (2) 

การรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงิน 1 - 
ผลกระทบจากส่วนแบ่งผลก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 35 - 

ผลกระทบต่อองคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ 280 108 

ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร   
การวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทนุในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่                     
บริษทัจดทะเบียน 55 55 

การจดัประเภทเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายตราสารหน้ีเป็นสินทรัพย ์
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 2 2 

การรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงิน (3) - 
ผลกระทบจากส่วนแบ่งผลก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 21 - 

ผลกระทบต่อก าไรสะสม 75 57 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

24 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เปรียบเทียบกบัการจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการบญัชีเดิม แสดง
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
งบการเงินรวม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการบญัชีเดิม                              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9                                 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 

 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสด 3 - - 3 3 
รายการระหว่างธนาคารและ              
ตลาดเงินสุทธิ        

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 

เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ีและ                
ดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ  

53,159 - - 53,458 53,458 

ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 2,577 - - 2,577 2,577 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการบญัชีเดิม                                 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9                                 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 

 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
รายการระหว่างธนาคารและ                      
ตลาดเงินสุทธิ        

30 - - 30 30 

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

เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ีและ              
ดอกเบ้ียคา้งรับ  

716 - - 795 795 

ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 765 - - 765 765 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

25 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยก าหนดให้หน้ีสินทางการเงินทุกรายการจดัประเภทเป็น
หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงถูกจดัประเภทเป็น
หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนซ่ึงมีมูลค่ายุติธรรม 47 ลา้นบาท เท่ากบัมูลค่า           
ตามบญัชี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: หน้ีสินทางการเงินทุกรายการจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย) 

ตารางด้านล่างน้ีแสดงการกระทบยอดระหว่างค่าเผ่ือการด้อยค่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงรับรู้ตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน และค่าเผ่ือ
การดอ้ยค่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ซ่ึงรับรู้ตามหลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
โดยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเกิดจากการวดัมูลค่าของค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใหม่
ตามหลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

31 ธนัวาคม 
2562 

การจดั            
ประเภท
ใหม ่

วดัมูลค่า
ใหม ่

1 มกราคม 
2563 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจาก                            
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)์ - - 4 4 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีถือจนครบก าหนด                   
ซ่ึงจดัประเภทใหม่เป็นเงินให้สินเช่ือท่ีวดัมูลค่า             
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 200 (200) - - 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลคา่ยติุธรรม                         
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ - - 3 3 

เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 3,118 200 - 3,318 

รวม 3,318 - 7 3,325 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธนัวาคม 

2562 

การจดั            
ประเภท
ใหม ่

วดัมูลค่า
ใหม ่

1 มกราคม 
2563 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจาก                                      
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีถือจนครบก าหนด                    
ซ่ึงจดัประเภทใหม่เป็นเงินให้สินเช่ือท่ีวดัมูลค่า                
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 127 (127) - - 

 เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 28 127 - 155 

รวม 155 - - 155 
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3.2 สัญญาเช่า 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของบริษทัฯและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2563 และส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 367 11 
หกั: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า (4)         - 
บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่า 148       43 
หกั: สัญญาท่ีพิจารณาเป็นสัญญาบริการ (38)  (7) 
บวก: อ่ืน ๆ 56        37 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (35)       (5) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 494 79 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี                               
31 ธนัวาคม 2562 8 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  502 79 

  รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั
คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน          

เฉพาะกิจการ 
   
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 428 74 
ยานพาหนะ 38 5 
รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 466 79 
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4. การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงิน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2563 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย 

 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น 
ราคาทุน               

ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสด - - 3 3 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - 24,299 24,299 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                      
ผา่นก าไรหรือขาดทุน     

 ตราสารหน้ี 5,024 - - 5,024 
 ตราสารทุน 838 - - 838 
สินทรัพยอ์นุพนัธ ์ 6 - - 6 
เงินลงทุนสุทธิ     
 ตราสารหน้ี - 8,836 43 8,879 
 ตราสารทุน - 1,938 - 1,938 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ - - 51,094 51,094 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - - 1,823 1,823 
สินทรัพยอ์ื่น - ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี - - 140 140 
หนี้สินทางการเงิน     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - 9,376 9,376 
หน้ีสินอนุพนัธ์ 11 - - 11 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม - - 46,240 46,240 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - - 288 288 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - - 1,780 1,780 
หน้ีสินอ่ืน - เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี - - 111 111 
หน้ีสินอ่ืน - หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - 463 463 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2563 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย 

 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น 
ราคาทุน                

ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - 5,102 5,102 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                      
ผา่นก าไรหรือขาดทุน     

 ตราสารหน้ี 2,442 - - 2,442 
 ตราสารทุน 117 - - 117 
เงินลงทุนสุทธิ     
 ตราสารหน้ี - 497 - 497 
 ตราสารทุน - 1,500 - 1,500 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ - - 756 756 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - - 1 1 
หนี้สินทางการเงิน     
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม - - 13,600 13,600 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - - 100 100 
หน้ีสินอ่ืน - หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - 70 70 

5.  สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน  
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 764 - - - 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 1,818 - - - 
ตราสารทุนจดทะเบียนในตลาดในประเทศ 615 - - - 
หน่วยลงทนุ 2,442 - 2,442 - 
ตราสารทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดในประเทศ 223 - 117 - 

รวม 5,862 - 2,559 - 
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6. สินทรัพย์อนุพนัธ์/หนีสิ้นอนุพนัธ์ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์
เพื่อคา้ แบ่งตามประเภทความเส่ียง ไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 มูลค่ายุติธรรม จ านวนเงิน                        มูลค่ายติุธรรม จ านวนเงิน                        
ประเภทความเส่ียง สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา 

อ่ืนๆ       
   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้ 6 11 2,261 13 47 3,651 

รวม 6 11 2,261 13 47 3,651 

7. เงินลงทุน 

7.1 จ าแนกตามประเภทของเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เงินลงทุนจ าแนกตามประเภทของเงินลงทุน ไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563 
 ราคาทุนตดัจ าหน่าย/

มูลค่ายติุธรรม 
ราคาทุนตดัจ าหน่าย/

มูลค่ายติุธรรม 
เงินลงทุนในตราสารหนีท่ี้วัดมลูค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 43 - 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - - 
รวม 43 - 
เงินลงทุนในตราสารหนีท้ีวั่ดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
  

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 3,315 - 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 5,521 497 
รวม 8,836 497 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 150 2 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
  

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 1,649 1,336 
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 289 164 
รวม 1,938 1,500 
รวม 10,817 1,997 
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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: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 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: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 1,323  684  
สุทธิ 33,197  22,467  
ตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบก าหนด     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 2,127 2,139 - - 
เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 499 907 206 486 

 2,626 3,046 206 486 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (200)  (127)  
สุทธิ 2,426  79  
เงินลงทุนท่ัวไป     
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 167  76  
 167  76  
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (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: ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (200) (127) 

เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน - สุทธิ 299 79 
 

 31 ธนัวาคม 2562 

 จ านวนราย 
ยอดหน้ีคงคา้ง
ตามสัญญาเดิม 

ราคาทุนที่รับ
โอน 

อตัรา
ผลตอบแทน
(Yield) 

  ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ 
งบการเงินรวม     
ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน ณ วนัส้ินงวด 277 7,217 499 6.50 - 18.97 
งบการเงินเฉพาะกิจการ     
ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน ณ วนัส้ินงวด 192 4,697 206 11.94 - 18.97 

 เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนไปเป็นเงินให้
สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 

7.2 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีการจ าหน่ายเงินลงทุนใน
ตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนออกจากบัญชี ดังนั้ น               
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกโอนไปรับรู้ในก าไรสะสม 
ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 2563 

 

มูลค่ายติุธรรม ณ 
วนัท่ีตดัรายการ เงินปันผลรับ 

ก าไร (ขาดทุน)
สะสมจากการ
ตดัรายการ 

เหตผุลในการตดั
รายการ 

เงินลงทุนท่ีถูกตดัรายการออกจากบญัชี     
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด             
ในประเทศ 5,211 173 (713) 

 
จ าหน่าย 

รวม 5,211 173 (713)  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2563 

 
มูลค่ายติุธรรม ณ 
วนัท่ีตดัรายการ เงินปันผลรับ 

ก าไร (ขาดทุน)
สะสมจากการ
ตดัรายการ 

เหตผุลในการตดั
รายการ 

เงินลงทุนท่ีถูกตดัรายการออกจากบญัชี     
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด             
ในประเทศ 1,850 108 (396) 

