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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั)                  
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                               
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ                 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลการด าเนินงานและกระแส                      
เงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั 
ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค              
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ             
จากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุใน
ขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์            
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 1.2 และขอ้ 3 ก) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วน สถานการณ์ดงักล่าวอาจ
น ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดในอนาคตของกลุ่มบริษทั 
และจากผลกระทบของสถานการณ์ดงักล่าว กลุ่มบริษทัจึงไดจ้ดัท างบการเงินโดยเลือกน าแนวปฏิบติัทางการบญัชี 
เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับกิจการท่ีใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจไทย ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีมาถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมี
เง่ือนไขต่อกรณีขา้งตน้แต่อย่างใด 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ                          
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้
ไดร้วมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบ
ส าหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 13 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินใหสิ้นเช่ือแก่
ลูกหน้ีเป็นจ านวน 52,593 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 37 ของยอดสินทรัพยร์วม) และค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดวา่จะเกิดขึ้นเป็นจ านวน 2,342 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีมีสาระส าคญัอยา่งมากต่องบการเงิน ในปี 2563               
กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน มาถือปฏิบติัโดยเร่ิมมีผล 
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีก าหนดหลกัการเก่ียวกบัวิธีการ
ค านวณการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น หลกัการ
ดงักล่าวตอ้งอาศยัการพฒันาแบบจ าลองส าหรับการค านวณท่ีมีความซบัซอ้น โดยตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณ
การอยา่งมากจากผูบ้ริหารในการพฒันาแบบจ าลองรวมถึงการระบุเง่ือนไขการประเมินการเพิ่มขึ้นในความเส่ียง
ดา้นเครดิตของลูกหน้ีนบัตั้งแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ค่าความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะผิดนดัช าระหน้ี ร้อยละของ
ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นเม่ือลูกหน้ีผิดนดัช าระหน้ีต่อจ านวนเงินของยอดหน้ี ประมาณการยอดหน้ีเม่ือลูกหน้ี
ผิดนดัช าระ การค านวณค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของลูกหน้ี การเลือกขอ้มูลการคาดการณ์
สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตมาใชใ้นแบบจ าลอง และการปรับปรุงส่วนเพิ่มจากการบริหารจดัการค่าเผ่ือผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นเน่ืองจากขอ้จ ากดัของแบบจ าลอง ดว้ยความมีสาระส าคญัและการท่ีผูบ้ริหารตอ้งใช้
ดุลยพินิจอยา่งสูงในการประมาณการดงักล่าว ขา้พเจา้จึงให้ความส าคญักบัการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 
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ขา้พเจา้ไดศึ้กษา ท าความเขา้ใจ ประเมินและสุ่มทดสอบความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในท่ี
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการปล่อยสินเช่ือ การรับช าระเงิน การประเมินค่าความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะผิดนดัช าระหน้ี                
ร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นเม่ือลูกหน้ีผิดนดัช าระหน้ีต่อยอดหน้ี และประมาณการยอดหน้ีเม่ือลูกหน้ี
ผิดนดัช าระรวมถึงการค านวณค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี และสุ่ม
ทดสอบระบบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและ
ทดสอบความสมเหตุสมผลของแบบจ าลองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ี 
กลุ่มบริษทัใชใ้นการประเมินการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตประเภทต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอ้มูล
ท่ีใชใ้นการออกแบบประสิทธิภาพของแบบจ าลองส าหรับกลุ่มลูกหน้ีท่ีส าคญั และกระบวนการก ากบัดูแลการ
พฒันาแบบจ าลอง โดยการสอบทานเอกสารประกอบการพฒันาแบบจ าลอง สุ่มทดสอบความถูกตอ้งและความ
ครบถว้นของขอ้มูลท่ีน ามาใชพ้ฒันาแบบจ าลอง ประเมินวิธีการค านวณและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการค านวณ                
ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไดป้ระเมินความสมเหตสุมผลของปัจจยัทางเศรษฐศาสตร์มหภาค และความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกั
ของสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั และความเหมาะสมของการปรับปรุงส่วนเพิ่มจากการบริหารจดัการ เปรียบเทียบ
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทักบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และประเมินความเพียงพอของการเปิดเผย
ขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นโดยการสุ่มทดสอบการจดักลุ่มเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีตามการเปล่ียนแปลงในความเส่ียง
ดา้นเครดิตนบัตั้งแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก และทดสอบการค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดขึ้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี รวมถึงการทดสอบความครบถว้นของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการค านวณค่าเผื่อ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  

การรับรู้รายได้ดอกเบีย้ 

กลุ่มบริษทัมีรายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินท่ีรับรู้ในปี 2563 
จ านวน 3,516 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 17 ของรายไดร้วม) กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดด้อกเบ้ียดว้ยวิธีอตัราดอกเบ้ีย                   
ท่ีแทจ้ริง ซ่ึงการก าหนดอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการของผูบ้ริหารในการ
ประมาณการกระแสเงินสดรับในอนาคตตลอดอายท่ีุคาดไวข้องเคร่ืองมือทางการเงิน โดยค านึงถึงส่วนลดหรือ
ส่วนเกินในการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์และค่าธรรมเนียม ตลอดจนตน้ทุนท่ีเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
นอกจากน้ี รายไดด้อกเบ้ียดงักล่าวเกิดจากธุรกรรมการปล่อยสินเช่ือท่ีมีรายการจ านวนมากและมีลูกคา้จ านวนมากราย 
ดงันั้น ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญักบัการตรวจสอบวา่รายไดด้อกเบ้ียเงินใหสิ้นเช่ือไดรั้บรู้ดว้ยมูลค่าท่ีถูกตอ้งตามท่ี
ควรและในระยะเวลาท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ขา้พเจา้ไดศึ้กษา ท าความเขา้ใจ ประเมินและสุ่มทดสอบความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักระบวนการปล่อยสินเช่ือ การรับรู้รายไดด้อกเบ้ีย การรับช าระเงิน และระบบการควบคุมภายในดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการสอบถามผูบ้ริหาร ท าความเขา้ใจและประเมินวิธีการท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการประมาณ
การกระแสเงินสดรับและช่วงอายขุองสินทรัพยท์างการเงินในการก าหนดอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง รวมทั้งสุ่มทดสอบ
ความถูกตอ้งของขอ้มูลและการค านวณ นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดสุ่้มตวัอยา่งสัญญาเงินให้สินเช่ือ เพื่อตรวจสอบการ
บนัทึกรายการเงินใหสิ้นเช่ือและการรับรู้รายไดว้า่มีการรับรู้รายไดเ้ป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญาและมีการปรับปรุง
ดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดแ้ละเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และขา้พเจา้ไดท้ าการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายได ้และสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบญัชีท่ี
ส าคญัท่ีท าผา่นใบส าคญัทัว่ไป  

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 48,007 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 34 ของ
ยอดสินทรัพยร์วม) ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญัในการพิจารณาการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม เน่ืองจากการ
ประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมถือเป็นประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญัท่ีฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ในการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ทั้งจากมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย หรือมูลค่าจากการใช้
สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ ซ่ึงรวมถึงการระบุหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและการประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บ รวมถึงการก าหนดอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตในระยะยาว
ท่ีหมาะสม ซ่ึงท าใหเ้กิดความเส่ียงในการแสดงมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีไม่เหมาะสม  

ขา้พเจา้ไดท้ าความเขา้ใจและประเมินการก าหนดหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและแบบจ าลองทางการเงินท่ี
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเลือกใช ้โดยท าความเขา้ใจกระบวนการพจิารณาของฝ่ายบริหารวา่สอดคลอ้งตาม
ลกัษณะการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยห์รือไม่ นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดท้ดสอบความเหมาะสมของสมมติฐานท่ีส าคญั
ท่ีใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตท่ีจดัท าโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั โดยการ
เปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูลภายนอกและภายในของบริษทัฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมาณ                   
การกระแสเงินสดกบัผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นในอดีตเพื่อประเมินการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณ
การกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคต และพิจารณาความเหมาะสมของอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตของ
รายไดใ้นระยะยาวท่ีฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเลือกใช ้และทดสอบการค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน  
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หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย/ประกนัชีวิต 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 24 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมียอดคงคา้ง                  
เงินส ารองประกนัชีวิตจ านวน 5,812 ลา้นบาท และส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายจาก
สัญญาประกนัภยัจ านวน 1,839 ลา้นบาท ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินตามสัญญาประกนัภยั/ประกนัชีวิตตาม               
งบการเงิน โดยเงินส ารองประกนัชีวิตเป็นยอดเงินส ารองสะสมตั้งแต่วนัเร่ิมท าประกนัถึงวนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานส าหรับกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีมีผลบงัคบัอยู ่ซ่ึงค านวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชข้อ้
สมมติหลายประการท่ีเป็นค่าประมาณการท่ีดีท่ีสุดของภาระผกูพนัตามสัญญาประกนัชีวิต ณ ขณะนั้น และส าหรับ
บญัชีส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายเป็นประมาณการส ารองทั้งในส่วนของความเสียหาย
ท่ีเกิดขึ้นและไดรั้บรายงานแลว้และความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน ซ่ึงการประมาณการดงักล่าว
ค านวณขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั ขอ้สมมติหลกัท่ีใชใ้นการค านวณ
อา้งอิงจากขอ้มูลในอดีต และตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการ การเปล่ียนแปลงขอ้สมมติต่าง ๆ 
จะมีผลกระทบต่อยอดส ารองประกนัภยัและส ารองประกนัชีวิต ดงันั้น ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญักบัการตรวจสอบ
ความเพียงพอของการประมาณการส ารองดงักล่าว 

ขา้พเจา้ไดศึ้กษา ท าความเขา้ใจ ประเมินและสุ่มทดสอบประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในเก่ียวกบัการรับ
เร่ืองสินไหมทดแทน การจดัการสินไหมทดแทน การตั้งประมาณการส ารองสินไหมทดแทนและสินไหมคา้งจ่าย 
และการประมาณการเงินส ารองประกนัชีวิต โดยการสอบถามผูบ้ริหาร ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเกณฑแ์ละขอ้สมมติท่ี
ใชใ้นการประมาณการโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดสุ่้มทดสอบขอ้มูลท่ีนกัคณิตศาสตร์ใช้
ในการค านวณเงินส ารองและประมาณการส ารองสินไหมทดแทน สุ่มตวัอยา่งแฟ้มสินไหมรายใหญ่ วิเคราะห์
เปรียบเทียบขอ้มูลความถ่ีของการเกิดความเสียหายและขนาดของความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นต่อคร้ัง วิเคราะห์เปรียบเทียบ
รายการเคล่ือนไหวของยอดเงินส ารอง นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดส้อบทานรายงานการค านวณประมาณการส ารองท่ี
จดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัวา่สอดคลอ้งกบัประมาณการท่ีตั้งไวใ้นบญัชี ประเมินขอ้สมมติ วิธีการท่ีใชใ้น           
การค านวณ ทดสอบขอ้มูลในอดีตท่ีนกัคณิตศาสตร์ใช ้และเปรียบเทียบกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นปีก่อน 
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ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ หากในการปฏิบติังานดงักล่าว ขา้พเจา้สรุป
ไดว้า่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัแลว้ ขา้พเจา้จะตอ้งรายงานขอ้เทจ็จริงนั้น ทั้งน้ี ขา้พเจา้
ไม่พบวา่มีเร่ืองดงักล่าวท่ีตอ้งรายงาน 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า 
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด 

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

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง                   
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ             
ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก              
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด                 
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ        
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และ
สรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผย
ดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการ
ก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียง 
ผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบ                   
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้ และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะหรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พจิารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการ
กระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้
ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 
 
 
สมใจ คุณปสุต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพนัธ์ 2564 



บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563

 (หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์

เงินสด 2,471              2,970              -                      -                      

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - เงินฝากสถาบนัการเงิน 8 7,811,600        7,404,040        171,951          29,841            

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

   ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 9 3,356,589        -                      1,217,639        -                      

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 10 145,444          12,755            142,100          -                      

เงินลงทุนสุทธิ 11 21,650,020      41,550,937      8,697,046        22,597,140      

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้สุทธิ 12 48,006,971      45,420,712      67,468,789      71,416,280      

เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับสุทธิ 13 50,250,543      53,159,444      803,616          715,839          

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 15 3,054,027        3,128,013        1,597,510        1,605,814        

ทีดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยสิ์ทธิการใชสุ้ทธิ 16 677,699          301,038          138,665          77,785            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 17 163,898          138,628          870                 640                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 917,113          809,047          -                      -                      

ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพย์ 1,246,888        2,577,224        -                      764,570          

สินทรัพยที์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท์ีถือไวเ้พอืขาย 19 -                      3,423,074        -                      -                      

สินทรัพยอื์นสุทธิ 20 3,472,371        2,998,680        76,092            88,683            

รวมสินทรัพย์ 140,755,634    160,926,562    80,314,278      97,296,592      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563

 (หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 21 13,312,347      15,659,515      -                      -                      

หนีสินอนุพนัธ์ 10 14,219            46,515            -                      -                      

ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ืม 22 33,887,024      44,780,435      10,700,000      17,587,468      

ประมาณการหนีสิน 23 410,153          468,225          58,513            52,329            

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 225,797          209,995          178,258          148,869          

หนีสินจากสัญญาประกนัภยั/ประกนัชีวิต 24 12,231,053      13,095,578      -                      -                      

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

หนีสินอืน 25 7,906,887        8,024,895        774,997          951,417          

รวมหนีสิน 67,987,480      86,867,809      11,711,768      23,322,734      

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้ 26

   ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้

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

      หุน้สามญั 1,165,116,547 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 11,651,165      11,651,165      11,651,165      11,651,165      

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

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

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ 27 (2,701,100)      (2,540,472)      529,030          589,637          

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้  - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 28 1,277,830        1,277,830        1,277,830        1,277,830        

                     - สาํรองหุน้ทุนซือคืน 26 5,863,053        999,964          5,863,053        999,964          

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 51,016,932      53,378,669      53,078,708      58,389,449      

หัก: หุน้ทุนซือคืน - หุน้สามญั 26 (5,863,053)      (999,964)         (5,863,053)      (999,964)         

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 63,310,604      65,832,969      68,602,510      73,973,858      

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 9,457,550        8,225,784        -                      -                      

รวมส่วนของเจ้าของ 72,768,154      74,058,753      68,602,510      73,973,858      

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 140,755,634    160,926,562    80,314,278      97,296,592      

    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

 

กรรมการ

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กาํไรหรือขาดทุน

การดําเนินงานต่อเนือง

รายไดด้อกเบีย 30 4,213,087        4,339,052        126,989           119,875           

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 31 (1,620,162)      (1,599,451)      (567,109)         (538,227)         

รายได้ดอกเบียสุทธิ 2,592,925        2,739,601        (440,120)         (418,352)         

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 1,659,343        1,458,217        480                  609                  

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (410,723)         (374,135)         (1,079)             (575)                

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 32 1,248,620        1,084,082        (599)                34                    

กาํไรสุทธิจากเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่ายติุธรรม

   ผา่นกาํไรหรือขาดทุน/กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพอืคา้

   และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 33 150,558           145,707           163,441           -                       

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 34 3,756,985        513,526           (450,742)         53,837,128     

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 12.4 2,154,393        366,638           -                       -                       

กาํไรจากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอนื 225,455           221,627           146,975           440,257           

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 35 7,708,659        7,982,593        -                       -                       

รายไดเ้งินปันผล 308,218           181,467           3,914,027        3,630,726        

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอนื ๆ 585,023           822,886           109,275           51,639             

รวมรายได้จากการดําเนินงาน 18,730,836     14,058,127     3,442,257        57,541,432     

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 36 (5,820,488)      (6,574,234)      -                       -                       

รายได้จากการดําเนินงานสุทธิ 12,910,348     7,483,893        3,442,257        57,541,432     

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอนื ๆ 

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 1,886,934        1,895,377        179,318           139,186           

ค่าตอบแทนกรรมการ 37 82,709             69,772             48,693             46,569             

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัอาคาร สถานทีและอุปกรณ์ 244,765           245,286           24,164             20,589             

ค่าภาษีอากร 20,889             34,655             3,298               3,895               

ค่าใชจ่้ายอนื 674,730           789,062           60,457             83,997             

รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอนื ๆ 2,910,027        3,034,152        315,930           294,236           

ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกดิขึน (โอนกลบั) 38 595,389           -                       (28,068)           -                       

โอนกลบัหนีสูญ หนีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 39 -                       (316,254)         -                       (14,037)           

กาํไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 9,404,932        4,765,995        3,154,395        57,261,233     

ภาษีเงนิได้ 18.2 (1,556,690)      (1,366,653)      (29,932)           (141)                

กาํไรสําหรับปีจากการดําเนินงานต่อเนือง 7,848,242        3,399,342        3,124,463        57,261,092     

การดําเนินงานทยีกเลกิ

กาํไรสําหรับปีจากการดําเนินงานทียกเลกิ -                       13,360,708     -                       -                       

รวมกาํไรสําหรับปี 7,848,242        16,760,050     3,124,463        57,261,092     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื

การดําเนินงานต่อเนือง

รายการทีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี

   ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื (38,669)           -                       1,009               -                       

กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผอืขาย -                       379,514           -                       34,473

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืในบริษทัร่วม (ขาดทุน) 10,034             (64,689)           -                       -                       

ภาษีเงนิไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื (ขาดทุน) 7,734               27,766             (202)                (6,894)             

(20,901)           342,591           807                  27,579             

รายการทีไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดให้วดัมูลค่า

   ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื (1,392,658)      -                       (708,346)         -                       

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ -                       88,852             -                       39,830             

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืในบริษทัร่วม (ขาดทุน) (121,071)         246,604           -                       -                       

กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (ขาดทุน)

    สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 73,781             (75,622)           12,371             (5,547)             

ภาษีเงนิไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื (ขาดทุน) 157,156           (14,039)           41,915             (7,966)             

(1,282,792)      245,795           (654,060)         26,317             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนืจากการดําเนินงานต่อเนือง (ขาดทุน) (1,303,693)      588,386           (653,253)         53,896             

การดําเนินงานทยีกเลกิ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนืจากการดําเนินงานทยีกเลกิ -                       2,996,555        -                       -                       

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ขาดทุน) (1,303,693)      3,584,941        (653,253)         53,896             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมจากการดาํเนินงานต่อเนือง 6,544,549        3,987,728        2,471,210        57,314,988     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมจากการดาํเนินงานทียกเลิก -                       16,357,263     -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 6,544,549        20,344,991     2,471,210        57,314,988     

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของบริษัทฯ

กาํไรสาํหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเนือง 6,669,030        1,729,979        3,124,463        57,261,092     

กาํไรสาํหรับปีจากการดาํเนินงานทียกเลิก -                       9,077,080        -                       -                       

กาํไรสาํหรับปีส่วนทีเป็นของบริษทัฯ 6,669,030        10,807,059     3,124,463        57,261,092     

ส่วนทีเป็นของส่วนได้เสียทไีม่มีอาํนาจควบคุม

กาํไรสาํหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเนือง 1,179,212        1,669,363        

กาํไรสาํหรับปีจากการดาํเนินงานทียกเลิก -                       4,283,628        

กาํไรสาํหรับปีส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,179,212        5,952,991        

7,848,242        16,760,050     

-                       -                       (3,124,463)      (57,261,092)    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษัทฯ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมจากการดาํเนินงานต่อเนือง 5,527,435        2,108,033        2,471,210        57,314,988     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมจากการดาํเนินงานทียกเลิก -                       10,495,185     -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส่วนทีเป็นของบริษทัฯ 5,527,435        12,603,218     2,471,210        57,314,988     

ส่วนทีเป็นของส่วนได้เสียทไีม่มีอาํนาจควบคุม

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมจากการดาํเนินงานต่อเนือง 1,017,114        1,879,695        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมจากการดาํเนินงานทียกเลิก -                       5,862,078        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,017,114        7,741,773        

6,544,549        20,344,991     

-                       -                       (2,471,210)      (57,314,988)    

กาํไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 40

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาทต่อหุ้น)

      กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเนือง 6.26                 1.51                 2.93                 49.98               

      กาํไรจากการดาํเนินงานทียกเลิก -                       7.92                 -                       -                       

6.26                 9.43                 2.93                 49.98               

กาํไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)

      กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเนือง 6.26                 1.51                 2.93                 49.98               

      กาํไรจากการดาํเนินงานทียกเลิก -                       7.92                 -                       -                       

6.26                 9.43                 2.93                 49.98               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงนิได้ 9,404,932        23,464,638     3,154,395        57,261,233     

รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษเีงนิได้

   เป็นเงนิสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (2,154,393)      (366,638)         -                       -                       

   ค่าเสือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 195,264           84,342             23,285             7,040               

   ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (โอนกลบั) 595,389           -                       (28,068)           -                       

   โอนกลบัหนีสูญ หนีสงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า -                       (316,254)         -                       (14,037)           

   ประมาณการหนีสินเพมิขึน 45,350             122,721           22,391             18,099             

   ค่าเผอืการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเพมิขึน (ลดลง) (73,075)           343,628           (5,125)             (4,590)             

   ค่าเผอืการดอ้ยค่าของอุปกรณ/์สินทรัพยอื์นลดลง (8,716)             (1,732)             (363)                (969)                

   ขาดทุนจากการตีราคาอาคาร -                       1,678               -                       -                       

   กาํไรและดอกเบียรับจากการโอนทรัพยสิ์นชาํระหนี (2,733)             (6,012)             -                       -                       

   ขาดทุน (กาํไร) ทียงัไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน/

      ค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน -                       (266,274)         454,139           -                       

   กาํไรจากเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน (37,824)           -                       (154,233)         -                       

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม -                       (4,663,620)      -                       (53,647,405)    

   กาํไรจากการรับคืนทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       -                       (28)                   

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,537               10,989             -                       (37)                   

   รายไดค้า้งรับอนืลดลง (เพมิขึน) 20,237             (180,140)         (28,559)           -                       

7,987,968        18,227,326     3,437,862        3,619,306        

   รายไดด้อกเบียสุทธิ (2,592,925)      (2,739,601)      440,120           418,352           

   รายไดเ้งินปันผล (308,218)         (181,467)         (3,914,027)      (3,630,726)      

   เงนิสดรับดอกเบียจากการดาํเนินงาน 3,916,642        4,041,806        58,297             59,064             

   เงนิสดจ่ายดอกเบียจากการดาํเนินงาน (207,427)         (362,494)         -                       -                       

   เงนิสดจ่ายภาษีเงนิได้ (1,753,599)      (984,679)         (3,880)             (8,254)             

กาํไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลยีนแปลงใน

   สินทรัพย์และหนีสินดําเนินงาน 7,042,441        18,000,891     18,372             457,742           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - เงินฝากสถาบนัการเงิน (413,528)         (68,888)           (142,065)         (6,330)             

   สินทรัพยอ์นุพนัธ์ (132,689)         (8,712)             -                       -                       

   สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 2,646,100        -                       2,130,143        -                       

   เงนิลงทุนในหลกัทรัพยเ์พอืคา้ -                       (925,994)         -                       -                       

   เงนิให้สินเชือแก่ลูกหนี 2,666,876        (2,468,972)      41,121             676,771           

   ทรัพยสิ์นรอการขาย 837,045           531,600           13,428             (747,370)         

   ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพย์ 1,330,336        (64,833)           764,570           289,344           

   สินทรัพยอื์น 2,420,152 113,155 5,016               (46,275)           

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - เงินกูย้มืสถาบนัการเงิน (2,347,168)      (3,028,743)      -                       -                       

   หนีสินอนุพนัธ์ (32,297)           42,015             -                       -                       

   เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพย์ 1,135,245        (10,688)           (193,902)         (192,451)         

   หนีสินจากสญัญาประกนัภยั/ประกนัชีวิต (864,525)         (965,992)         -                       -                       

   หนีสินอนื (996,057)         92,927             (36,317)           340,820           

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 13,291,931     11,237,766     2,600,366        772,251           

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(เพมิขึน) ลดลง 11,974,493     (29,382,633)    10,020,095     (20,653,307)    

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ (1,475,340)      (70,249,755)    (1,666,992)      (70,249,755)    

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม -                       87,113,406     -                       85,075,522     

เงินสดรับจากการรับคืนทุนจากบริษทัยอ่ย -                       -                       5,199,352        -                       

เงินสดรับดอกเบีย 177,352           225,990           9,600               8,203               

เงินสดรับเงินปันผล 662,241           393,888           3,914,027        3,630,726        

เงินสดจ่ายซืออาคารและอุปกรณ/์สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (95,321)           (104,807)         (1,046)             (5,655)             

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 2,005               2,521               489                  47                    

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 11,245,430     (12,001,390)    17,475,525     (2,194,219)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากตราสารหนีทีออกและเงินกูย้มื 18,161,956     18,956,837     -                       8,943,851        

เงินสดจ่ายคืนตราสารหนีทีออกและเงินกูย้มื (29,055,368)    (9,654,158)      (6,900,000)      (3,600,000)      

เงินสดจ่ายดอกเบียตราสารหนีทีออกและเงินกูย้มื (1,427,775)      (1,184,447)      (570,126)         (480,154)         

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

เงินสดค่าหุ้นรับจากผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยจากการเพมิทุนของบริษทัยอ่ย 934,402           -                       -                       -                       

เงินสดจ่ายคืนผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย (648)                -                       -                       -                       

เงินปันผลจ่าย (7,726,804)      (3,206,745)      (7,726,804)      (3,206,745)      

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (108,796)         -                       (15,872)           -                       

เงินปันผลจ่ายส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (451,738)         (3,919,763)      -                       -                       

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (24,537,860)    756,740           (20,075,891)    1,421,968        

เงินสดลดลงสุทธิ (499)                (6,884)             -                       -                       

เงินสด ณ วันต้นปี 2,970               9,854               -                       -                       

เงินสด ณ วันปลายปี 2,471               2,970               -                       -                       

ข้อมูลเพมิเติมประกอบกระแสเงนิสด

รายการทีมิใช่เงินสด

   รับโอนทรัพยสิ์นรอการขายจากลูกหนีเงินให้สินเชือ

      และเงินลงทุนในลูกหนีทีซือมา 689,984           807,593           -                       -                       

   ทรัพยสิ์นรอการขายจากการรับคืนทุนจากบริษทัยอ่ย -                       -                       -                       2,040               

   หนีสูญตดับญัชี 440,678           156,793           2,422               44,306             

   เจา้หนีจากการซือทรัพยสิ์น 1,586               2,161               -                       39                    

   เงนิปันผลคา้งจ่าย -                       4,582,651        -                       4,582,651        

   ลูกหนีจากการซือขายบริษทัยอ่ย -                       764,039           -                       764,039           

   เจา้หนีจากการซือบริษทัร่วม -                       193,750           -                       193,750           

   สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 52,852 -                   3,900 -                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน ส่วนแบ่งส่วนเกินทุน

จากการเปลียน จากการ  ส่วนแบ่ง จากการเปลียนแปลง

ส่วนเกิน สดัส่วน เปลียนแปลง ส่วนเกินทุน กาํไร (ขาดทุน) สดัส่วนการถือหุ้น ส่วนไดเ้สีย

ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นของ การถือหุ้น มูลค่าเงิน จากการตีราคา เบ็ดเสร็จอนื ในบริษทัยอ่ย ทุนสาํรอง สาํรอง ทีไม่มีอาํนาจ

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั มูลค่าหุ้นสามญั บริษทัยอ่ย ในเงินลงทุน ลงทุนสุทธิ 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 29) -                -                   -                      -                 -                             -                               -                   -                   -                            -                    -                    (7,790,506)      -                    -                        (7,790,506)          