 
จ าหน่าย 

รวม 1,850 108 (396)  

 นอกจากน้ี ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินปันผลรับจาก
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนอีกจ านวน 47 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 
42 ลา้นบาท) 

7.3 เงินลงทุนในบริษัทท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร้วมเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์
ออกโดยบริษทัท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2562 

 จ านวนราย ราคาทุน 
มูลค่ายติุธรรม/
หลกัประกนั 

ค่าเผื่อผลขาดทุน/
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าท่ี
บนัทึกในบญัชีแลว้ 

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

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2562 

 จ านวนราย ราคาทุน 
มูลค่ายติุธรรม/
หลกัประกนั 

ค่าเผื่อผลขาดทุน/
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าท่ี
บนัทึกในบญัชีแลว้ 

  ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
เงินลงทุนในลกูหนีท่ี้รับโอน     
1. บริษทัท่ีมีปัญหาในการช าระหน้ี 63 84 293 59 
     หรือผิดนดัช าระหน้ี     
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 

8.1 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าในงบ
การเงินเฉพาะกิจการซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุนประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุ้นสามญัในบริษทัย่อย บริษทัร่วม
และการร่วมคา้ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ทุนช าระแลว้ 
สัดส่วนการถือหุ้น         

(ร้อยละ) 
มูลค่าเงินลงทุน                    
ตามวิธีราคาทุน 

เงินปันผลรับ            
ส าหรับงวดหกเดือน 

 
30 

มิถุนายน             
31 

ธนัวาคม 
30 

มิถุนายน             
31 

ธนัวาคม 
30 

มิถุนายน             
31 

ธนัวาคม 
ส้ินสุดวนัท่ี                      
30 มิถุนายน             

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 13,704 315 - 
บริษทั ธนชาต เอสพีวี 2 จ ากดั 3,634 3,634 99.98 99.96 4,108 4,108 2,707 - 
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) 1,000 700 51.00 51.00 613 460 - - 
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      25,864 25,321 3,373 - 

 หกั:  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า     (454) -   
 รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธ ิ     25,410 25,321   
บริษทัร่วม         
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 91,541 91,541 20.12 20.11 42,076 42,044 194 - 
บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) 1,695 1,695 22.42 19.90 4,900 4,051 160 64 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม     46,976 46,095 354 64 
การร่วมคา้         
บริษทั ที เอม็ คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์แบรนด ์ 
แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 5 - 50.00 - 3 - - - 

รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า     3 - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า    72,389 71,416 3,727 64 

 ในระหว่างงวด 2563 บริษทัฯ ได้ตั้งค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จ ากัด
จ านวน 26 ลา้นบาท บริษทั ธนชาต เอสพีวี 2 จ ากดั จ านวน 324 ลา้นบาท และบริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส 
จ ากดั จ านวน 104 ลา้นบาท 
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ในระหว่างงวด บริษัทฯได้ซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าเพิ่มเติมจ านวน 1,428                
ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษทั จ านวน 
มูลค่าเงินลงทุนตาม

วิธีราคาทุน สัดส่วนการถือหุ้น 

 (หุ้น) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) 
บริษทัยอ่ย    
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 76,250,524 389 2.02 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 15,300,000 153 - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั 63,196 1 0.03 
บริษทั ธนชาต เอสพีวี 2 จ ากดั 74,853 1 0.02 
บริษทัร่วม    
บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) 42,724,400 849 2.52 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 14,891,927 32 0.01 
การร่วมคา้    
บริษทั ที เอม็ คอมมิวนิเคชัน่ส์ แอนด ์แบรนด ์
แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 25,000 3 50.00 

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

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯได้ซ้ือหุ้นสามัญของธนาคารทหารไทย
เพิ่มเติมอีกจ านวน 15 ล้านหุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 32 ล้านบาท ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งหมดเป็น          
ร้อยละ 20.12 และบริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทั เอม็บีเค จ ากดั (มหาชน) เพิ่มเติมอีกจ านวน 43 ลา้นหุ้น 
คิดเป็นจ านวนเงิน 849 ล้านบาท ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้ งหมดเป็นร้อยละ 22.42 ซ่ึงบริษัทฯอยู่
ระหวา่งการประเมินมูลค่ายติุธรรมรวมสุทธิของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมเพิ่มเติม 

นอกจากน้ี บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทั ที เอ็ม คอมมิวนิเคชั่นส์ แอนด์ แบรนด์ แมเนจเมน้ท์ จ ากัด 
จ านวน 25,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 3 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50.00 และถือเป็นกิจการท่ีมี
การควบคุมร่วมกนั และมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมคา้นั้น บริษทัฯจึงบนัทึกเงินลงทุนในบริษทั         
ที เอ็ม คอมมิวนิเคชัน่ส์ แอนด์ แบรนด์ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั เป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้และรับรู้ส่วนแบ่ง
ก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียตั้งแต่วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน 
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8.2  งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ในงบการเงินรวม
ซ่ึงบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย 
ดงัน้ี 
      (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สัดส่วนการถือหุ้น มูลค่าเงินลงทุน เงินปันผลรับ ส่วนแบ่งผลก าไร 
ส่วนแบ่งผลก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 (ร้อยละ) วิธีราคาทุน(1) วิธีส่วนไดเ้สีย ส าหรับงวด ส าหรับงวด ส าหรับงวด 
 30 31 30 31 30 31 หกเดือนส้ินสุด หกเดือนส้ินสุด หกเดือนส้ินสุด 
 มิถุนายน ธนัวาคม มิถุนายน ธนัวาคม มิถุนายน ธนัวาคม วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน 

ช่ือบริษทั 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
บริษทัร่วม             
ธนาคารทหารไทย (ประกอบ
ธุรกิจธนาคาร) 20.12 20.11 42,076 42,044 43,410 42,088 194 - 1,461 - (68) - 

บมจ. เอ็ม บี เค                         
(ประกอบธุรกิจให้เช่า 
อสังหาริมทรัพย ์                    
โรงแรมและบริการ) 22.42 19.90 1,704 855 3,985 3,333 160 127 165 139 (161) 217 

การร่วมคา้             
บจ. ที เอ็ม คอมมิวนิเคชัน่ส์ 
แอนด ์แบรนด ์แมเนจเมน้ท ์
(ประกอบธุรกิจบริการ
ประชาสัมพนัธ์ ผลิตส่ือ
โฆษณาต่างๆ) 50.00 - 3 - 3 - - - - - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 43,783 42,899 47,398 45,421 354 127 1,626 139 (229) 217 

(1)  หลังหักรายการระหว่างกัน 

8.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม 

ก) ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2563 และ                   
31 ธนัวาคม 2562 และส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 เป็นดงัน้ี 

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

30 31 30 31 30 31 งวดหกเดือนส้ินสุด งวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือน 

มิถุนายน ธนัวาคม มิถุนายน ธนัวาคม มิถุนายน ธนัวาคม วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
91,541 91,541 1,893,152 1,858,190 1,691,926 1,663,379 48,148 - 7,258 - (339) - 

ข) ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 30 กนัยายน 
2562 และส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 เป็นดงัน้ี 

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

31 30 31 30 31 30 งวดหกเดือนส้ินสุด งวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือน 

มีนาคม กนัยายน มีนาคม กนัยายน มีนาคม กนัยายน วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม(1) 

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

1,695 1,695 64,155 56,009 39,209 29,056 6,032 5,749 1,318 784 (3,269) 1,208 

(1) แสดงตามจ านวนเงินหลังปรับปรุงด้วยผลกระทบของนโยบายการบัญชีท่ีแตกต่างกัน 
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 ส่วนแบ่งผลก าไร (ขาดทุน) ตามวิธีส่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษทั เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) 
ค านวณจากงบการเงินท่ีมีวนัท่ีแตกต่างจากของบริษทัฯ เน่ืองจากขอ้จ ากดัของขอ้มูล แต่เป็นงบการเงิน
ท่ีมีช่วงเวลาเท่ากนัในทุก ๆ งวดตามหลกัความสม ่าเสมอ ดงันั้น ส่วนแบ่งก าไรส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ของบริษัทร่วมท่ีน ามาค านวณส่วนได้เสียอ้างอิงจากงบการเงินท่ี
ตรวจสอบหรือสอบทานแล้วของบริษัทร่วมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563                 
หลงัปรับปรุงด้วยผลกระทบจากนโยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกนั ท่ีจดัท าโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯ 
ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เห็นว่าผลก าไรส าหรับงวดดังกล่าวไม่แตกต่างอย่างมีสาระส าคญัจาก        
ผลก าไรส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

ค)    มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงเป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
บมจ. ธนาคารทหารไทย 20,359 32,356 20,359 32,356 
บมจ. เอม็ บี  เค  5,243 7,115 5,243 7,115 

9. เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 

9.1 จ าแนกตามประเภทสินเช่ือ 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน       

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน       

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี     
เงินให้กูย้ืม 1,061 1,127 32 33 
เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 493 - 206 - 
ตัว๋เงินรับ 7 7 675 711 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 54,925 57,248 - - 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 820 752 - - 
หกั: รายไดร้อตดับญัชี (5,618) (6,062) - - 
รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 51,688 53,072 913 744 
บวก:  ดอกเบ้ียคา้งรับ 48 11 10 - 
รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ
จากรายไดร้อตดับญัชี 51,736 53,083 

 
923 

 
744 

หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (3,487) - (167) - 
หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  - (3,112) - (28) 

เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 48,249 49,971 756 716 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน       
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน       
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์     
เงินให้กูยื้มเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ 2,813 3,155 - - 

ลูกหน้ีอื่น 38 39 - - 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 2,851 3,194 - - 
หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (6) - - - 
หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  - (6) - - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์- สุทธิ 2,845 3,188 - - 

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ                             51,094 53,159 756 716 

9.2 การปรับโครงสร้างหนี้ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินให้สินเช่ือคงเหลือ (เงินตน้
และดอกเบ้ียคา้งรับ) ท่ีไดมี้การท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ทั้งส้ิน ดงัน้ี 

 ลูกหน้ีท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ี 

 จ านวนราย จ านวนหน้ีคงคา้ง 

 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

   ลา้นบาท ลา้นบาท 
บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 14 14 18 18 
บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จ ากดั 51 51 145 151 
บริษทัยอ่ยอื่น 52 53 136 138 

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้เข้าโครงการช่วยเหลือ             
ลูกหน้ีเช่าซ้ือท่ีได้รับผลกระทบและเลือกใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพ  เร่ือง               
มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์             
ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย  

 โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีลูกหน้ีท่ีเข้าโครงการรวมร้อยละ 13.39 ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ              
โดยส่วนหน่ึงจ านวนร้อยละ 1.30 ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ บริษทัย่อยได้มีการเจรจากับลูกหน้ีและ
วิเคราะห์ฐานะและกิจการของลูกหน้ีแลว้เห็นว่าลูกหน้ีจะสามารถปฏิบติัตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี
ได ้บริษทัย่อยจึงไดป้รับการจดัชั้นหน้ีเป็นลูกหน้ีปกติทนัที (Stage 1) และอีกส่วนหน่ึงร้อยละ 12.09 ของ
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ บริษทัยอ่ยคงการจดัชั้นหน้ีตามเดิมก่อนเขา้มาตรการ  
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9.3 จ าแนกตามประเภทการจัดช้ัน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินใหสิ้นเช่ือจดัชั้นและเงินส ารองท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563 

 
เงินให้สินเช่ือและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ 

ค่าเผื่อผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึ้น 

เงินให้สินเช่ือและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ 

ค่าเผื่อผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึ้น 

ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing) 44,969 204 673 7 

ลูกหน้ีท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ 
ความเส่ียงดา้นเครดิต (Under - performing) 5,752 654 - - 

ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต                          
(Non - performing) 2,616 1,962 24 21 

ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือเร่ิมแรก        
ท่ีซ้ือหรือไดม้า (Non - performing 
purchased or originated credit impaired) 1,250 673 226 139 

รวม 54,587 3,493 923 167 

 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 
ลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 5,642 112 - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นต ่ากว่ามาตรฐาน 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 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อย (ท่ีประกอบธุรกิจเช่าซ้ือและเช่าการเงิน)                    
มีลูกหน้ีภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงินส าหรับรถยนต ์
รถบรรทุกและรถจกัรยานยนต์ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 2 ถึง 5 ปี และคิดดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละคงท่ีตามท่ีระบุในสัญญา 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 

 จ านวนเงินที่ถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญา 

 ไม่เกิน 1 ปี (1) 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญา 1,935 53,497 313 55,745 
หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (2) (97) (5,474) (47) (5,618) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่าย                       
 ตามสัญญา 1,838 48,023 266 50,127 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น    (2,794) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงิน - สุทธิ    47,333 

(1) ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและเช่าการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีรวมลูกหนีท่ี้มีการด้อยค่าด้านเครดิต 
(2) สุทธิจากค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเกิดขึน้เม่ือเร่ิมแรกจากการให้เช่าซ้ือรอตัดจ าหน่าย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 จ านวนเงินที่ถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญา 
 ไม่เกิน 1 ปี (1) 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญา 3,424 54,101 475 58,000 
หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (2) (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 
(1) ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและเช่าการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีรวมลูกหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
(2) สุทธิจากค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเกิดขึน้เม่ือเร่ิมแรกจากการให้เช่าซ้ือรอตัดจ าหน่าย 
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  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินและค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดวา่จะเกิดขึ้นของบริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ จ าแนกตามความเส่ียงดา้นเครดิต ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 2563 
ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing) 41,820 
ลูกหน้ีท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Under-performing) 5,752 
ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-performing) 2,555 
รวม 50,127 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 2,794 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินและค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของ
บริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้จ าแนกตามอายหุน้ีคงคา้ง ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2562 
ไม่คา้งช าระหรือคา้งช าระไมเ่กิน 90 วนั  49,889 
เกินก าหนดช าระ 91 - 365 วนั 937 
เกินก าหนดช าระมากกว่า 1 ปี 183 
ลูกหน้ีระหว่างการด าเนินคดี 929 
รวม 51,938 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีตั้งไวต้ามบญัชี 2,656 
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9.5 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีท่ี้มีปัญหา 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ียคา้งรับกบับริษทัท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 จ านวนรายลูกหน้ี มูลหน้ี มูลค่าหลกัประกนั 

ค่าเผื่อผลขาดทุนฯ/            
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 

30 
มิถุนายน 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

30 
มิถุนายน 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

30 
มิถุนายน 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

30 
มิถุนายน 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 
   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
1. บริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิก

ถอนจากการเป็นหลกัทรัพย ์                 
จดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย ์

1 1 1 1 1 1 - - 

2. บริษทัอื่นที่มิใช่บริษทัจดทะเบียน       
ในตลาดหลกัทรัพย ์แต่มีผลการ
ด าเนินงานและฐานะการเงิน
เช่นเดียวกบับริษทัจดทะเบียนท่ี        
เขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของตลาด
หลกัทรัพย ์

5 5 3 4 - - 3 4 

3. บริษทัท่ีมีปัญหาในการช าระหน้ีหรือ
ผิดนดัช าระหน้ี 

960 800 1,803 1,319 327 522 1,074 1,220 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จ านวนรายลูกหน้ี มูลหน้ี มูลค่าหลกัประกนั 

ค่าเผื่อผลขาดทุนฯ/            
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 

30 
มิถุนายน 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

30 
มิถุนายน 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

30 
มิถุนายน 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

30 
มิถุนายน 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
1. บริษทัท่ีมีปัญหาในการช าระหน้ีหรือ

ผิดนดัช าระหน้ี 
71 8 95 7 34 14 64 1 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

42 

10. ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้/ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

 รายการเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี               
30 มิถุนายน 2563 เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
 ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิต   

 

ไม่มีการ
เพ่ิมขึ้นอยา่งมี
นยัส าคญั            

(12-mth ECL) 

มีการเพ่ิมขึ้น
อยา่งมี
นยัส าคญั 

(Lifetime ECL - 
not credit 
impaired) 

มีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิต
(Lifetime ECL - 
credit impaired) 

มีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิตเมื่อ
เร่ิมแรกท่ีซ้ือ
หรือไดม้า 
(Purchased 

and originated 
credit-

impaired)  
ค่าเผ่ือหน้ี       
สงสัยจะสูญ รวม 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)      
ยอดตน้งวด - - - - - - 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน า
มาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั 4 - - - - 4 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า       
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ - - - - - - 