โอนกลบัเงินปันผลทีจดัสรรให้ผูถื้อหุ้นทีไม่มีสิทธิรับเงนิปันผล -                -                   -                      -                 -                             -                               -                   -                   -                            -                    -                    1,110              -                    -                        1,110                  

จ่ายซือหุ้นทุนซือคืน -                -                   -                      -                 -                             -                               -                   -                   -                            -                    -                    -                      (234,984)        -                        (234,984)            

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

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง

    จากการเพิมสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย -                -                   -                      -                 1,170                      250,500                    7,554            172,202        21,736                   -                    -                    (294,709)         -                    6,432,094          6,590,547           

ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้นในเงินลงทุน -                -                   -                      -                 (4,639,664)              -                               -                   -                   -                            -                    -                    -                      -                    -                        (4,639,664)          

ส่วนเกินทุนจากการเปลียนสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย

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

โอนไปกาํไรสะสม -                -                   -                      -                 -                             -                               (70,785)         (13,431)         -                            -                    -                    84,216            -                    -                        -                         

ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย -                -                   -                      (775,814)     -                             -                               (1,841,619)    -                   -                            -                    2,617,433        -                    (78,130,935)       (78,130,935)        

กาํไรสาํหรับปี -                -                   -                      -                 -                             -                               -                   -                   -                            -                    -                    10,807,059      -                    5,952,991          16,760,050         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนืสาํหรับปี (ขาดทุน) -                -                   -                      -                 -                             509,779                    1,348,170     137,541        -                            -                    -                    (199,331)         -                    1,788,782          3,584,941           

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 132           11,651,165   2,065,645        -                 (4,408,409)              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         

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 132           11,651,165   2,065,645        -                 (4,408,409)              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 4) -                -                   -                      -                 -                             244,726                    -                   35,100          -                            -                    -                    31,927            -                    9,183                 320,936              

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง 132           11,651,165   2,065,645        -                 (4,408,409)              1,356,465                 64,202          646,286        80,810                   1,277,830      999,964         53,410,596      (999,964)        8,234,967          74,379,689         

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 29) -                -                   -                      -                 -                             -                               -                   -                   -                            -                    -                    (3,145,850)      -                    -                        (3,145,850)          

โอนกลบัเงินปันผลทีจดัสรรให้ผูถื้อหุ้นทีไม่มีสิทธิรับเงนิปันผล -                -                   -                      -                 -                             -                               -                   -                   -                            -                    -                    1,698              -                    -                        1,698                  

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

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

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพิมขึน -                -                   -                      -                 -                             -                               1,275            -                   -                            -                    -                    324                 -                    495,202             496,801              

ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงสดัส่วนในเงินลงทุน -                -                   -                      -                 104,016                  -                               -                   -                   -                            -                    -                    (459,927)         -                    (289,733)            (645,644)            

โอนกาํไรจากเงินลงทุน/ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนไปกาํไรสะสม -                -                   -                      -                 -                             783,874                    (2,742)           (44,930)         -                            -                    -                    (736,202)         -                    -                        -                         

กาํไรสาํหรับปี -                -                   -                      -                 -                             -                               -                   -                   -                            -                    -                    6,669,030        -                    1,179,212          7,848,242           

กาํไรจากเงนิลงทุน/ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุน -                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนืสาํหรับปี (ขาดทุน) -                -                   -                      -                 -                             (1,068,806)                -                   (213,141)       -                            -                    -                    140,352           -                    (162,098)            (1,303,693)          

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 132           11,651,165   2,065,645        -                 (4,304,393)              1,071,533                 62,735          388,215        80,810                   1,277,830      5,863,053      51,016,932      (5,863,053)     9,457,550          72,768,154         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

จดัสรรแลว้

ทุนทีออกและชาํระแลว้

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ

กาํไรสะสม



บริษทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 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 29) -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (7,790,506)          -                          (7,790,506)          

โอนกลบัเงินปันผลทีจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้

   ทีไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          1,110                   -                          1,110                   

จ่ายซือหุน้ทุนซือคืน -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (234,984)             (234,984)             

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

โอนไปกาํไรสะสม -                          -                          -                          -                          (1,236)                 -                          -                          1,236                   -                          -                          

กาํไรสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          57,261,092          -                          57,261,092          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี (ขาดทุน) -                          -                          -                          27,579                 31,864                 -                          -                          (5,547)                 -                          53,896                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 132                      11,651,165          2,065,645            546,731               42,906                 1,277,830            999,964               58,389,449          (999,964)             73,973,858          

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 4) -                          -                          -                          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 29) -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (3,145,850)          -                          (3,145,850)          

โอนกลบัเงินปันผลทีจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้

   ทีไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          1,698                   -                          1,698                   

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

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

โอนกาํไรจากเงินลงทุน/ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนไปกาํไรสะสม -                          -                          -                          498,768               (1,846)                 -                          -                          (496,922)             -                          -                          

กาํไรสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          3,124,463            -                          3,124,463            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี (ขาดทุน)  -                          -                          -                          (665,624)             -                          -                          -                          12,371                 -                          (653,253)             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 132                      11,651,165          2,065,645            487,970               41,060                 1,277,830            5,863,053            53,078,708          (5,863,053)          68,602,510          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนทีออกและชาํระแลว้



1 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 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 ท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมใน
หลายภาคส่วน สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสดในอนาคตของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลกระทบดงักล่าวยงัไม่สามารถประมาณได้
อย่างสมเหตุสมผลในขณะน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าว และ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น
อย่างต่อเน่ือง รวมถึงการบริหารจดัการกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ประมาณการ
และดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ ในการประมาณการผลกระทบซ่ึงตอ้งมีการประมาณการอย่างต่อเน่ืองหาก
สถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1     งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนด
ในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และอา้งอิงตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (“ธปท.”) และการแสดงรายการในงบการเงินได้ท าขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบของงบการเงินท่ี
ก าหนดโดย ธปท. เร่ือง การจดัท าและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย ์และบริษทัโฮลด้ิงท่ีเป็น
บริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 ซ่ึงเร่ิมมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินปี 2563 
เน่ืองจากธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทัคือการบริหารสินทรัพย ์

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
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2.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีจดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) 
ดงัต่อไปน้ี 

 ประเภทธุรกิจ 
อตัราร้อยละของการ                             
ถือหุ้นโดยบริษทัฯ 

อตัราร้อยละของการ                           
ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย 

  2563 2562 2563 2562 

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้โดยตรง      
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จ ากดั บริหารสินทรัพย ์

ดอ้ยคุณภาพ 
100.00 100.00 - - 

บริษทั ธนชาต เอสพีวี 1 จ ากดั ลงทุนในหลกัทรัพย ์ 100.00 100.00 - - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั บริหารสินทรัพย ์

ดอ้ยคุณภาพ 
99.99 99.96 - - 

บริษทั ธนชาต เอสพีวี 2 จ ากดั ลงทุนในหลกัทรัพย ์ 99.98 99.96 - - 
กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 อยูร่ะหว่างช าระบญัชี 99.80 99.80 - - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จ ากดั บริหารสินทรัพย ์

ดอ้ยคุณภาพ 
83.44 83.44 - - 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 50.96 50.96 - - 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ประกนัภยั 50.96 50.96 - - 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต                              
จ ากดั (มหาชน) 

ประกนัชีวิต 51.00 51.00 - - 

บริษทั ที เอม็ โบรคเกอร์ จ ากดั นายหนา้ประกนัชีวิต/
ประกนัวินาศภยั 

51.00 51.00 - - 

บริษทั เอม็ ที เซอร์วิส 2016 จ ากดั บริการ 51.00 51.00 - - 
บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้โดยออ้ม      
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจเช่าซ้ือและลิสซ่ิง 3.13 - 55.73 55.47 
บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จ ากดั อยูร่ะหว่างช าระบญัชี - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาตแมเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั บริการ - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาต เทรนน่ิง แอนด ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั อยูร่ะหว่างช าระบญัชี - - 100.00 100.00 
บริษทั รักษาความปลอดภยั สคิบ เซอร์วิส จ ากดั  บริการ - - 100.00 100.00 
บริษทั อาร์ทีเอน็ อินชวัร์รันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั นายหนา้ประกนัชีวิต/

ประกนัวินาศภยั 
- - 58.86 55.47 
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การปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯและธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) และแผนการรวมกิจการ
ระหว่าง ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการปรับโครงสร้างธุรกิจของ
บริษทัฯและธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”) และแผนการรวมกิจการระหว่าง
ธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคารทหารไทย”) รวมทั้ งแผนการ
ด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงอนุมติัการเขา้ท าสัญญาต่าง ๆ และได้ลงนามในสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือ
วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 

เม่ือวนัท่ี 23 กันยายน 2562 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างธุรกิจของ
บริษทัฯ และธนาคารธนชาต และแผนการรวมกิจการระหวา่งธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทย 
ดงัน้ี  

1. อนุมติัให้บริษทั ทุนธนชาต ซ้ือหุ้นสามญัท่ีธนาคารธนชาต ถืออยูใ่นบริษทัยอ่ยและบริษทัอ่ืนบาง
บริษทั ในส่วนท่ีเสนอขายใหแ้ก่บริษทั ทุนธนชาต  

2. อนุมัติให้บริษทั ทุนธนชาต ซ้ือหุ้นสามญัท่ีธนาคารธนชาต ถืออยู่ในบริษทัย่อยและบริษทัอ่ืน             
บางบริษทั ในส่วนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต ผ่านบญัชี “ทุนธนชาต
เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต” เพื่อให้บริษทั ทุนธนชาต เสนอขายหุ้น
สามญัของบริษทัยอ่ยและบริษทัอ่ืนในบญัชีดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายยอ่ยของธนาคารธนชาต  

3. อนุมติัใหบ้ริษทั ทุนธนชาต ขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต ท่ีถืออยูท่ ั้งหมดใหแ้ก่ธนาคารทหาร
ไทย  

4. อนุมติัให้บริษทั ทุนธนชาต ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย ในส่วนท่ีเสนอขายให้แก่
บริษทั ทุนธนชาต  

5. อนุมติัให้บริษทั ทุนธนชาต ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย ในส่วนท่ีเสนอขายให้แก่
ผูถื้อหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต ผ่านบญัชี “ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นรายย่อยของ
ธนาคารธนชาต” เพื่อให้บริษทั ทุนธนชาต เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนในบญัชีดงักล่าวให้แก่ผูถื้อ
หุน้รายยอ่ยของธนาคารธนชาต  

6. อนุมัติ ให้บ ริษัท  ทุนธนชาต ซ้ื อหุ้ นสามัญ ท่ี  Scotia Netherlands Holdings B.V. ถืออยู่ ใน                 
บริษทัย่อยและบริษทัอ่ืนบางบริษทัภายหลงัการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษทั ทุนธนชาต และ
ธนาคารธนชาต  
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เม่ือวนัท่ี 3 - 4 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯไดด้ าเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษทัฯตามท่ีท่ีประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติั ซ่ึงจากการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษทัฯ ท าให้งบแสดงฐานะการเงินรวม  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ไม่ไดร้วมฐานะการเงินของบริษทัย่อยท่ีจ าหน่ายออกไปในระหว่างปี และ
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไดร้วมผลการด าเนินงานของบริษทัย่อยท่ีจ าหน่ายออกไปในระหว่างปีตั้งแต่
วนัตน้ปีจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัย่อยนั้น และแสดงรวมไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของการ
ด าเนินงานท่ียกเลิก โดยบริษทัย่อยดงักล่าวมีรายไดสุ้ทธิจากการด าเนินงานรวม 35,332 ลา้นบาท และ
ก าไรสุทธิรวม 13,361 ลา้นบาท 

ข) มูลค่าสินทรัพยร์วมและรายได้จากการด าเนินงานสุทธิของบริษทัย่อยท่ีมีสาระส าคัญซ่ึงรวมอยู่ใน          
งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันของแต่ละปี          
หลงัหกัรายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัมีดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
  รายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธิ 

 สินทรัพยร์วม ส าหรับปี 

 2563 2562 2563 2562 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 6,852 6,678 1,333 1,251 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 14,855 15,025 2,286 2,365 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จ ากดั 924 886 21 188 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั 730 2,398 40 (261) 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 6,883 8,280 (149) (40) 
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 47,998 50,407 2,940 2,937 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) (1) - - - 32,449 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั (1) - - - 1,698 
บริษทั ธนชาตโบรกเกอร์ จ ากดั (1) - - - 152 

(1) ในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยบางแห่งออกไป (ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด และบริษัท ธนชาตโบรกเกอร์ จ ากัด) ดังนั้น รายได้จากการด าเนินงานสุทธิ จึงรวม
รายได้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 จนถึงวันท่ีจ าหน่ายเงินลงทุน และได้แสดงไว้ภายใต้รายการ “การด าเนินงานท่ียกเลิก” 
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ค) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได้ หากบริษทัฯมีสิทธิได้รับหรือ            
มีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อ านาจในการสั่งการกิจกรรม          
ท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ง) บริษทัฯจัดท างบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของบริษัทย่อยทั้ งหมดตั้งแต่วนัท่ีบริษัทฯมีอ านาจ           
ในการควบคุมบริษทัยอ่ย จนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

จ) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท าขึ้ นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ
เช่นเดียวกนักบับริษทัฯ และในกรณีท่ีใชน้โยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกนั บริษทัฯไดป้รับปรุงผลกระทบ
แลว้  

ฉ) ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันท่ีมีสาระส าคัญของบริษัท ฯและบริษัทย่อยได้ตัดออกจาก                   
งบการเงินรวมน้ีแลว้ เงินลงทุนในบริษทัย่อยในบญัชีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดต้ดักบัส่วนของเจา้ของ
ของบริษทัยอ่ยแลว้ 

ช) ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยส่วนท่ี
ไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและส่วนของ
เจา้ของในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 

3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ 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   
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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
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยพิจารณาจากประเภทของตรา
สารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ
เก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทางการเงิน 

การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

การจดัประเภทและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ี 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหน้ีเป็นสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือดว้ยมูลค่ายุติธรรม ตามโมเดลธุรกิจ (Business 
model) ของบริษทัฯและบริษทัย่อยในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและตามลกัษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น โดยถือตามพื้นฐานขอ้เท็จจริงและสถานการณ์ท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ี
เร่ิมตน้ใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นคร้ังแรก โดยจดัประเภทเป็น: 

-  สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ในการถือครองตาม
โมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์
ทางการเงิน ท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของ 
เงินตน้ในวนัท่ีก าหนด 
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-  สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือเขา้เง่ือนไขทั้งสอง
ข้อในการถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและ เพื่อขาย
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 าไรหรือขาดทุน ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ผู ้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้สอบทานและประเมินสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีอยู่  ณ วนัท่ี                 
1 มกราคม 2563 ตามขอ้เท็จจริงและสถานการณ์ท่ีมีอยู่  ณ วนันั้น และไดส้รุปการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัต่อ
สินทรัพยท์างการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า ดงัน้ี 

-  ยกเลิกการจดัประเภทเดิมในส่วนของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดและประเภท             
เผื่อขาย และเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเพื่อคา้ เผ่ือขายและเงินลงทุนทัว่ไป 

-  จดัประเภทเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดทั้งหมดเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดัจ 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 
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-  จดัประเภทและวดัมูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายประเภทตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เป็นสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

-  จดัประเภทและวดัมูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เพื่อคา้ประเภทตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ี
ก าหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

-  จดัประเภทเงินใหสิ้นเช่ือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน  

การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบต่อการจดัประเภทรายการหน้ีสิน
ทางการเงิน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยยงัคงจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงินและวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดั
จ าหน่าย ยกเวน้หน้ีสินอนุพนัธ์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน 

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
ให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี และน าหลกัการทัว่ไป (General Approach) และหลกัการอย่างง่าย (Simplified 
Approach) มาใช้ในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน เช่น 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี เงินลงทุนในตราสารหน้ี 

การปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีมาถือปฏิบติัเป็นคร้ัง
แรกโดยรับรู้ผลกระทบสะสมโดยปรับปรุงกับก าไรสะสมหรือองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และ ไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบท าให้การแสดงรายการ
ของปี 2562 ไม่สามารถเปรียบเทียบกบังบการเงินของปี 2563 ได ้

ทั้งน้ี ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
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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 

บริษทัฯและบริษทัย่อยน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม
ของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ 
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ทั้งน้ี ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

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
ปรนชัว่คราวทกุขอ้ท่ีระบุไวใ้นแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ี 
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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 

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

-  ลูกหน้ีท่ีด้อยคุณภาพ (Stage 3) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 เวน้แต่กิจการสามารถพิสูจน์ได้ว่าลูกหน้ี 
ดอ้ยคุณภาพท่ีเกิดขึ้นก่อน 1 มกราคม 2562 เป็นลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพท่ีไดรั้บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ 

โดยบริษทัย่อยท่ีเขา้ร่วมโครงการท่ีจะให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบตามแนวทางของ ธปท.  
ไดใ้ชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีดงัน้ี 

-  การใหค้วามช่วยเหลือแก่ลูกหน้ีท่ียงัไม่ดอ้ยคุณภาพ (Non-NPL) บริษทัยอ่ยจะจดัชั้นลูกหน้ีเป็นชั้นท่ีไม่มี
การเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing หรือ Stage 1) ไดท้นัที หากวิเคราะห์
ฐานะและกิจการของลูกหน้ีแลว้เห็นว่าลูกหน้ีสามารถปฏิบติัตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีได ้โดย
ไม่ต้องรอติดตามผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี และให้ถือว่าการปรับปรุง
โครงสร้างหน้ีดังกล่าวเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีในลักษณะเชิงป้องกันโดยไม่ถือว่าเป็นการ
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา ทั้งน้ี หากเป็นการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามแนวทางในหนงัสือเวียน
ของ ธปท. ท่ี ธปท. ฝนส. (01) ว. 380/2563 ใหค้งการจดัชั้นหน้ีของลูกหน้ีตามเดิมก่อนเขา้มาตรการ 

-  การให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหน้ีท่ีดอ้ยคุณภาพ (NPL) บริษทัย่อยจะจดัชั้นลูกหน้ีเป็นชั้น Performing ได ้
หากลูกหน้ีสามารถช าระเงินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหม่ไดติ้ดต่อกนัเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 3 
งวดการช าระเงินแลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกวา่ 

-  น าแนวทางการพิจารณาการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตของ ธปท. ตามเอกสาร
แนบของหนังสือเวียนฉบบัดังกล่าว มาใช้เป็นแนวทางเบ้ืองตน้ในการพิจารณาเปล่ียนการจดัชั้นเป็น 
Stage 2  

-   หากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีภายใตแ้นวทางการให้ความช่วยเหลือ ท าให้อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเดิม
ไม่สะทอ้นประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บจากสินเช่ือนั้นแลว้ บริษทัยอ่ยสามารถใชอ้ตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแท้จริงท่ีค านวณใหม่เป็นอัตราคิดค านวณมูลค่าปัจจุบันของสินเช่ือท่ีปรับปรุงโครงสร้างหน้ีได ้               
และบริษทัย่อยสามารถรับรู้รายไดด้อกเบ้ียในช่วงระยะเวลาท่ีพกัช าระหน้ีดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ี
ค านวณใหม่ หรือตามหลกัเกณฑข์อง ธปท. ก าหนด หากมีการเปล่ียนแปลง 
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-  ในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นตามวิธีการทั่วไป บริษัทย่อยสามารถ
พิจารณาให้น ้าหนกัของขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคตท่ีเกิดจากภาวะวิกฤตชัว่คราว เป็นน ้าหนกัท่ี
นอ้ยกวา่ขอ้มูลท่ีสะทอ้นความสามารถในการช าระหน้ีจากประสบการณ์ในอดีต  

นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2563 ธปท. ได้ออกหนังสือเวียนของ ธปท. เพิ่มเติมท่ี ธปท. ฝนส. (01)                
ว. 648/2563 เร่ือง มาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีรายย่อยเพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ 
COVID-19 ระยะท่ี 2 ซ่ึงเป็นการใหค้วามช่วยเหลือแก่ลูกหน้ีเพิ่มเติม  

ในระหว่างปี 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบ
และได้เลือกใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชีดังกล่าว โดยลูกหน้ีท่ีเขา้ร่วมโครงการไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 13.1 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่ แน่นอน
เก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

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

บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่ไดใ้ช้มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวันท่ี 1 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี             
1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้
ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามาตรฐานดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริษทัในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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4. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบัติ 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินขอ้ 3 ก) บริษทัฯและบริษทัย่อยได้น ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั
ในระหว่างปีปัจจุบนั โดยบริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุง
กบัก าไรสะสมและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงั            
งบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ ตน้ปี 2563 จากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน 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 13 - 45,434 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ีย           
คา้งรับสุทธิ     53,159 299 - 53,458 

ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยสิ์ทธิ
การใชสุ้ทธิ 301 - 457 758 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 809 (5) - 804 
หนีสิ้น     
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 210 72 - 282 
หน้ีสินอ่ืน - หน้ีสินตามสัญญาเช่า 8 - 494 502 
หน้ีสินอ่ืน 8,017 - (38) 7,979 
ส่วนของเจ้าของ     
องคป์ระกอบอื่นส่วนของเจา้ของ (2,540) 280 - (2,260) 
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 53,379 32 - 53,411 
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 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ีย 
    คา้งรับสุทธิ                    716 79 - 795 
ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยสิ์ทธิ
การใชสุ้ทธิ 78 - 79 157 

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

4.1    เคร่ืองมือทางการเงิน 

รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสมและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือถือทางการเงิน 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 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร   
การวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทนุในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่                     
บริษทัจดทะเบียน 55 55 

การจดัประเภทเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายตราสารหน้ีเป็นสินทรัพย ์
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 2 2 

การรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงิน (3) - 
ผลกระทบจากส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (22) - 

ผลกระทบต่อก าไรสะสม 32 57 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทและวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินตามท่ี
ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เปรียบเทียบกับการจดัประเภทและวดัมูลค่าตาม
มาตรฐานการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
งบการเงินรวม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการบญัชีเดิม                              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9                                 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย  
 

 

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 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการบญัชีเดิม                                 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9                                 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย  
 

 

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              
ดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 716 - - 795 795 

ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 765 - - 765 765 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยก าหนดให้หน้ีสินทางการเงินทุกรายการจดัประเภทเป็น
หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย ยกเวน้หน้ีสินอนุพนัธ์ซ่ึงถูกจดัประเภทเป็นหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงมีมูลค่ายุติธรรม 47 ล้านบาท เท่ากับมูลค่า           
ตามบญัชี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: หน้ีสินทางการเงินทุกรายการจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย) 

ตารางด้านล่างน้ีแสดงการกระทบยอดระหว่างค่าเผ่ือการด้อยค่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงรับรู้ตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน และค่าเผื่อ
การดอ้ยค่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ซ่ึงรับรู้ตามหลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
โดยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเกิดจากการวดัมูลค่าของค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใหม่
ตามหลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

31 ธนัวาคม 
2562 

การจดั            
ประเภท
ใหม ่

วดัมูลค่า
ใหม ่

1 มกราคม 
2563 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจาก                            
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                                         
- เงินฝากสถาบนัการเงิน - - 4 4 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีถือจนครบก าหนด                   
ซ่ึงจดัประเภทใหม่เป็นเงินให้สินเช่ือท่ีวดัมูลค่า             
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 200 (200) - - 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลคา่ยติุธรรม                         
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ - - 3 3 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 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) - - 

 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 28 127 - 155 

รวม 155 - - 155 
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4.2 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 

       อตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักร้อยละ 2.58 ต่อปีในงบการเงินรวมและร้อยละ 2.39 ต่อปี 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 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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5. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

5.1 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 
(ยอดหน้ีคงค้างสุทธิจากค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น) หากต่อมาสินทรัพย์ทาง
การเงินดังกล่าวไม่ด้อยค่าด้านเครดิตแล้ว บริษทัย่อยจะค านวณรายได้ดอกเบ้ียบนมูลค่าตามบัญชี
ดงัเดิม (ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัย่อยมีนโยบายหยุดรับรู้รายไดด้อกเบ้ียของลูกหน้ีท่ีผิดนัด
ช าระดอกเบ้ียเกินก าหนด 3 เดือนนบัจากวนัครบก าหนดช าระ) 

รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายทางตรงเม่ือเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นจากการให้เช่าซ้ือและเช่าการเงินจะถูกรับรู้โดยการ
ปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง และแสดงหักจากรายไดด้อกเบ้ียจากสัญญาเช่า
ซ้ือและเช่าการเงินตลอดอายขุองสัญญาเพื่อใหส้ะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสัญญา 

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี ้

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยจะรับรู้รายไดด้อกเบ้ียของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือ
ลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพจากราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น โดยใช้อตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีปรับด้วยความเส่ียงดา้นเครดิต และรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้ง (ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 
2563 บริษัทฯและบริษทัย่อยรับรู้รายได้ดอกเบ้ียจากเงินลงทุนในลูกหน้ีโดยการค านวณหาอัตรา
ผลตอบแทนท่ีใช้ก าหนดราคาทุนของลูกหน้ีทั้งกลุ่ม (Yield) คูณดว้ยราคาตามบญัชีใหม่ (ราคาทุนท่ี
ซ้ือ) ของลูกหน้ีคงเหลือส าหรับเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีมีการจ่ายช าระในระหว่างปี  และจะรับรู้รายได้
ดอกเบ้ียรับจากเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยจะรับรู้รายไดด้อกเบ้ียรับใน
จ านวนท่ีไม่สูงกว่าจ านวนเงินท่ีไดรั้บช าระจากลูกหน้ี และในกรณีท่ีเงินรับจากลูกหน้ีสูงกวา่ราคาทุนท่ี
จ่ายซ้ือและดอกเบ้ียท่ีรับรู้ บริษทัฯจะบนัทึกส่วนต่างเป็นก าไรจากการรับช าระหน้ีในส่วนของก าไร
หรือขาดทุน) 
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อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีปรับดว้ยความเส่ียงดา้นเครดิตค านวณจากอตัราท่ีใช้ในการคิดลดประมาณ 
การเงินสดจ่ายหรือรับในอนาคตตลอดอายุของสินทรัพยท์างการเงินท่ีคาดไว ้เพื่อให้ได้ราคาทุนตดั
จ าหน่ายของสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตตั้งแต่เม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือไดม้า ในการ
ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บจะอา้งอิงขอ้มูลทางสถิติจากกระแสเงินสดรับสุทธิ
จากค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องท่ีเกิดขึ้นจริงในอดีตมาพัฒนาขึ้นเป็นแบบจ าลอง โดยมีข้อสันนิษฐานว่า
ประมาณการกระแสเงินสดรับสุทธิและอายุท่ีคาดไวข้องกลุ่มของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนัสามารถประมาณไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

ในกรณีท่ีลูกหน้ีด้อยคุณภาพท่ีรับซ้ือมานั้นได้ตัดรายการราคาทุนครบถ้วนแล้ว แต่บริษัทฯและ          
บริษทัย่อยยงัมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหน้ีช าระหน้ีตามสัญญาได ้เม่ือไดรั้บช าระจากลูกหน้ี บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจะรับรู้เป็นก าไรจากการรับช าระหน้ีทั้งจ านวน 