ยอดปลายงวด 4 - - - - 4 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย                                
ราคาทุนตัดจ าหน่าย       

ยอดตน้งวด - - - - 200 200 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน า
มาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั - - - - (200) (200) 

ยอดปลายงวด - - - - - - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิต   

 

ไม่มีการ
เพ่ิมขึ้นอยา่งมี
นยัส าคญั            

(12-mth ECL) 

มีการเพ่ิมขึ้น
อยา่งมี
นยัส าคญั 

(Lifetime ECL - 
not credit 
impaired) 

มีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิต
(Lifetime ECL - 
credit impaired) 

มีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิตเมื่อ
เร่ิมแรกท่ีซ้ือ
หรือไดม้า 
(Purchased 

and originated 
credit-

impaired)  
ค่าเผ่ือหน้ี       
สงสัยจะสูญ รวม 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน       

ยอดตน้งวด - - - - - - 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน า
มาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั  3 - - - - 3 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า       
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ 2 - 145 - - 147 

ยอดปลายงวด 5 - 145 - - 150 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับ       
ยอดตน้งวด - - - - 3,118 3,118 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน า
มาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั  196 700 1,787 635 (3,118) 200 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า        
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ 8 (46) 226 38 - 226 

ส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี (Write-off) - - (67) - - (67) 
ส่วนท่ีไดรั้บคืน - - 16 - - 16 

ยอดปลายงวด 204 654 1,962 673 - 3,493 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิต   

 

ไม่มีการ
เพ่ิมขึ้นอยา่งมี
นยัส าคญั            

(12-mth ECL) 

มีการเพ่ิมขึ้น
อยา่งมี
นยัส าคญั 

(Lifetime ECL 
- not credit 
impaired) 

มีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิต

(Lifetime ECL 
- credit 

impaired) 

มีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิตเมื่อ
เร่ิมแรก ท่ีซ้ือ
หรือไดม้า 
(Purchased 

and originated 
credit-

impaired)  
ค่าเผ่ือหน้ี       
สงสัยจะสูญ รวม 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจ าหน่าย       
ยอดตน้งวด - - - - 127 127 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน ามาตรฐาน
การบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั  - - - - (127) (127) 

ยอดปลายงวด - - - - - - 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

      

ยอดตน้งวด - - - - - - 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน ามาตรฐาน
การบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั  - - - - - - 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัค่าเผื่อ                
ผลขาดทุนใหม ่ 2 - - - - 2 

ยอดปลายงวด 2 - - - - 2 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับ       
ยอดตน้งวด - - - - 28 28 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน ามาตรฐาน
การบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั  7 - 21 127 (28) 127 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัค่าเผื่อ                
ผลขาดทุนใหม ่ - - - 12 - 12 
ยอดปลายงวด 7 - 21 139 - 167 
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 รายการเปล่ียนแปลงของค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส 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 

11.    ทรัพย์สินรอการขาย 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
อสังหาริมทรัพย ์ 4,616 4,632 2,832 2,852 
สังหาริมทรัพย ์ 111 229 - - 
รวม 4,727 4,861 2,832 2,852 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (1,677) (1,733) (1,247) (1,246) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 3,050 3,128 1,585 1,606 
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12.     สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 

(หน่วย:ลา้นบาท) 

 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                  
30 มิถุนายน 2563 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน            
เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน   
1 มกราคม 2563   
การเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการน ามาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั 457 79 
โอนมาจากอุปกรณ์ 25 - 

สัญญาใหม ่ 23 1 
ปรับปรุงสัญญาระหว่างงวด (1) - 
ยกเลิกสัญญา (2) - 
30 มิถุนายน 2563 502 80 
ค่าเส่ือมราคาสะสม   
1 มกราคม 2563   
โอนมาจากอุปกรณ์ 16 - 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด 55                    8 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส าหรับสัญญาท่ียกเลิก (1) - 
30 มิถุนายน 2563 70                  8 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี   
30 มิถุนายน 2563 432              72 

13.  สินทรัพย์ท่ีจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย - 3,423 - - 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้จ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้น
สามญัท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยจ์ านวน 7,167 ลา้นบาท และมีก าไรจากการจ าหน่ายทั้งส้ิน 
3,737 ลา้นบาท 
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14.  สินทรัพย์อ่ืน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

รายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 392 673 - - 
รายไดค้า้งรับ 39 65 20 - 
ประมาณการค่าสินไหมรับคืนจากคู่กรณีคา้งรับ 254 243 - - 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 848 968 - - 
ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี 140 - - - 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 400 391 10 10 
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลรอขอคืน 102 112 16 19 
ดอกเบ้ียและเงินปันผลคา้งรับ 117 125 3 1 
ลูกหน้ีอ่ืน 21 76 5 6 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน 30 33 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - ภาษีมูลค่าเพ่ิมจ่ายแทนลูกคา้ 69 68 - - 
เงินมดัจ า 29 29 4 4 
สิทธิการเช่า 8 11 8 8 
เงินจ่ายเพ่ือซ้ือหุ้นแทนผูถื้อหุ้นรายยอ่ยล่วงหนา้ - 46 - 46 

อื่น ๆ  357 245 2 - 
รวม 2,806 3,085 68 94 

หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (84) (86) (5) (5) 

สินทรัพยอ์ื่น - สุทธิ 2,722 2,999 63 89 

15.  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ตัว๋แลกเงิน 6,735 12,947 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 2,590 2,690 

เงินเบิกเกินบญัชี 51 23 

รวม 9,376 15,660 
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16. ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืม 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ยอดคงเหลือของตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มืในประเทศทั้งจ านวนเป็นเงินบาท โดยสรุปไดด้งัน้ี  
      จ านวนหน่วยท่ีออก งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตราสาร ประเภทของการกูย้ืม ปีท่ีออก 
ปีท่ีครบก าหนด      

ไถ่ถอน อตัราดอกเบ้ีย 
มูลค่าท่ี             
ตราไว ้

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

    (ร้อยละต่อปี) (บาท) (พนัหน่วย) (พนัหน่วย) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 
1 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2555 ปี 2565 4.60 1,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 
2 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2556 ปี 2563 5.03 1,000 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 
3 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2556 ปี 2566 4.85, 5.00 1,000 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 
4 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2556 ปี 2568 4.95 1,000 900 900 900 900 900 900 
5 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2560 ปี 2563 2.39 - 2.88 1,000 4,100 10,060 4,050 10,010 - - 
6 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2560 ปี 2563 2.58 1,000 70 70 70 70 - - 
7 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2563 2.28 - 2.80 1,000 3,865 3,865 3,815 3,815 - - 
8 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2564 2.31, 2.70 1,000 1,970 1,970 1,870 1,970 - - 
9 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2564 2.30, 2.50 1,000 1,110 1,110 1,110 1,110 - - 

10 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2563 2.80 1,000 140 140 140 140 - - 
11 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2564 2.65, 2.66 1,000 675 675 675 675 - - 
12 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2565 2.94, 3.30 1,000 3,815 3,815 3,645 3,775 - - 
13 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2564 2.57, 2.67, 2.68, 2.99 1,000 1,865 1,865 1,865 1,865 - - 
14 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2565 2.96, 3.00, 3.10 1,000 1,995 1,995 1,995 1,995 - - 
15 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2566 3.40 1,000 486 486 456 486 - - 
16 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2567 3.50 1,000 594 594 554 594 - - 
17 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2572 3.01 1,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
18 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2566 2.65 1,000 2,000 - 1,000 - - - 
19 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2567 2.80 1,000 2,000 - 2,000 - - - 
20 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2566 2.65 1,000 200 - 200 - - - 
21 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2568 3.40 1,000 1,593 - 1,548 - - - 
22 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2569 3.50 1,000 700 - 657 - - - 
23 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2570 3.70 1,000 1,300 - 1,300 - - - 
24 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2566 3.20 1,000 3,439 - 3,439 - - - 
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      จ านวนหน่วยท่ีออก งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตราสาร ประเภทของการกูย้ืม ปีท่ีออก 
ปีท่ีครบก าหนด      

ไถ่ถอน อตัราดอกเบ้ีย 
มูลค่าท่ี             
ตราไว ้

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

    (ร้อยละต่อปี) (บาท) (พนัหน่วย) (พนัหน่วย) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 
25 หุ้นกูอ้นุพนัธ์  ปี 2563     - 17 - - 
26 ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  เมื่อทวงถาม                  1.90, 5.125, 5.65, 6.65    50 470 - - 
27 ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  ปี 2563 - 2565 2.90, 3.30    201 201 - - 
28 ตัว๋แลกเงิน ปี 2562 ปี 2563 1.97, 2.00    - 3,987 - 3,987 
29 ตัว๋แลกเงิน ปี 2563 ปี 2565 2.30    2,000 - - - 

 รวมตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม       46,240 44,780 13,600 17,587 
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ตราสาร 5), 7), 8), 13), 14), 18) 19) และ 21) ถึง 24) เป็นหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั และไม่
มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้โดยก าหนดช าระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือน ซ่ึงภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิของหุ้นกู ้บริษทัยอ่ยตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้
ถือหุน้ 

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

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

17. ประมาณการหนีสิ้น 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย 421 468 57 52 

รวม 421 468 57 52 

18. หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย/ประกนัชีวิต 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 

หน้ีสินจาก
สัญญา

ประกนัภยั/
ประกนัชีวิต 

สินทรัพย ์          
จากการ 

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

หน้ีสินจาก
สัญญา

ประกนัภยั/
ประกนัชีวิต 

สินทรัพย ์          
จากการ 

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

เงินส ารองประกนัชีวิต 6,057 - 6,057 6,770 - 6,770 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนและ                                            
ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 1,715 (226) 1,489 1,880 (251) 1,629 

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือ
เป็นรายได ้ 4,230 (622) 3,608 4,365 (717) 3,648 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม ์
ประกนัภยัคา้งจ่าย 11 - 11 13 - 13 

หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรม ์ 74 - 74 68 - 68 

รวม 12,087 (848) 11,239 13,096 (968) 12,128 
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19. หนีสิ้นอ่ืน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เจา้หน้ีอ่ืน 745 839 521 548 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 463 - 70 - 
บญัชีพกัเงินรับจากลูกหน้ีรอตดับญัชี 205 103 - - 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 26 30 - - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 288 270 100 100 
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 1,731 925 - - 
ค่าใชจ้่ายพนกังานคา้งจ่าย 226 365 50 70 
ค่าใชจ้่ายอื่นคา้งจ่าย 562 602 3 2 
เบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 1,663 1,841 - - 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 1,780 949 - 194 
เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี 111 1,054 - - 
อื่น ๆ 938 1,047 36 37 

รวมหน้ีสินอ่ืน 8,738 8,025 780 951 

20.  ทุนเรือนหุ้น/หุ้นทุนซ้ือคืน 

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ไม่มีผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิท่ีแจ้งใช้สิทธิในการแปลง
สภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯ ดงันั้น ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯคงเหลือหุ้นบุริมสิทธิ
ท่ียงัไม่ไดแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัจ านวน 13,156 หุน้ ซ่ึงหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุน้ สามารถแปลงเป็นหุ้นสามญั
ได ้ 1 หุน้ และสามารถใชสิ้ทธิไดโ้ดยไม่มีก าหนดและไม่มีเง่ือนไข 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีหุ้นทุนซ้ือคืนจ านวน 19,467,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 1,000 ลา้นบาท         
และในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯซ้ือหุ้นทุนซ้ือคืนเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 
97,045,970 หุ้นคิดเป็นมูลค่า 4,863 ลา้นบาท ส่งผลให้บริษทัฯ มีหุ้นทุนซ้ือคืนทั้งส้ินจ านวน 116,512,970 
หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 5,863 ลา้นบาท ครบตามวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยหุ้นทุน
ซ้ือคืนทั้งสองโครงการดังกล่าวมีเง่ือนไขตอ้งจ าหน่ายออกไปภายใน 3 ปีนับจากวนัซ้ือหุ้นคืนเสร็จส้ิน 
นอกจากน้ี บริษทัฯไดจ้ดัสรรก าไรสะสมส่วนหน่ึงไวเ้ป็นส ารองหุน้ทุนซ้ือคืน 
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21. องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนสัดส่วนการถือหุ้นในเงินลงทุน (4,393) (4,640) - - 

ส่วนของเงินลงทุนท่ีต ่ากว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิ                                
ของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม 231 231 - - 

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน      
ตราสารหน้ี 103 47 4 4 

ตราสารทุน 1,306 1,240 655 682 

รวม 1,409 1,287 659 686 

ส่วนต ่ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน     
ตราสารหน้ี (75) (1) - - 

ตราสารทุน (58) (24) (12) (2) 

รวม (133) (25) (12) (2) 

รวมส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน  1,276 1,262 647 684 

หกั: ผลกระทบภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (153) (150) (129) (137) 

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน - สุทธิ 1,123 1,112 518 547 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 79 80 52 54 

หกั: ผลกระทบภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (16) (16) (10) (11) 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - สุทธิ 63 64 42 43 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม   404 611 - - 

ส่วนแบ่งส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น                 
ในบริษัทย่อยของบริษัทร่วม 81 81 - - 

รวม (2,491) (2,541) 560 590 

22.  เงินปันผล 

 ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯมีการจ่ายเงินปันผลดงัน้ี 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย       

ต่อหุ้น วนัที่จ่ายเงินปันผล 

  ลา้นบาท บาท  
เงินปันผลประกาศจ่ายระหว่างกาล 
ของปี 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ 
บริษทัฯ เม่ือวนัที่ 30 มีนาคม 

2563 1,888 1.80 28 เมษายน 2563 
เงินปันผลประกาศจ่ายงวดคร่ึงปีหลงั
ของปี 2561 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือ
วนัที่ 24 เมษายน 2562 1,833 1.60 17 พฤษภาคม 2562 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

53 

 

23. รายได้ดอกเบีย้ 

รายไดด้อกเบ้ียส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน -             
   เงินฝากสถาบนัการเงิน 45 28 5 - 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา้ 22 31 - - 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 56 71 5 7 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 53 66 14 19 

การให้เช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 852 883 - - 

รวมรายไดด้อกเบ้ีย 1,028 1,079 24 26 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน -     
   เงินฝากสถาบนัการเงิน 75 62 6 - 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา้ 48 60 - - 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 151 131 35 10 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 115 142 29 36 
การให้เช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 1,774 1,746 - - 

รวมรายไดด้อกเบ้ีย 2,163 2,141 70 46 
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24. ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้  

 ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน -     
     เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 50 99 - - 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม     

- หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ/หุ้นกูร้ะยะส้ัน 363 273 142 121 
- อื่น ๆ 2 11 - 4 

ค่าธรรมเนียมในการกูย้ืมเงิน 5 3 - 1 

รวมค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย 420 386 142 126 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน -     
     เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 113 184 - - 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม     

- หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ/หุ้นกูร้ะยะส้ัน 683 550 284 240 
- อื่น ๆ 19 17 12 4 

ค่าธรรมเนียมในการกูย้ืมเงิน 9 7 1 2 

รวมค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย 824 758 297 246 
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25. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 
ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ     
ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละ                   
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 288 231 - - 

ค่าธรรมเนียมรับเก่ียวกบัธุรกิจเช่าซ้ือ 41 38 - - 
ค่านายหนา้รับจากการรับประกนัภยั 41 64 - - 
อื่น ๆ 15 14 - - 

รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 385 347 - - 
ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (65) (59) - - 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 320 288 - - 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ     
ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละ                   
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 594 459 - - 

ค่าธรรมเนียมรับเก่ียวกบัธุรกิจเช่าซ้ือ 81 76 - - 
ค่านายหนา้รับจากการรับประกนัภยั 106 93 - - 
อื่น ๆ 29 45 - - 

รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 810 673 - - 
ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (138) (115) - - 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 672 558 - - 
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26. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวด
สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ก าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรต                    
เงินตราต่างประเทศ     
ตราสารหน้ี (26) - - - 
ตราสารทุน 218 - 18 - 
หน่วยลงทนุ 4 - 4 - 
อื่น ๆ (126) - - - 

รวม 70 - 22 - 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ก าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรต                    
เงินตราต่างประเทศ     
ตราสารหน้ี (37) - - - 
ตราสารทุน (220) - 18 - 
หน่วยลงทนุ (5) - (5) - 
อื่น ๆ 165 - - - 