เงินให้สินเช่ืออ่ืน 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายได้จากเงินให้สินเช่ือตามเกณฑ์คงคา้ง            
ตามวิธีอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง (Effective interest method) ตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยค านวณ
จากมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ ยกเวน้ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือท่ีมีการด้อยค่าด้าน
เครดิตในภายหลงั จะรับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามวิธีอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง โดยค านวณจากยอดหน้ี
สุทธิทางบญัชีของลูกหน้ีนั้น (ยอดหน้ีคงคา้งสุทธิจากค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น) 
หากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวไม่ด้อยค่าด้านเครดิตแล้ว จะค านวณรายได้ดอกเบ้ียบนมูลค่า                 
ตามบญัชีดงัเดิม 

ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยหยดุรับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑค์งคา้งส าหรับเงิน
ให้สินเช่ือท่ีผิดนัดช าระเงินตน้หรือดอกเบ้ียเกินก าหนดสามเดือนนับจากวนัครบก าหนดช าระ และ            
จะโอนกลบัรายการดอกเบ้ียคา้งรับท่ีเคยบนัทึกบญัชีเป็นรายไดแ้ลว้นั้นออกจากบญัชี การบนัทึกรายได้
ดอกเบ้ียหลังจากนั้ นจะบันทึกตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าจะได้รับช าระหน้ีท่ีค้างเกินก าหนดช าระ
ดงักล่าวแลว้ นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายได้ดอกเบ้ียส าหรับลูกหน้ีภายหลงัการปรับ
โครงสร้างหน้ีใหม่ตามเกณฑ์คงคา้ง โดยอิงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายช าระตามสัญญา ยกเวน้
หน้ีตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีท่ีอยู่ระหว่างการติดตามผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขการปรับ
โครงสร้างหน้ีใหม่ ซ่ึงจะรับรู้เป็นรายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑเ์งินสดจนกวา่ลูกหน้ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไข
การปรับโครงสร้างหน้ีติดต่อกนัไม่น้อยกว่าสามเดือนหรือสามงวดการช าระเงินแลว้แต่ระยะเวลาใด
จะนานกวา่  

ข)     ดอกเบ้ียและเงินปันผลจากเงินลงทุน 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง เงินปันผลรับถือ
เป็นรายไดเ้ม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
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ค) ค่านายหนา้ 

ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ถือเป็นรายได ้ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ 

ง) ดอกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์

ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดโ้ดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของเงินให้กูย้ืมเพื่อซ้ือ
หลกัทรัพย ์เม่ือเงินใหกู้ย้มืถูกพิจารณาว่ามีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต บริษทัยอ่ยจะค านวณรายไดด้อกเบ้ีย
โดยใช้อตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงกับมูลค่าตามบัญชีสุทธิ (มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นสุทธิด้วยค่าเผ่ือผล
ขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น) ของเงินให้กู ้ยืม หากเงินให้กู ้ยืมเงินดังกล่าวไม่ด้อยค่าด้าน
เครดิตแลว้ บริษทัฯจะค านวณรายไดด้อกเบ้ียบนมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ดงัเดิม (ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 
2563 บริษทัย่อยหยุดรับรู้รายไดต้ามเกณฑสิ์ทธิส าหรับเงินให้สินเช่ือรายท่ีเขา้เง่ือนไขตามหลกัเกณฑ์
ท่ีก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”)    

จ) ก าไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละอนุพนัธ์ 

ก าไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละอนุพนัธ์ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

ฉ) ค่าธรรมเนียมและบริการ 

ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้ง ยกเวน้ค่าธรรมเนียมท่ีได้รวมค านวณเป็น
ส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ช) รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 

 สัญญาประกนัภยั 

 เบ้ียประกนัภยัรับประกอบดว้ยเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยัและเบ้ียประกนัภยัต่อรับ 
หักด้วยมูลค่าของกรมธรรม์ท่ียกเลิกและการส่งคืนเบ้ียประกันภัย และปรับปรุงด้วยส ารองเบ้ีย
ประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

 เบ้ียประกันภัยรับโดยตรงจากผูเ้อาประกันภยัถือเป็นรายได้ตามวนัท่ีท่ีมีผลบังคบัใช้ในกรมธรรม์
ประกันภยั ในกรณีท่ีกรมธรรม์มีอายุการคุ ้มครองเกิน 1 ปีจะบนัทึกรายได้เป็นรายการรับล่วงหน้า 
และจะทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

เบ้ียประกนัภยัต่อรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือไดรั้บใบค าขอเอาประกนัภยัต่อหรือใบแจง้การประกนัภยัต่อ
จากบริษทัผูเ้อาประกนัภยัต่อ 

 สัญญาประกนัชีวิต 

เบ้ียประกันชีวิตบนัทึกเป็นรายไดต้ามวนัท่ีท่ีมีผลบงัคบัในกรมธรรม์หลงัจากหักเบ้ียประกันภยัต่อ
และส่งคืน และส าหรับกรมธรรมต์่ออายุจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือถึงก าหนดช าระเฉพาะเบ้ียประกนัของ
กรมธรรมท่ี์มีผลบงัคบัใชอ้ยู ่ณ วนัส้ินปี 
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ซ) ก าไร (ขาดทุน) จากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
ประกอบดว้ยก าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ก าไร (ขาดทุน) จาก
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์ ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน และก าไร (ขาดทุน) จากการ
จ าหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนและอนุพันธ์                   
ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

ฌ) รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 

รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงจากการประกนัภยัให้
บริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้  

ในกรณีท่ีเป็นค่าจา้งและค่าบ าเหน็จส าหรับการเอาประกนัภยัต่อท่ีมีอายกุารคุม้ครองเกิน 1 ปี จะบนัทึก
เป็นรายการรับล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

5.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

ก) ดอกเบ้ียจ่าย 

ดอกเบ้ียจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง ในกรณีท่ีดอกเบ้ียได้คิดรวมอยู่ในตั๋วเงินจ่ายแล้ว 
ดอกเบ้ียนั้นจะบนัทึกเป็นดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชีและจะตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายเฉล่ียเท่า ๆ กนัตลอด
อายขุองตัว๋เงินนั้น 

ข) ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงจากการใหเ้ช่าซ้ือ/เช่าการเงิน 

ค่าใช้จ่ายทางตรงเม่ือเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้ นจากการให้เช่าซ้ือ/เช่าการเงิน (เช่น ค่านายหน้า ค่าอากร
แสตมป์) จะปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และแสดงหักจากรายไดด้อกเบ้ียตลอด
อายขุองสัญญาเพื่อใหส้ะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสัญญา 

รายได้ดอกเบ้ียจากการให้เช่าซ้ือ/เช่าการเงินรอตัดบัญชีแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่าย
ทางตรงท่ีเกิดขึ้นเม่ือเร่ิมแรก 

ค) ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 
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ง) เบ้ียประกนัภยัต่อจ่าย 

 เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือไดโ้อนความเส่ียงจากการประกนัภยั
ใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้ตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม ์  

จ) ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 

 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนประกอบดว้ย ค่าสินไหมทดแทน
และค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับ
ประกันภยัต่อ และส าหรับทั้งความเสียหายท่ีไดรั้บรายงานแลว้และท่ียงัไม่ไดรั้บรายงาน ซ่ึงแสดง
ตามมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และรายการปรับปรุงค่าสินไหมของ
งวดปัจจุบนัและงวดก่อนท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปี หักดว้ยมูลค่าซากและการรับคืนอ่ืน (ถา้มี) และหัก
ดว้ยค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกนัภยัต่อท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรงจะ
รับรู้เม่ือไดรั้บแจง้จากผูเ้อาประกนัภยัตามจ านวนท่ีผูเ้อาประกนัภยัแจง้ และโดยการประมาณการของ
ฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อรับรู้เม่ือไดบ้นัทึกค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายใน
การจดัการค่าสินไหมทดแทนตามเง่ือนไขในสัญญาประกนัภยัต่อท่ีเก่ียวขอ้ง 

          ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัชีวิตบนัทึกเม่ือไดรั้บแจง้หรือเม่ือครบก าหนดตามเง่ือนไขใน
กรมธรรม ์

ฉ) ค่าใชจ่้ายค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 

 ค่าใชจ่้ายค่าจา้งและค่าบ าเหน็จถือเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงวดบญัชีท่ีเกิดรายการ 

 ในกรณีท่ีเป็นค่าจ้างและค่าบ าเหน็จจ่ายส าหรับการรับประกันภัยท่ีมีอายุการคุ ้มครองเกิน 1 ปี               
จะบนัทึกเป็นรายการจ่ายล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 
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5.3 สินทรัพย์ทางการเงิน - เงินลงทุน 

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 าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินท าใหเ้กิดกระแสเงินสดท่ีไม่ไดเ้ป็นการจ่าย
ช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนด บริษทัฯและบริษทัย่อยจะจดั
ประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน สินทรัพยท์าง
การเงินเหล่าน้ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

ภายหลงัจากการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

ข) สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ในการถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
รับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์
ทางการเงินท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของ
เงินตน้ในวนัท่ีก าหนด บริษทัฯและบริษทัย่อยจะจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ย
มูลค่ายติุธรรม 

ภายหลงัจากการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมแสดง
เป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

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

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

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายแสดงใน           
งบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายสุทธิจากค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
(ถา้มี) 

เวน้แต่ท่ีกล่าวไวก่้อนหนา้น้ี สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีอาจถูกก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน หากการก าหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้งของการวดัมูลค่า
ทางบญัชีอยา่งมีนยัส าคญั โดยเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้  

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุน 

เงินลงทุนในตราสารทุนทุกรายการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน โดยไม่สามารถ
เปล่ียนการจดัประเภทในภายหลงัได ้การจดัประเภทรายการพิจารณาเป็นรายตราสาร 

ภายหลงัจากการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะรับรู้ในก าไรขาดทุน และก าไร
หรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
และเงินลงทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนแสดงในงบแสดงฐานะการเงินตาม
มูลค่ายติุธรรม 
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มูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด  ณ ส้ินวนัท าการ
สุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการ
ของตลาดค านวณโดยใช้มูลค่าทางบญัชี (Book Value) หรือการปรับปรุงมูลค่าทางบญัชี (Adjusted Book 
Value) ส่วนมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจและของตราสารหน้ีภาคเอกชน ค านวณ
โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิ (Net Asset Value) 

รายไดจ้ากเงินลงทุนและการจ าหน่ายเงินลงทุน 

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

เงินปันผลจากเงินลงทุนดงักล่าวรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เวน้แต่เงิน
ปันผลดงักล่าวจะแสดงอยา่งชดัเจนวา่เป็นการไดรั้บคืนของตน้ทุนการลงทุน 

การเปล่ียนแปลงการจดัประเภทรายการเงินลงทุนในตราสารหน้ี 

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

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุนเป็นเงินลงทุนเพื่อคา้ เงินลงทุน
เผ่ือขาย ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด และส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการ
ของตลาดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนทัว่ไป 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพย์
บนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพย์
บนัทึกในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนเม่ือไดจ้ าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย บริษทัฯและบริษทัย่อย           
ตดับญัชีส่วนเกิน/ส่วนต ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ านวนท่ีตดัจ าหน่าย/รับรู้น้ีจะ
แสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปแสดงมูลค่าตาม            
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการ
สุดท้ายของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีค านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทยหรือตลาดอ่ืน หรืออตัราผลตอบแทนของพนัธบัตรรัฐบาลปรับด้วยค่าความเส่ียงท่ี
เหมาะสมแลว้แต่กรณี มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย เงินลงทุนในตราสารหน้ี              
ท่ีจะถือจนครบก าหนด และเงินลงทุนทัว่ไปในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่
โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่า
ยติุธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนหรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปลี่ยน  

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

5.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่า
ตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย ซ่ึงการบนัทึกตามวิธี
ส่วนไดเ้สียน้ีจะบนัทึกเงินลงทุนเร่ิมแรกในราคาทุนแลว้ปรับด้วยส่วนไดเ้สียท่ีเกิดจากผลการด าเนินงานของ
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ตามอตัราส่วนการลงทุน  
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5.5 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีแสดงเฉพาะยอดเงินต้นไม่รวมดอกเบ้ียค้างรับ รายได้รอตัดบัญชี/ส่วนลดรับ
ล่วงหนา้ของเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายไดแ้สดงเป็นรายการหกัจากเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี  

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินแสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินคงคา้ง
สุทธิจากยอดคงเหลือของรายได้ทางการเงินท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ ซ่ึงแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและ
ค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเกิดขึ้นเม่ือเร่ิมแรกจากการใหเ้ช่าซ้ือรอตดับญัชีและเงินรับล่วงหนา้จากลูกหน้ีตามสัญญา
เช่าซ้ือและเช่าการเงิน 

 นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจโดยการรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพมาจาก
สถาบนัการเงินอ่ืน ดงันั้น เงินท่ีจ่ายไปเพื่อให้ไดม้าซ่ึงเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี จึงถือเป็นสินทรัพย์
ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตตั้งแต่เม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา ซ่ึงแสดงตามราคาทุนตัดจ าหน่าย     
โดยตน้ทุนของสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตตั้งแต่เม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา หมายถึง             
เงินท่ีจ่ายซ้ือ (มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีเข้าท ารายการมีมูลค่าเท่ากับหรือใกล้เคียงราคาจ่ายซ้ือ) (ก่อนวนัท่ี                  
1 มกราคม 2563 เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนแสดงในราคาทุนท่ีจ่ายซ้ือ ในกรณีลูกหน้ีท่ีรับโอนไดมี้การท า
สัญญาปรับโครงสร้างหน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะโอนเงินลงทุนในลูกหน้ีดงักล่าวไปเป็นเงินให้สินเช่ือแก่
ลูกหน้ีและแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยอา้งอิงมูลค่ายุติธรรมจากยอดคงเหลือตามบญัชีของเงินลงทุนใน
ลูกหน้ีท่ีรับโอน ณ วนัโอนหรือ ณ วนัท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี) 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละลูกหน้ีธุรกิจ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ โดยลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยร์วมถึงลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยใชห้ลกัทรัพยท่ี์
ซ้ือนั้นมาวางเป็นประกนั ลูกหน้ีธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์และลูกหน้ีทรัพยสิ์นวางประกนั อนัไดแ้ก่ เงินท่ี
น าไปวางเป็นประกนักบัเจา้หน้ีหุ้นยืมหรือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และรวมถึงลูกหน้ีอ่ืน เช่น ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพย์
ดว้ยเงินสดท่ีไม่สามารถช าระเงินไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด ลูกหน้ีท่ีอยู่ระหว่างด าเนินคดี ประนอมหน้ีหรือ
ผ่อนช าระ และส าหรับลูกหน้ีท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสดแสดงไวภ้ายใตร้ายการ “ลูกหน้ีจากการซ้ือขาย
หลกัทรัพย”์ 
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5.6 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ของสินทรัพย์ทางการเงิน/ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย น าหลกัการการดอ้ยค่าส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมี
การดอ้ยค่าดา้นเครดิตตั้งแต่เม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือไดม้า มาใชส้ าหรับเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี  

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเม่ือมีการเปล่ียนแปลงใน
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากลูกหน้ีนั้น โดยคิดลดการคาดการณ์ของจ านวนเงินท่ีจะ
ไดรั้บในอนาคตโดยอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีตและปรับปรุงดว้ยขอ้มูลท่ีสังเกตไดใ้นปัจจุบนั 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งรับรู้จ านวนเงินของการเปล่ียนแปลงของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น
เป็นผลก าไรหรือขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุน และตอ้งรับรู้การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้น
ของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นเป็นการโอนกลับการด้อยค่า แต่ไม่มากกว่าผลขาดทุน                   
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นท่ีเคยรับรู้ในอดีต  

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยน าหลกัการทัว่ไป (General Approach) มาใช้ในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน เช่น เงินฝากสถาบนัการเงิน เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืน เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ (ไม่รวมถึงเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี) โดยบริษทัฯและบริษทั
ย่อยจะจัดกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินออกเป็น 3 กลุ่ม (three-stage approach) เพื่อวดัมูลค่าของค่าเผื่อผล
ขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น โดยการจดักลุ่มจะพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของคุณภาพด้าน
เครดิตนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ดงัน้ี 

 กลุ่มท่ี 1: สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing)  

 ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงความเส่ียงดา้นเครดิตไม่ไดมี้การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญันบัตั้งแต่การรับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรก บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเท่ากบัผล
ขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นภายใน 12 เดือนข้างหน้า และส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมี
ระยะเวลาคงเหลือนอ้ยกว่า 12 เดือน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะใชค้วามน่าจะเป็นของการปฏิบติัตามสัญญา
ท่ีสอดคลอ้งกบัระยะเวลาคงเหลือ 
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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)  

 สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกประเมินว่าด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุ การณ์ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพยท์างการเงินนั้นเกิดขึ้น โดยบริษทัฯและ 
บริษทัย่อยจะรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายท่ีุคาดไวข้องสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

  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 จะพิจารณาเป็นรายสัญญาหรือรายกลุ่มของสินทรัพยท์างการเงินก็ได ้  

 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 ้  



30 

 เงินให้สินเช่ือท่ีมีการเจรจาต่อรองเง่ือนไขใหม่หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของกระแสเงินสดตามสัญญา
เน่ืองจากผูกู้ป้ระสบปัญหาทางการเงินจะถือเป็นสินทรัพยท่ี์มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญั
หรือดอ้ยค่าดา้นเครดิต ยกเวน้จะมีหลกัฐานท่ีแสดงว่าความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บกระแสเงินสดตามสัญญานั้น
ลดลงอยา่งมีสาระส าคญัและไม่มีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า 

  ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณจากค่าความน่าจะเป็นของผลขาดทุนด้านเครดิตถ่วง
น ้ าหนักตลอดช่วงอายุท่ีคาดไวข้องเคร่ืองมือทางการเงิน โดยอา้งอิงจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ี
คาดว่าจะไม่ไดรั้บทั้งหมด ซ่ึงอา้งอิงจากขอ้มูลประสบการณ์ผลขาดทุนในอดีตตามกลุ่มของสินทรัพยท่ี์
บริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาว่าความเส่ียงด้านเครดิตมีลักษณะร่วมกัน เช่น ประเภทของการกู้ ยืม 
ประเภทของหลกัประกนั ระยะเวลาของสัญญา และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และปรับปรุงดว้ยขอ้มูลท่ีสังเกตได้
ในปัจจุบัน บวกกับการพยากรณ์ในอนาคตท่ีสนับสนุนและมีความสมเหตุสมผลหากพิสูจน์ได้ว่ามี
ความสัมพนัธ์กนัทางสถิติ รวมถึงการใชดุ้ลยพินิจอย่างเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิต
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น โดยใช้ขอ้มูลเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาค และท าการประเมินทั้งสถานการณ์ปัจจุบนัและ
การพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต และความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนักในแต่ละสถานการณ์ (ทั้ ง
สถานการณ์พื้นฐาน (Base scenario) สถานการณ์ขาขึ้ น (Best scenario) และสถานการณ์ขาลง (Worst 
scenario)) มาใช้ในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ซ่ึงการน าขอ้มูลการคาดการณ์ใน
อนาคตมาใช้เป็นการเพิ่มระดับของการใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าการเปล่ียนแปลงเชิงเศรษฐศาสตร์             
มหภาคท่ีเก่ียวขอ้งส่งผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นอยา่งไร อย่างไรก็ตาม บริษทัฯและ
บริษัทย่อยจะจัดให้มีการสอบทานและทบทวนวิธีการ ข้อสมมติฐานและการคาดการณ์สถานการณ์
เศรษฐกิจในอนาคตอย่างสม ่าเสมอ นอกจากน้ี ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นยงัรวมถึงส่วนเพิ่ม
จากการบริหารจดัการ (Management Overlay) 

 ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นท่ีตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหว่างปีในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษทัฯและบริษทัย่อยมีนโยบายตดัจ าหน่ายลูกหน้ีออก
จากบญัชีเม่ือเห็นวา่จะไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีได ้

 ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินอ่ืนหรือสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมี
นยัส าคญั บริษทัย่อยจะใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้นตลอดอายุ โดยอ้างอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วย
ขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ 
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นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

ก) ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจธนาคารและบริษทับริหารสินทรัพยต์ั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
ของเงินใหสิ้นเช่ือตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดย ธปท. และปรับปรุงเพิ่มดว้ยจ านวนเงินเพิ่มเติมท่ีคาดว่า
จะเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยการวิเคราะห์และประเมินฐานะของลูกหน้ีจากประสบการณ์ในการ
พิจารณาความเส่ียงและมูลค่าหลกัประกนัประกอบ ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญท่ีตั้งเพิ่ม(ลด)บนัทึกบญัชี
เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

ส าหรับลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ (ยกเวน้ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือส่วนบุคคลของบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจ
ธนาคาร) ท่ีจดัชั้นเป็นหน้ีปกติ (รวมลูกหน้ีท่ีผ่านการปรับโครงสร้างหน้ี) และจดัชั้นเป็นหน้ีกล่าวถึงเป็น
พิเศษ บริษทัฯและบริษทัย่อยกนัส ารองในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 1 และ 2 ตามล าดบั ของยอดหน้ีเงินตน้คง
คา้ง (ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) หลงัหักหลกัประกนั และส าหรับลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยกนั
เงินส ารองในอตัราร้อยละ 100 ส าหรับส่วนต่างระหว่างยอดหน้ีตามบญัชีกบัมูลค่าปัจจุบนัของกระแส
เงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากลูกหน้ีหรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการ
จ าหน่ายหลกัประกนั โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียคิดลดและระยะเวลาท่ีคาดวา่จะจ าหน่ายหลกัประกนัไดต้าม
หลกัเกณฑ์ของ ธปท. ทั้งน้ี ส าหรับลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพท่ีเป็นลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือหรือลูกหน้ีตาม
สัญญาเช่าการเงินจะถือวา่ไม่มีหลกัประกนั 

และส าหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือส่วนบุคคลของบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจธนาคาร บริษทัย่อย                   
กนัเงินส ารองเป็นกลุ่มลูกหน้ี (Collective Approach) ตามการจดักลุ่มลูกหน้ีท่ีมีความเส่ียงลกัษณะเดียวกนั 
โดยพิจารณาจากผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงค านวณจากค่าความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะผิดนัด
ช าระหน้ี (Probability of default) และร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นเม่ือลูกหน้ีผิดนัดช าระหน้ี
ต่อยอดหน้ี (Loss given default) นอกจากน้ี บริษัทย่อยได้พิจารณากันส ารองเพิ่มเติมโดยค านึงถึงผล
สูญเสียท่ีอาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมจากปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ี
ของลูกหน้ี โดยค่าตวัแปรและขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการค านวณน้ีไดมี้การสอบทานรายละเอียดและ
ทบทวนความเหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ  

ข) บริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์ั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหน้ีแต่ละ
รายโดยพิจารณาความเส่ียงในการเรียกช าระและมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์ใชค้  ้าประกนั และตั้งค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญเม่ือหน้ีนั้นมีหลกัประกนัไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสไดรั้บช าระคืนไม่ครบ ทั้งน้ี บริษทั
ยอ่ยถือพื้นฐานการจดัชั้นหน้ีและตั้งส ารองตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดย ก.ล.ต. 
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ค)  บริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจให้เช่าซ้ือและให้เช่าการเงินตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญในอตัราร้อยละของ
ยอดลูกหน้ีท่ีคา้งช าระสุทธิจากรายไดท่ี้ยงัไม่ถือเป็นรายได ้โดยค านึงถึงจ านวนเดือนคงคา้งเป็นเกณฑ ์
(อา้งอิงจากหลกัเกณฑ์การจดัชั้นหน้ีของ ธปท.) โดยลูกหน้ีท่ีคา้งช าระไม่เกินกว่า 3 เดือนจะพิจารณา
ตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจากยอดหน้ีเงินตน้สุทธิหลงัหักหลกัประกนั และส าหรับลูกหน้ีท่ีคา้งช าระเกิน
กวา่ 3 เดือนจะพิจารณาตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญโดยไม่หกัหลกัประกนั 

ง) ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีอ่ืนตั้งขึ้นโดยประมาณจากจ านวนหน้ีท่ีอาจเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได ้                
ซ่ึงพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ีในงบการเงิน 

จ) บริษทัฯและบริษทัย่อยจะตดัจ าหน่ายลูกหน้ีออกจากบญัชีเม่ือเห็นว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินจาก
ลูกหน้ีได ้โดยการตดัจ าหน่ายลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญ และหน้ีสูญท่ีไดรั้บคืนจะน าไปลดหรือเพิ่มค่าเผ่ือ
หน้ีสงสัยจะสูญ 

5.7 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  

-     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) 
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ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ในกรณีท่ีเป็นการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยยินยอมผ่อนปรน
เง่ือนไขในการช าระหน้ี  บริษทัฯและบริษทัย่อยค านวณมูลค่ายติุธรรมของลูกหน้ีหลงัปรับโครงสร้างหน้ีโดย
ค านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียขั้นต ่าของ
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกคา้รายใหญ่ในตลาดท่ีใช้เป็นฐานในการเรียกเก็บจากลูกหน้ี ณ วนัปรับโครงสร้างหน้ี 
ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหน้ีท่ีค านวณไดท่ี้ต ่ากว่ายอดหน้ีคงคา้งตามบญัชีเดิมจะบนัทึกเป็นค่าเผื่อ
การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี และถือเป็นค่าใชจ่้ายทั้งจ านวนในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในปีท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ี และจะทบทวนค่าเผื่อการปรับมูลค่าดังกล่าวโดยใช้
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บตามระยะเวลาท่ีเหลืออยู ่และปรับปรุงค่าเผื่อการปรับมูลค่า
กบับญัชีค่าใชจ่้ายหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ   

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีโดยการยินยอมลดเงินตน้หรือดอกเบ้ียท่ีบนัทึกในบญัชีจะรับรู้เป็นขาดทุน
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเม่ือมีการปรับโครงสร้างหน้ี 

5.8 การตัดรายการเคร่ืองมือทางการเงินออกจากบัญชี 

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะได้รับกระแสเงินสดของ
สินทรัพยน์ั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การ
โอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น 
แมว้า่จะไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือได้มีการปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการ
ยกเลิกภาระผูกพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมี
อยูใ่หเ้ป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้หกู้ร้ายเดียวกนัซ่ึงมีขอ้ก าหนดท่ีแตกต่างกนัอยา่งมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้ก าหนด
ของหน้ีสินท่ีมีอยูอ่ย่างเป็นสาระส าคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้
ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

5.9 การยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ 

บริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ให้บริการในฐานะเป็นตัวแทนหรือเข้าเป็น
คู่สัญญากบัผูย้มืและผูใ้หย้มืหลกัทรัพย ์

บริษทัยอ่ยบนัทึกบญัชีรับรู้ภาระท่ีตอ้งส่งคืนหลกัทรัพยท่ี์ยืมมาซ่ึงไดน้ าไปให้ยมืต่อเป็น “เจา้หน้ีธุรกรรมการ
ยมืและใหย้มืหลกัทรัพย”์ และบนัทึกบญัชีหลกัทรัพยซ่ึ์งน าไปให้ลูกคา้ยมืต่อเป็น “ลูกหน้ีธุรกรรมการยมืและ
ให้ยืมหลกัทรัพย”์ ณ วนัท่ีเกิดรายการในงบแสดงฐานะการเงิน และ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทั
ย่อยปรับปรุงบัญชีเจ้าหน้ีและลูกหน้ีธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพยโ์ดยค านวณจากราคาเสนอขาย
ล่าสุดของวนัท าการสุดทา้ยของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและบนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าดงักล่าว
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน นอกจากน้ี บริษัทย่อยบันทึกเงินสดท่ีน าไปวางเป็นหลักประกันในบัญชี 
“ลูกหน้ีทรัพยสิ์นวางประกนั” และเงินสดรับจากคู่สัญญาบนัทึกในบญัชี “เจา้หน้ีทรัพยสิ์นท่ีรับเป็นประกนั” 
ค่าธรรมเนียมการยมืและการใหย้มืหลกัทรัพยบ์นัทึกตามเกณฑค์งคา้งตามระยะเวลาการยมื 
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5.10 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า 