รวม (97) - 13 - 
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27. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 
2562 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

     
ก าไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน - (18) - - 
ก าไรจากการรับช าระหน้ีเงินลงทนุในลูกหน้ีท่ีรับโอน - 3 - 3 
ก าไรจากการตดัรายการ     
 เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน

 เบด็เสร็จอ่ืน (เฉพาะตราสารหน้ี) 6 - - - 
รวม 6 (15) - 3 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย - - (428) - 

รวม - - (428) - 

รวมทั้งส้ิน 6 (15) (428) 3 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
     
ก าไรจากการขายเงินลงทนุ 3,737 162 - - 
ก าไรจากการรับช าระหน้ีเงินลงทนุในลูกหน้ีท่ีรับโอน - 40 - 28 
ก าไรจากการตดัรายการ      
 เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน

 เบด็เสร็จอ่ืน (เฉพาะตราสารหน้ี) 13 - 3 - 

รวม 3,750 202  3 28 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย - - (454) - 

รวม - - (454) - 

รวมทั้งส้ิน 3,750 202 (451) 28 
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28. ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
และ 2562 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น      
 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1 - - - 
 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลคา่ดว้ยมูลค่ายติุธรรม

 ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ 142 - 1 - 
 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 73 - 4 - 

รวม 216 - 5 - 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น     
 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลคา่ดว้ยมูลค่ายติุธรรม

 ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ 147 - 2 - 
 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 226 - 12 - 
รวม 373 - 14 - 

29. หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่าส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                  
30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั)     

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี  - 169 - (7) 

รวม  - 169 - (7) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั)     

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี  - (286) - (12) 

รวม  - (286) - (12) 

30. ภาษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหว่างกาล  187 146 - - 
รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 5 2 - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 184 (8) 103 - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  376 140 103 - 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหว่างกาล 1,101 514 - - 
รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 5 2 - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 153 (5) 100 - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  1,259 511 100 - 
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31. 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 30 มิถุนายน 

 
ก าไรส าหรับงวด 

จ านวนหุ้นสามญั           
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 พนับาท พนับาท พนัหุ้น พนัหุ้น บาท บาท 
ก าไรจากส่วนงานที่ด าเนินงานต่อเน่ือง       
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 1,029,369 319,874 1,048,604 1,145,650 0.98 0.28 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุ้นบุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       
 หุ้นสามญั - - 13 13   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั       
 สมมติว่ามีการแปลงเป็นหุ้นสามญั 1,029,369 319,874 1,048,617 1,145,663 0.98 0.28 

ก าไรจากส่วนงานด าเนินงานที่ยกเลิก       
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ - 1,579,205 1,048,604 1,145,650 - 1.38 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุ้นบุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       
 หุ้นสามญั - - 13 13   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั       
 สมมติว่ามีการแปลงเป็นหุ้นสามญั - 1,579,205 1,048,617 1,145,663 - 1.38 
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 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
ก าไรส าหรับงวด 

จ านวนหุ้นสามญั           
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 พนับาท พนับาท พนัหุ้น พนัหุ้น บาท บาท 
ก าไรจากส่วนงานที่ด าเนินงานต่อเน่ือง       
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 5,344,953 949,459 1,082,606 1,145,766 4.94 0.83 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุ้นบุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       
 หุ้นสามญั - - 13 13   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั       
 สมมติว่ามีการแปลงเป็นหุ้นสามญั 5,344,953 949,459 1,082,619 1,145,779 4.94 0.83 

ก าไรจากส่วนงานด าเนินงานที่ยกเลิก       
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ - 2,965,291 1,082,606 1,145,766 - 2.59 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุ้นบุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       
 หุ้นสามญั - - 13 13   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั       
 สมมติว่ามีการแปลงเป็นหุ้นสามญั - 2,965,291 1,082,619 1,145,779 - 2.59 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

  จ านวนหุ้นสามญั  
 ก าไรส าหรับงวด ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 พนับาท พนับาท พนัหุ้น พนัหุ้น บาท บาท 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 2,844,008 1,809,301 1,048,604 1,145,650 2.71 1.58 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุ้นบุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       
 หุ้นสามญั - - 13 13   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั       
 สมมติว่ามีการแปลงเป็นหุ้นสามญั 2,844,008 1,809,301 1,048,617 1,145,663 2.71 1.58 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

  จ านวนหุ้นสามญั  
 ก าไรส าหรับงวด ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 พนับาท พนับาท พนัหุ้น พนัหุ้น บาท บาท 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 3,139,055 1,785,079 1,082,606 1,145,766 2.90 1.56 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุ้นบุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       
 หุ้นสามญั - - 13 13   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั       
 สมมติว่ามีการแปลงเป็นหุ้นสามญั 3,139,055 1,785,079 1,082,619 1,145,779 2.90 1.56 

32. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัฯและบริษทัเหล่านั้น
และเป็นไปตามปกติธุรกิจ ซ่ึงรายการท่ีมีสาระส าคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ            นโยบายก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562 (ส าหรับงวด 2563) 
รายการท่ีเกิดขึน้ในระหว่างงวด      
บริษัทย่อย (1)      
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี - - 43 4,575 ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี - - - 75  
รายไดด้อกเบ้ีย - - 10 13 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.70 - 5.25 ต่อปี 
รายไดเ้งินปันผล - - 3,022 1,796 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค่้าเช่าและบริการอื่น - - 15 16 อตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
บริษัทร่วม      
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 20 - - - อตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
รายไดอ้ื่น 4 - - -  
ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย 1 2 - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.25 ต่อปี 
เงินปันผลจ่าย - - 234 208 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 2 - - - อตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ค่าใชจ้่ายอื่น 16 25 4 3  
(1) ปี 2562 รวมรายการกับธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) บริษทัหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด และบริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จ ากัด ซ่ึง เป็น          

บริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2562 และเปล่ียนเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตั้งแต่วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ            นโยบายก าหนดราคา 
 2563 2562 2563 2562 (ส าหรับงวด 2563) 
รายการที่เกิดขึน้ในระหว่างงวด (ต่อ)      
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (2)      
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี 1,627 469 304 - ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี - 425 - -  
มูลค่าซ้ือ/ขายสัญญาอตัราแลกเปลี่ยน - 110 - -  
รายไดด้อกเบ้ีย 32 73 5 - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.05 - 4.44 ต่อปี 
รายไดเ้งินปันผล 48 20 48 7 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 15 1 - - อตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
รายไดอ่ื้น 23 - - -  
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1 97 - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.34  ต่อปี 
เงินปันผลจ่าย 190 1,727 - - ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าบริหารโครงการจ่าย 6 10 3 3 อตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญาซ่ึงค านวณ 

   โดยอา้งอิงจากประมาณการเวลาท่ีใช ้
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 127 - - - อตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 223 80 - 6  
(2) รวมรายการกบัธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั และบริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัเก่ียวขอ้ง

กนัตั้งแตว่นัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ            นโยบายก าหนดราคา 
 2563 2562 2563 2562 (ส าหรับงวด 2563) 
รายการที่เกิดขึน้ในระหว่างงวด      
บริษัทย่อย (1)      
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี - - 43 5,023 ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี - - - 245  
รายไดด้อกเบ้ีย - - 20 30 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.70 - 5.65 ต่อปี 
รายไดเ้งินปันผล - - 3,374 1,796 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค้่าเช่าและบริการอ่ืน - - 21 30 อตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 1 -  
บริษัทร่วม      
รายไดเ้งินปันผล - - 353 64 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 20 1 - - อตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
รายไดอ่ื้น 4 - - -  
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 2 4 - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.65 ต่อปี 
เงินปันผลจ่าย - - 234 208 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 2 - - - อตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 28 51 7 6  
(1) ปี 2562 รวมรายการกับธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) บริษทัหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด และบริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จ ากัด ซ่ึงเป็น         

บริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2562 และเปล่ียนเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตั้งแต่วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ            นโยบายก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562 (ส าหรับงวด 2563) 
รายการที่เกิดขึน้ในระหว่างงวด (ต่อ)      
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (2)      
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี 12,930 790 1,873 - ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี 11,312 595 10,176 - ราคาตลาด 
มูลค่าซ้ือ/ขายสัญญาอตัราแลกเปลีย่น - 494 - -  
รายไดด้อกเบ้ีย 46 148 6 - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.05 - 4.44 ต่อปี 
รายไดเ้งินปันผล 48 55 48 25 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 44 4 - - อตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
รายไดอ่ื้น 48 - - -  
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 2 190 - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.34 ต่อปี 
เงินปันผลจ่าย 190 1,727 - - ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าบริหารโครงการจ่าย 12 20 6 6 อตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญาซ่ึงค านวณ 

   โดยอา้งอิงจากประมาณการเวลาท่ีใช ้
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 135 - - - อตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 539 121 2 6  
(2) รวมรายการกบัธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั และบริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัเก่ียวขอ้ง

กนัตั้งแต่วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 

ยอดคงคา้งของรายการระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัท่ีเกิดขึ้นในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2563 และ 2562 สามารถแสดงดว้ยยอดถวัเฉล่ียจากยอดคงคา้ง ณ วนัส้ินเดือน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

บริษัทย่อย      
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ - - - 76 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี - - 699 1,066 
บริษัทร่วม      
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 143 - - - 
เงินรับฝาก - 169 - - 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม  52 108 - - 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน      
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 8,776 13 2,112 - 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี - 6,394 - - 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 185 - - - 
เงินรับฝาก - 1,364 - - 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 205 12,621 - - 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ยอดคงคา้งของรายการระหว่างกนักบับริษทัย่อย บริษทั
ร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญัมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2563 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

 

รายการระหว่าง
ธนาคารฯ 

เงินให้สินเช่ือแก่
ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ีย           
คา้งรับ สินทรัพยอ่ื์น 

รายการระหว่าง
ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี           
ท่ีออกและ                  
เงินกูย้ืม หน้ีสินอ่ืน 

บริษัทร่วม       
ธนาคารทหารไทย 87 - 1 - - 4 
บมจ. เอม็ บี เค - - 13 - 50 80 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน       

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง 17,309 - 207 50 1,200 328 

 17,396 - 221 50 1,250 412 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2562 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

 

รายการระหว่าง
ธนาคารฯ 

เงินให้สินเช่ือแก่
ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ีย           
คา้งรับ สินทรัพยอ่ื์น 

รายการระหว่าง
ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี          
ท่ีออกและ                  
เงินกูย้ืม หน้ีสินอ่ืน 

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

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง 3,208 - 507 172 735 63 

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

 30 มิถุนายน 2563 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

 

รายการระหว่าง
ธนาคารฯ 

เงินให้สินเช่ือแก่
ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ีย           
คา้งรับ สินทรัพยอ่ื์น 

รายการระหว่าง
ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี        
ท่ีออกและ       
เงินกูย้ืม หน้ีสินอ่ืน 

บริษัทย่อย       
บบส. เอน็ เอฟ เอส - 422 5 - - - 
บบส. แมก๊ซ์ จ ากดั - 244 4 - - - 
บบส. ที เอส จ ากดั - - 1 - - - 
บจ. ที เอม็ โบรคเกอร์ - 2 - - - - 
บมจ. เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต - - 1 - - - 
บมจ. ธนชาต ประกนัภยั - - 9 - - - 
บมจ. ราชธานีลิสซ่ิง - - 345 - - - 
บริษัทร่วม       
ธนาคารทหารไทย - - - - - - 
บมจ. เอม็ บี เค - - 3 - - 70 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน       

ธนาคารธนชาต 5,102 - - - - - 

 5,102 668 368 - - 70 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2562 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

 

รายการระหว่าง
ธนาคารฯ 

เงินให้สินเช่ือแก่
ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ีย           
คา้งรับ สินทรัพยอ่ื์น 

รายการระหว่าง
ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี       
ท่ีออกและ      
เงินกูย้ืม หน้ีสินอ่ืน 

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

ธนาคารธนชาต 30 - 118 - - 1 

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

ช่ือบริษทั อตัราดอกเบ้ีย 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 (ส าหรับปี 2563)   
บริษทับริหารสินทรัพย ์ เอน็ เอฟ เอส จ ากดั เงินกูลู้กหน้ีชั้นดี (MLR)                            

ของธนาคารธนชาต - 1% 
422 442 

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

244 260 

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

2 1 

รวม  668 703 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในหุน้สามญัในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยการมี
ผูบ้ริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเป็นผูถื้อหุ้นและ/หรือมีกรรมการร่วมกันรวมจ านวนประมาณ 1,798     
ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1,580 ลา้นบาท) (31 ธันวาคม 2562: 1,706 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม 
และ 1,520 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีรายการท่ีเก่ียวข้องกันกับพนักงานระดับ
ผูบ้ริหารขึ้นไปของบริษทัฯและบริษทัในกลุ่ม โดยรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวท่ีมียอดคงคา้ง
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึก
ผลประโยชนใ์หแ้ก่ผูบ้ริหารส าคญัรวมถึงกรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยทั้งหมดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี - 6 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังาน 63 199 27 52 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 2 6 1 - 

 65 205 28 52 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังาน 142 351 53 72 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 4 11 1 - 

 146 362 54 72 

33. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยด าเนินกิจการใน 6 ส่วนงานหลักคือ (1) บริษทัฯ (2) ธุรกิจหลักทรัพย์ (3) ธุรกิจ
ประกนัชีวิต (4) ธุรกิจประกนัภยั (5) ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์และ (6) ธุรกิจเช่าซ้ือและลีสซ่ิง  

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

ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ                 
ประกนั
ชีวิต 

ธุรกิจ
ประกนัภยั 

ธุรกิจ                
บริหาร      
สินทรัพย ์

ธุรกิจ       
เช่าซ้ือและ
ลีสซ่ิง ธุรกิจอื่น 

รายการ                   
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

          
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (118) 41 41 51 6 572 15 - 608 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น 3,133 309 (53) 663 29 239 131 (2,411) 2,040 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ (63) (190) (34) (260) (16) (107) (57) 22 (705) 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า        
จะเกิดขึ้น (5) - (67) (79) (11) (57) - 3 (216) 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน
ก่อนภาษีเงินได ้ 2,947 160 (113) 375 8 647 89 (2,386) 1,727 

ภาษีเงินได ้ (103) (31) (41) (76) - (114) (11) - (376) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนไดเ้สียท่ี        
ไม่มีอ านาจควบคุม 2,844 129 (154) 299 8 533 78 (2,386) 1,351 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์
ธุรกิจ                 

ประกนัชีวิต 
ธุรกิจ

ประกนัภยั 

ธุรกิจ                
บริหาร      
สินทรัพย ์

ธุรกิจ       
เช่าซ้ือและ
ลีสซ่ิง ธุรกิจอื่น 

การ
ด าเนินงาน         
ที่ยกเลิก 

รายการ                   
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

           
รายไดด้อกเบี้ยสุทธิ (100) 42 62 57 (7) 636 1 - 2 693 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น 2,001 1,948 (67) 1,229 14 109 135 - (4,215) 1,154 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ (100) (195) (30) (282) (30) (114) (102) - 13 (840) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุน
จากการดอ้ยค่า 8 - - - 7 (35) - - (149) (169) 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองก่อนภาษเีงินได ้ 1,809 1,795 (35) 1,004 (16) 596 34 - (4,349) 838 

ภาษีเงินได ้ - (358) (14) (199) 32 (116) (9) - 524 (140) 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง 1,809 1,437 (49) 805 16 480 25 - (3,825) 698 

ก าไรจากการด าเนินงานที่ยกเลิก - - - - - - - 3,108 - 3,108 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนไดเ้สียที่    
ไม่มีอ านาจควบคุม 1,809 1,437 (49) 805 16 480 25 3,108 (3,825) 3,806 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ                 
ประกนั
ชีวิต 

ธุรกิจ
ประกนัภยั 

ธุรกิจ                
บริหาร      
สินทรัพย ์

ธุรกิจ       
เช่าซ้ือและ
ลีสซ่ิง ธุรกิจอื่น 

รายการ                   
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

          
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (226) 86 87 104 15 1,244 29 - 1,339 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น 3,609 570 (223) 1,110 70 359 4,323 (2,133) 7,685 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ (129) (356) (68) (530) (33) (219) (141) 37 (1,439) 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า        
จะเกิดขึ้น (14) - (67) (81) (25) (189) - 3 (373) 

ก าไร (ขาดทุน) จากการ
ด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 3,240 300 (271) 603 27 1,195 4,211 (2,093) 7,212 