บริษทัยอ่ยบนัทึกสินทรัพยท่ี์ลูกคา้วางไวก้บับริษทัยอ่ยเพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ญัชีเงินสดและบญัชีเครดิต
บาลานซ์ รวมถึงเงินท่ีลูกคา้วางเป็นประกนัเพื่อการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
ของบริษทัย่อยเพื่อการควบคุมภายใน และ ณ วนัท่ีในงบการเงิน บริษทัย่อยจะตดัรายการดงักล่าวในส่วนท่ี
ไม่มีภาระค ้าประกันออกทั้งด้านสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพยท่ี์เป็นของบริษทัย่อย
เท่านั้น 

5.11 ทรัพย์สินรอการขาย 

ทรัพยสิ์นรอการขายแสดงตามราคาทุน (มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์ซ่ึงอิงตามราคาประเมินแต่ไม่เกินยอดหน้ี
คงคา้งตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย) หรือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ซ่ึงมูลค่าท่ีคาด
ว่าจะไดรั้บคืนอา้งอิงตามราคาประเมินล่าสุดหักดว้ยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย ประกอบกบัการพิจารณา
ประเภทและคุณลกัษณะของทรัพยสิ์น 

 ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายจะรับรู้เป็นรายไดใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเม่ือขาย ขาดทุนจากการจ าหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของ        
ก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

5.12 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ก) ท่ี ดินแสดงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่หักค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) โดยไม่มีการคิด               
ค่าเส่ือมราคา อาคารแสดงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่หลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า            
(ถา้มี) ค่าเส่ือมราคาค านวณจากราคาท่ีตีใหม่โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ดงัน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร        15 - 20 ปี  

บริษัทฯและบริษทัย่อยบันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดินและอาคารในราคาทุน ณ วนัท่ีได้สินทรัพยม์า 
หลงัจากนั้นบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัให้มีการประเมินราคาท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและแสดง
สินทรัพยด์งักล่าวในราคาท่ีตีใหม่ ทั้งน้ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าว
เป็นคร้ังคราวเพื่อมิให้ราคาตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมี
สาระส าคญั 
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บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนและรับรู้จ านวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วนของเจา้ของ 
อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บรู้ราคาท่ีลดลงใน
ส่วนก าไรหรือขาดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกินจ านวนท่ีเคย
ลดลงซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนก าไรหรือ
ขาดทุน อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี “ส่วนเกิน
ทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ อยูใ่นส่วนของเจา้ของ ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในจ านวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ 

ข) สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งแสดงตามวิธีราคาทุนโดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา 

ค) อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าเส่ือมราคา
ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ ดงัน้ี 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์  5   ปี    
ยานพาหนะ   5  ปี 

ง) ค่าเส่ือมราคาของส่วนท่ีค านวณจากราคาทุนและค่าเส่ือมราคาของส่วนท่ีตีราคาเพิ่มรวมอยู่ในการ
ค านวณผลการด าเนินงาน 

จ) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จะถูกตดัออกจากบญัชีเม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ไดรั้บประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่าย ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์
(ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
นั้น) จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

ฉ) บริษทัฯและบริษทัย่อย ตดัรายการสินทรัพยท่ี์มีการตีราคาเพิ่มเม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะ
ไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์ส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพยท่ี์คงเหลืออยู ่ณ วนัตดัรายการจะถูกโอนไปยงัก าไรสะสมโดยตรง 
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5.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ าหน่าย 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการ
เร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี)  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์จ ากดัอย่างมีระบบตลอดอายุ
การให้ประโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพย์
นั้นอาจเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่าย
ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ าหน่ายและค่าเผื่อการด้อยค่ารับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใชป้ระโยชน์จ ากดัมีอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 3 - 10 ปี 

ไม่มีการตดัจ าหน่ายค่าคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ท่ีอยูร่ะหวา่งพฒันา 

5.14 สินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานท่ียกเลกิ 

สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายถูกวดัมูลค่าโดยใชมู้ลค่าท่ีต ่ากวา่ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุน
ในการขาย กลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิกถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายหากมูลค่าตามบญัชีท่ีจะไดรั้บ
คืนส่วนใหญ่มาจากการขายมิใช่มาจากการใช้สินทรัพยต่์อไป กรณีเช่นน้ีกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิกจะตอ้งมีไว้
เพื่อขายในทนัทีในสภาพปัจจุบันซ่ึงขึ้นอยู่กบัขอ้ตกลงท่ีเป็นปกติและถือปฏิบติักันทัว่ไปส าหรับการขาย
สินทรัพยเ์หล่านั้น (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ียกเลิก) และการขายต้องมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนใน
ระดบัสูงมาก ผูบ้ริหารของบริษทัฯหรือบริษทัย่อยตอ้งผูกมดักบัแผนการขาย ซ่ึงการขายดงักล่าวตอ้งคาดว่า
จะเขา้เง่ือนไขการรับรู้รายการขายท่ีเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี นับจากวนัท่ีจดัประเภทสินทรัพยด์งักล่าวเป็น
สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 

รายได้และค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานท่ียกเลิกถูกแสดงแยกต่างหากจากรายได้และค่าใช้จ่ายจากการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง โดยแสดงเป็นก าไรสุทธิส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิกส าหรับปีท่ีรายงานและปี
ก่อนท่ีน ามาเปรียบเทียบ 

5.15 ลูกหนี/้เจ้าหนีส้ านักหักบัญชี 

ลูกหน้ี/เจา้หน้ีส านักหักบญัชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหน้ี/เจา้หน้ีส านกัหักบญัชีท่ีเกิดจากการช าระราคาซ้ือ
ขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ทั้งน้ี รวมถึงเงินท่ีไดน้ าไปวางเป็นประกนักบัส านักหักบญัชีใน
การท าธุรกรรมอนุพนัธ์ 
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5.16 การจัดประเภทสัญญาประกันภัย    

บริษทัย่อยจดัประเภทของสัญญาประกนัภยัและสัญญาประกนัภยัต่อโดยการพิจารณาลกัษณะของสัญญา
ประกันภัย โดยสัญญาประกันภัยคือสัญญาซ่ึงผูรั้บประกันภัย รับความเส่ียงด้านการรับประกันภัยท่ีมี
นยัส าคญัจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง (ผูเ้อาประกนัภยั) โดยตกลงจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั
หากเหตุการณ์ในอนาคตอนัไม่แน่นอนท่ีระบุไว ้(เหตุการณ์ท่ีเอาประกนัภยั) เกิดผลกระทบในทางลบต่อผูเ้อา
ประกนัภยั  ในการพิจารณาว่ามีการรับความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัท่ีมีนยัส าคญัหรือไม่นั้นจะพิจารณาจาก
จ านวนผลประโยชน์ท่ีจะตอ้งจ่ายกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีรับประกนัภยัเกิดขึ้นกบัภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายตาม
สัญญาหากไม่มีสถานการณ์ท่ีรับประกันภัยเกิดขึ้น ซ่ึงหากไม่เข้าเง่ือนไขดังกล่าวขา้งต้น บริษทัย่อยจะจัด
ประเภทสัญญาประกนัภยัดงักล่าวเป็นสัญญาการลงทุน ซ่ึงสัญญาการลงทุนคือสัญญาท่ีมีรูปแบบทางกฎหมาย
เป็นสัญญาประกนัภยัและท าให้ผูรั้บประกนัภยัมีความเส่ียงทางการเงิน แต่ไม่ไดท้ าให้ผูรั้บประกนัภยัมีความ
เส่ียงด้านการรับประกันภยัท่ีส าคัญ ความเส่ียงทางการเงิน ได้แก่ ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
ดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนหรือราคา 

บริษทัย่อยจดัประเภทของสัญญาโดยประเมินความส าคญัของความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัเป็นรายสัญญา   
ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา หากสัญญาใดจดัประเภทเป็นสัญญาประกนัภยัแลว้ จะยงัคงเป็นสัญญาประกนัภยัตลอดไป
จนกวา่สิทธิและภาระผูกพนัทั้งหมดถูกท าให้ส้ินสุดหรือส้ินผลบงัคบั หากสัญญาใดเคยจดัประเภทเป็นสัญญา
การลงทุน ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา อาจจะถูกจดัประเภทเป็นสัญญาประกันภยัในเวลาต่อมาได้ หากพบว่าความ
เส่ียงดา้นการรับประกนัภยัเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั 

 บริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจประกันภัยจดัประเภทของสัญญาประกันภัยทุกฉบับเป็นสัญญาประกันภัย               
ระยะสั้น หมายถึง สัญญาประกนัภยัท่ีมีระยะเวลาคุม้ครองภายใตส้ัญญาไม่เกิน 1 ปี และไม่มีการรับรองการ
ต่ออายุอัตโนมัติ  และรวมถึงสัญญาประกันภัยท่ีให้คุ ้มครองโรคร้ายแรง การประกันภัยอุบัติ เหตุ                          
การประกนัภยัสุขภาพ การประกนัอคัคีภยั หรือการประกนัภยัเบ็ดเสร็จอ่ืน ๆ ท่ีมีระยะเวลาของสัญญาเกิน
กว่า 1 ปี  บริษัทย่อยดังกล่าวสามารถบอกเลิกสัญญา สามารถปรับเพิ่มหรือลดเบ้ียประกันภัยหรือ
เปล่ียนแปลงผลประโยชน์ใด ๆ ในสัญญาตลอดอายสุัญญาได ้

5.17 เบีย้ประกนัภัยค้างรับและค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ   

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับจากการรับประกนัภยัโดยตรงแสดงด้วยมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ โดยบริษทัย่อยบนัทึก           
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซ่ึงพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและตามสถานะปัจจุบนัของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายระหวา่งปี 
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5.18 สินทรัพย์/หนีสิ้นจากการประกนัภัย   

ก) สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจ านวนเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ  (เบ้ียประกนัภยัต่อ
คา้งรับ ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ และรายการคา้งรับอ่ืน ๆ จากบริษทัประกนัภยัต่อ) เงินมดัจ าท่ีวางไว้
จากการรับประกันภัยต่อ และส ารองประกันภัยส่วนท่ีเรียกคืนจากการประกันภัยต่อ โดยส ารอง
ประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากการประกนัภยัต่อประมาณขึ้นโดยอา้งอิงสัญญาประกนัภยัต่อท่ีเก่ียวขอ้ง
ของส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายตามกฎหมายว่าดว้ยการค านวณส ารอง
ประกนัภยั และส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดท่ี้เกิดขึ้นจากการประกนัภยัต่อ 

ข) หน้ีสินจากการประกันภัยต่อแสดงด้วยจ านวนเงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ และเงินมัดจ าท่ี             
บริษัทย่อยถือไวจ้ากการเอาประกันภัยต่อ ซ่ึงเงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อประกอบด้วยเบ้ีย
ประกนัภยัต่อคา้งจ่าย และรายการคา้งจ่ายอ่ืน ๆ ใหก้บับริษทัประกนัภยัต่อ  

5.19 หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย  

ก) เงินส ารองประกนัชีวิต 

เงินส ารองประกันชีวิตเป็นยอดเงินส ารองสะสมตั้งแต่เร่ิมรับประกันจนถึงส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ส าหรับกรมธรรม์ท่ีมีผลบังคับอยู่  ซ่ึงการค านวณส ารองดังกล่าวน้ีเป็นไปตามวิธีของคณิตศาสตร์
ประกันภัย โดยก าหนดให้ส ารองประกันภยัตามสัญญาประกันภยัระยะยาวค านวณโดยอา้งอิงตามวิธี
ส ารองประกันภัยแบบเบ้ียประกันภัยรวม (Gross Premium Valuation หรือ GPV) ตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) เร่ืองการ
ประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัชีวิต ขอ้สมมติหลกัท่ีใช้เก่ียวขอ้งกบัอตัรามรณะ 
อตัราการขาดอายุและการเวนคืนกรมธรรม์ อตัราค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการขายและบริหารงาน และอตัรา  
คิดลด เป็นตน้ 

ข) ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย  

ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึกตามจ านวนท่ีจะจ่ายจริง ส่วนส ารองค่าสินไหมทดแทนจะบนัทึกเม่ือ
ไดรั้บการแจง้ค าเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกนัภยัตามจ านวนท่ีผูเ้อาประกนัภยัแจง้และโดยการ
ประมาณการของฝ่ายบริหารของบริษทัย่อย มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุน
ประกนัของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง  
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ประมาณการส ารองสินไหมทดแทนค านวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภยั โดยค านวณจาก
ประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกันภยัในอนาคตส าหรับ
ความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นแลว้ก่อนหรือ ณ วนัท่ีในรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียท่ี
บริษัทฯ ได้รับรายงานแล้วและยงัไม่ได้รับรายงาน และรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหม
ทดแทน และหักมูลค่าซากและการรับคืนอ่ืน ๆ ผลต่างของประมาณการส ารองสินไหมทดแทนท่ี
ค านวณไดสู้งกว่าค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรู้ไปแลว้ในบญัชี จะรับรู้เป็นความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแลว้แต่
ยงัไม่ไดมี้การรายงานใหบ้ริษทัฯ ทราบ (Incurred but not reported claims: IBNR) 

ค) ส ารองเบ้ียประกนัภยั 

ส ารองเบ้ียประกนัภยัประกอบดว้ย ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้และส ารองความเส่ียงภยั
ท่ียงัไม่ส้ินสุด 

ค.1) ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดค้  านวณจากเบ้ียประกนัภยัรับก่อนการเอาประกนัภยัต่อ
ดว้ยวิธีการ ดงัน้ี 