ภาษีเงินได ้ (101) (59) (14) (122) (6) (226) (731) - (1,259) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนไดเ้สียท่ี        
ไม่มีอ านาจควบคุม 3,139 241 (285) 481 21 969 3,480 (2,093) 5,953 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์
ธุรกิจ                 

ประกนัชีวิต 
ธุรกิจ

ประกนัภยั 

ธุรกิจ                
บริหาร      
สินทรัพย ์

ธุรกิจ       
เช่าซ้ือและ
ลีสซ่ิง ธุรกิจอื่น 

การ
ด าเนินงาน         
ที่ยกเลิก 

รายการ                   
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

           
รายไดด้อกเบี้ยสุทธิ (200) 85 124 112 (6) 1,263 3 - 2 1,383 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น 2,125 2,226 (160) 1,775 322 226 239 - (4,278) 2,475 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ (153) (397) (72) (538) (67) (230) (183) - 30 (1,610) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุน
จากการดอ้ยค่า 13 - - - 296 (61) - - 38 286 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองก่อนภาษเีงินได ้ 1,785 1,914 (108) 1,349 545 1,198 59 - (4,208) 2,534 

ภาษีเงินได ้ - (378) 2 (266) (103) (241) (13) - 488 (511) 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง 1,785 1,536 (106) 1,083 442 957 46 - (3,720) 2,023 

ก าไรจากการด าเนินงานที่ยกเลิก - - - - - - - 5,844 - 5,844 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนไดเ้สียที่    
ไม่มีอ านาจควบคุม 1,785 1,536 (106) 1,083 442 957 46 5,844 (3,720) 7,867 

สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วนัท่ี  30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562                 
มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์
ธุรกิจ                 

ประกนัชีวิต 
ธุรกิจ

ประกนัภยั 

ธุรกิจ                    
บริหาร      
สินทรัพย ์

ธุรกิจ              
เช่าซ้ือและ   
ลีสซ่ิง ธุรกิจอื่น 

รายการ                   
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

          
สินทรัพยข์องส่วนงาน          

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  84,599 6,157 7,468 14,832 3,893 52,509 18,633 (39,359) 148,732 

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

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีทรัพยสิ์นท่ีมีภาระผูกพนั ซ่ึงมี
มูลค่าตามบญัชี ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์     
วางประกนักบันายทะเบียน 1,180 1,550 - - 
วางประกนัศาล 1 1 - - 
วางประกนัตามหลกัเกณฑข์องคปภ. 4 4 - - 
วางประกนัเคร่ืองรูดบตัร EDC 1 - - - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     
วางประกนักบันายทะเบียน 1,770 2,015 - - 
วางประกนัการท าสัญญาอนุพนัธ์ทางการเงิน - 113 - - 

    ค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 1 1 - - 
ทรัพยสิ์นรอการขาย     
อสังหาริมทรัพยส่์วนท่ีให้สิทธิแก่ลูกหน้ี                             
ในการซ้ือคืนหรือซ้ือก่อน - 1 - - 

อสังหาริมทรัพยส่์วนท่ีท าสัญญาจะซ้ือจะขายกบั
ลูกคา้ แต่อยูร่ะหว่างการผอ่นช าระหรือ                           
การโอนกรรมสิทธ์ิ 33 20 - - 

 2,990 3,705 - - 
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35. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ในภายหน้า 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้ นในภายหน้าท่ีมี
สาระส าคญัมีดงัน้ี 

35.1 ภาระผูกพนั 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถนุายน  
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน  
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ภาระผกูพนัอื่น      

อื่น ๆ 55 44 1 1 

รวม 55 44 1 1 

 นอกจากน้ี บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาอนุพันธ์ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหวา่งกาลขอ้ 6 

35.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระท่ีต้องจ่ายค่าบริการท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สิน                          
รอการขาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและค่าบริการอ่ืน ๆ พร้อมทั้งค่าเช่าและค่าบริการอาคารส านักงาน
ตามสัญญาเช่าระยะสั้นหรือมูลค่าต ่าดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี กิจการอื่น กิจการอื่น 

2563 49 9 
2564 2 1 

2565 เป็นตน้ไป 1 - 

36. หนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้/คดีฟ้องร้อง 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้ นจากการถูกฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายเป็นจ านวนรวมประมาณ 136 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 44 ลา้นบาท) ซ่ึงผลของคดียงั
ไม่เป็นท่ีส้ินสุด อย่างไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัย่อยได้พิจารณาตั้งส ารองหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นไวแ้ล้ว
บางส่วน และส่วนท่ีเหลือฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึง
ไม่ไดบ้นัทึกเป็นหน้ีสิน ณ ปัจจุบนั  
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37. หนังสือค า้ประกนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯมีหนังสือค ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯจ านวนเงิน
ประมาณ 1 ลา้นบาท เพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

38. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 2563 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมลูค่า                   
ด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 
 

  
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม 
ผา่นก าไรหรือขาดทุน 5,862 5,862 615 5,024 223 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์  6 6 6 - - 
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ 8,836 8,836 - 8,836 - 

ตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ 1,938 1,938 1,649 - 289 

หนีสิ้นทางการเงินท่ีวัดมลูค่า                          
ด้วยมูลค่ายุติธรรม      

หน้ีสินอนุพนัธ์  11 11 11 - - 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2562 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมลูค่า                   
ด้วยมูลค่ายุติธรรม 

     

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

     

หน้ีสินอนุพนัธ์  47 47 47 - - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2563 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมลูค่า                   
ด้วยมูลค่ายุติธรรม      

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม 
ผา่นก าไรหรือขาดทุน 2,559 2,559 - 2,442 117 

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ 497 497 - 497 - 

ตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ 1,500 1,500 1,336 - 164 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2562 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

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

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 และ 3  

ก)    มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีค านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย 

ข) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด ค านวณโดยใช้มูลค่า
ทางบญัชี (Book Value) หรือการปรับปรุงมูลค่าทางบญัชี (Adjusted Book Value) 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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39. การด าเนินงานท่ียกเลกิ 

เม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2562 บริษัทฯได้ด าเนินการขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน)               
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั และ บริษทั ธนชาตโบรกเกอร์ จ ากดั ท่ีบริษทัฯถือเป็นเงิน
ลงทุนในบริษทัย่อยให้แก่ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ดงันั้น เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ
มาตรฐานการบัญชี บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงแสดงผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยท่ีจ าหน่าย เป็น                       
“ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก” และ “ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากการด าเนินงานท่ียกเลิก”   
ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เน่ืองจาก
ถือเป็นการยกเลิกสายงานธุรกิจของกลุ่มบริษทั ซ่ึงขอ้มูลผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยท่ีจ าหน่ายมีดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2562 

ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี                        

30 มิถุนายน 2562 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม   
ก าไรหรือขาดทุน   
รายไดด้อกเบ้ีย 11,310 22,391 
ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย (3,892) (7,693) 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 7,418 14,698 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 2,510 4,934 
ค่าใชจ้่ายธรรมเนียมและบริการ (1,030) (2,139) 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,480 2,795 
ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 445 553 
รายไดเ้งินปันผล 199 240 
รายไดอ้ื่น ๆ 190 702 
รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 9,732 18,988 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ   
ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน 3,022 5,580 
ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 603 1,165 
ค่าภาษีอากร 171 338 
ค่าใชจ้่ายอื่น 1,257 2,369 

รวมค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ 5,053 9,452 
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 783 2,229 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 3,896 7,307 
ภาษีเงินได ้ (788) (1,463) 
ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินท่ียกเลิก 3,108 5,844 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2562 

ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี                        

30 มิถุนายน 2562 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ต่อ)   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   
รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน              

ในภายหลัง  
 

ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 392 959 
การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน และ อาคาร 3,197 3,197 
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง (718) (831) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นจากการด าเนินงานท่ียกเลิก  2,871 3,325 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 5,979 9,169 

ขอ้มูลกระแสเงินสดของบริษทัย่อยท่ีจ าหน่ายส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2562  

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (33,915) 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน 16,226 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 15,434 
เงินสดลดลงสุทธิ (2,255) 

40. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่
ผูถื้อหุน้สามญัและผูถื้อหุน้บุริมสิทธ์ิในอตัราหุน้ละ 1.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 1,258 ลา้นบาท 

41. การอนุมัตข้ิอมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 
2563 
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