การประกนัภยัขนส่งเฉพาะเท่ียว การ 
     ประกนัอุบติัเหตุการเดินทางท่ีมี

ระยะเวลาคุม้ครองไม่เกิน 6 เดือน 

- ร้อยละร้อยของเบ้ียประกนัภยัรับ ตั้งแต่วนัท่ีกรมธรรม์
ประกันภยัเร่ิมมีผลคุม้ครอง ตลอดระยะเวลาท่ีบริษทั
ยอ่ยยงัคงใหค้วามคุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภยั  

การประกนัภยัอ่ืน -  วิธีเฉล่ียรายเดือน (วิธีเศษหน่ึงส่วนยีสิ่บส่ี)  

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้จากการเอาประกนัภยัต่อ ค านวณจากเบ้ียประกนัภยั
จ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อดว้ยวิธีการเช่นเดียวกบักรมธรรมป์ระกนัภยัตรงท่ีไดโ้อนความเส่ียง
จากการประกนัภยัใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้ตลอดอายขุองสัญญาในกรมธรรม์ 

ค.2) ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 

ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด (Unexpired Risk Reserve) เป็นจ านวนเงินท่ีบริษทัย่อยจดัสรรไว้
เพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องท่ีอาจเกิดขึ้ นในอนาคตส าหรับการ
ประกันภัยท่ียงัมีผลบังคับอยู่ ซ่ึงค านวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้การ
ประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกนัท่ีเหลืออยู ่
โดยอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีต 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัยอ่ยจะเปรียบเทียบมูลค่าของส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด
กบัส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้หากมูลค่าของส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดสูงกว่า
ส ารองเบ้ียประกันภัยท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ บริษัทย่อยจะรับรู้ส่วนต่างและแสดงรายการส ารอง              
ความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดในงบการเงิน 
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ง) ผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่ายและหน้ีสินอ่ืนตามสัญญาประกนัภยั 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรมค์า้งจ่ายประกนัภยับนัทึกเม่ือไดรั้บแจง้หรือเม่ือเขา้เง่ือนไขในกรมธรรม์ 

หน้ีสินอ่ืนตามสัญญาประกนัภยัประกอบดว้ยเงินค่าเบ้ียประกันภยัท่ีรับล่วงหน้าจากผูเ้อาประกนัภยั
และเงินท่ีตอ้งจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัตามสัญญานอกเหนือจากผลประโยชน์ตามกรมธรรมค์า้งจ่าย
และบนัทึก ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

5.20 สัญญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า
หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นมีการใหสิ้ทธิในการควบคุม
การใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีการบญัชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้
แต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพย์
อา้งอิงพร้อมใชง้าน) บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์
อา้งอิงและหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า   

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วย
จ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ านวนเงินท่ีจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตาม
สัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่าหรืออายกุารให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุง  2 - 7 ปี 
ยานพาหนะ   1 - 5  ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาเช่าหรือราคาทุนของ
สินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะค านวณจากอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย ์
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หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายสุัญญาเช่า 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ี  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงิน ท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญา
เช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า หรือมีการเปล่ียนแปลงในการ
ประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต า่ 

สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563  

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญา
เช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหัก
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสิน ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุ
ของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพย์
ท่ีเช่า  

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ยงัคงอยู่กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธี
เส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 
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5.21 อนุพนัธ์  

บริษทัฯบนัทึกเงินลงทุนในใบส าคญัแสดงสิทธิเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือ
เร่ิมแรก การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน และ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงในงบแสดงฐานะการเงินตามมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายติุธรรมค านวณจากราคาเสนอ
ขายหลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยเ์ขา้ท ารายการเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นอนุพนัธ์โดยรับรู้
มูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท าสัญญา (Trade Date) และจดัประเภทเป็นเพื่อคา้ อนุพนัธ์จะถูก
วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

บริษทัย่อยบนัทึกภาระจากสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ซ่ึงมีไวเ้พื่อคา้เป็นรายการนอกงบการเงิน และบนัทึกภาระ
จากใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นรายการหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน และจะรับรู้ก าไร (ขาดทุน) 
จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของ
สัญญาฟิวเจอร์สและสัญญาออปชั่นค านวณจากราคาท่ีใช้ช าระราคา ณ ส้ินวนัท าการสุดท้ายของปี                     
และมูลค่ายุติธรรมของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ค  านวณจากราคาเสนอขายหลังสุด ณ ส้ินวนัท าการ
สุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือในกรณีท่ีมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ไม่
สามารถอา้งอิงราคาของตลาดอนุพนัธ์ได ้มูลค่ายุติธรรมจะค านวณโดยใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองตามทฤษฎี
ในการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในแบบจ าลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาดปรับ
ดว้ยค่าความเส่ียงดา้นเครดิตของคู่สัญญาแต่ละราย 

ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 วิธีการบนัทึกบญัชีส าหรับอนุพนัธ์จะขึ้นอยู่กบัวตัถุประสงคข์องการท ารายการ 
โดยอนุพันธ์ท่ีท าขึ้ นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อค้าบันทึกเป็นรายการนอกงบการเงินและบันทึกภาระจาก
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นรายการหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน และจะรับรู้ก าไรหรือขาดทุนจาก
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาเป็นก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยมูลค่า
ยติุธรรมอา้งอิงจากราคาซ้ือขายในตลาด หรือในกรณีท่ีมูลค่ายติุธรรมไม่สามารถอา้งอิงราคาตลาดได ้มูลค่า
ยุติธรรมจะค านวณโดยใช้เทคนิคและแบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงตัวแปรท่ีใช้ใน
แบบจ าลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาดปรับด้วยค่าความเส่ียงด้านเครดิตของคู่สัญญา           
แต่ละราย 
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5.22 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษัทฯและบริษัทย่อย                 
หรือถูกบริษทัฯและบริษทัย่อยควบคุม ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุม
เดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม การร่วมคา้และบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียง
โดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญักบับริษทัฯและบริษทัย่อย ผูบ้ริหารส าคญั 
กรรมการหรือพนักงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

5.23 การด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินว่ามีขอ้บ่งช้ีซ่ึงแสดงว่าสินทรัพยข์องบริษทัฯ
และบริษทัย่อยด้อยค่าลงหรือไม่ และหากมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินการ 
ดอ้ยค่าและรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนใน
การขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
หักต้นทุนในการขาย หมายถึง จ านวนเงินท่ีกิจการจะได้มาจากการจ าหน่ายสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะ
การเงินหักด้วยต้นทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกับผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการ
แลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั ในการ
ประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่า
จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดกระแสเงินสดดงักล่าวเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษี
ท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็น
ลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู่ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนใน 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ยกเวน้ในกรณีสินทรัพยซ่ึ์งใชว้ิธีการตีราคาใหม่ และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการ
ตีราคาใหม่ไวใ้นส่วนของเจา้ของ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้ในส่วนของเจา้ของไม่เกินไปกวา่ส่วนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพยท่ี์เคยบนัทึกไว ้
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 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่ค่าความนิยม มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในปีก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ได้รับคืนของสินทรัพย์นั้ น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้ในปีก่อนก็ต่อเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้ าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
คร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มขึ้นจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูง
กว่ามูลค่าตามบัญชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยใ์นปี ก่อน ๆ 
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จทนัที 

5.24 หุ้นกู้อนุพันธ์ 

หุ้นกู้อนุพันธ์เป็นหุ้นกู้ท่ีบริษัทย่อยออกและเสนอขายให้แก่ลูกค้าซ่ึงเป็นผูล้งทุนสถาบันหรือผูล้งทุน          
รายใหญ่ โดยออกจ าหน่ายภายใตเ้ง่ือนไขท่ีไดรั้บอนุมติัจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) หุ้นกูอ้นุพนัธ์ดงักล่าวมีการอา้งอิงกบัราคาหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  

หุ้นกูแ้สดงดว้ยราคาทุนท่ีขายปรับดว้ยส่วนต ่ากว่ามูลค่าของหุ้นกูท่ี้ตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  
ซ่ึงจ านวนท่ีตดัจ าหน่ายน้ีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

อนุพันธ์ทางการเงินแฝงแสดงภายใต้บัญชีสินทรัพยอ์นุพันธ์โดยแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้การ
เปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมค านวณโดยใช้เทคนิคและ
แบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ าลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปร
ท่ีมีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงขอ้มูลความสัมพนัธ์ของสภาพคล่อง เงินปันผล อตัราดอกเบ้ีย ราคาของสินคา้
อา้งอิง และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสินคา้อา้งอิง 

5.25 ผลประโยชน์ของพนักงาน  

 ก)  ผลประโยชน์ระยะสั้น 

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ภาระผูกพนัของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน ซ่ึงไดแ้ก่ เงินเดือน 
ค่าจา้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและวนัลาพกัร้อนเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให ้

 ข)  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ี
พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่าย
สมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
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 ค)  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์)  

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานส าหรับพนกังาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดย
ใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ า
การประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ านวนในก าไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแก้ไขโครงการหรือลด
ขนาดโครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.26 เงินตราต่างประเทศ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ี
ใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวม
วดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดขึ้ นในระหว่างปีแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน               
ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศและภาระผูกพนัท่ีมี
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ีในงบการเงินไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน 

ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการซ้ือขายและเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนรวมอยู่ในการค านวณผลการ
ด าเนินงาน 

5.27 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจดัเก็บภาษี            
ของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษัทฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้ ง                       
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อย
จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลา
รายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและ 
บริษทัย่อยจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วน
มาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ หากภาษีท่ีเกิดขึ้น
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

5.28 ประมาณการหนีสิ้น 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตได้เกิดขึ้นแลว้ และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะเสียทรัพยากร                
เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระ
ผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

5.29 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม คือ ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินให้แก่
ผูอ่ื้น โดยเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด (market participants) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า  

บริษทัฯและบริษทัย่อยใชร้าคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีตลาด
ซ้ือขายคล่องรองรับ แต่กรณีท่ีไม่สามารถหาราคาตลาดได้จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการ
ประเมินมูลค่าท่ีใช้อย่างแพร่หลายในตลาด รวมถึงการวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลด และแบบจ าลองตาม
ทฤษฎีในการประเมินมูลค่า 
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ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีบริษัทฯและบริษทัย่อยใช้ในการวดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหน้ีสินในงบการเงิน แบ่งเป็น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการวดัมูลค่า
ยติุธรรมดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั        

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

ระดบั 3 ใช้ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงิน  
 ในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่าง
ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการ            
วดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ า 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีอาจส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึ้น
จริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญั มีดงัน้ี 

6.1 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนีสิ้น 

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณา
ว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าว
แลว้หรือไม่ โดยใชดุ้ลยพินิจบนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

6.2 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้/ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้

ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นส าหรับ
เงินให้สินเช่ือ การค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นขึ้นอยู่กบัแบบจ าลองท่ีสลบัซับซ้อน การ
ใช้ชุดขอ้มูลสมมติฐาน การพฒันาโมเดลและการประเมินเก่ียวกับการเพิ่มขึ้นของความเส่ียงด้านเครดิต 
รวมถึงการเลือกขอ้มูลการคาดการณ์ในอนาคตมาใช้ ซ่ึงการประมาณการมีตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งจ านวนมาก 
ดงันั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้ 
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6.3 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์เม่ือฝ่ายบริหารพิจารณาว่า
เงินลงทุนดังกล่าวมีขอ้บ่งช้ีของการด้อยค่าเกิดขึ้น ซ่ึงการท่ีจะระบุว่าเงินลงทุนมีขอ้บ่งช้ีของการด้อยค่า
หรือไม่นั้นจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร  

6.4 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

ในการประเมินค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน
การประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่าว ทั้งในส่วนของมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการ
ขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์ซ่ึงมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนอ้างอิงจากข้อมูลท่ีมีอยู่                         
หรืออ้างอิงจากราคาตลาดท่ีสามารถสังเกตได้หรือจากการใช้แบบจ าลองในการคิดลดกระแสเงินสด                   
ซ่ึงเก่ียวข้องกับอัตราคิดลดท่ีใช้ประมาณการกระแสเงินสดรับท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคต ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใช้ในการค านวณอาจมีผลกระทบต่อการประเมินการ
ดอ้ยค่า 

6.5  มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้น
ตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว 
โดยใช้เทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในแบบจ าลองได้มาจากการเทียบเคียงกบัตวั
แปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงความเส่ียงทางดา้นเครดิตของคู่สัญญา สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และ
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ตวัแปรท่ีใชใ้นการค านวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

6.6 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 

บริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาตั้งค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเม่ือพบว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได ้          
รับคืนของทรัพยสิ์นมีมูลค่าลดลงกว่ามูลค่าตามบญัชี ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าโดยพิจารณาจากราคาประเมินล่าสุดของทรัพยสิ์น ประเภท และคุณลกัษณะของทรัพยสิ์น  

6.7 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
ใหม่หากพบวา่มีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 
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บริษทัฯและบริษทัย่อยแสดงมูลค่าของท่ีดินและอาคารดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงราคาท่ีตีใหม่น้ีไดป้ระเมินโดย             
ผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดส าหรับท่ีดิน และใช้วิธีมูลค่าตน้ทุนทดแทนสุทธิ           
วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด และวิธีรายไดส้ าหรับอาคาร ซ่ึงการประเมินมูลค่าดงักล่าวตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐาน
และการประมาณการบางประการตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 16 

นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาตั้งค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เม่ือฝ่ายบริหาร
พิจารณาวา่สินทรัพยด์งักล่าวมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดขึ้น และจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่า
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

6.8 สัญญาเช่า 

ในการก าหนดอายสุัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินวา่กลุ่มบริษทัมีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยค านึงถึง
ขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท าให้เกิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มบริษทัใน
การใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น  

กลุ่มบริษทัไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันั้น ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ในการก าหนดอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยอตัรา
ดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินท่ีจ าเป็นเพื่อให้ไดม้าซ่ึง
สินทรัพยท่ี์มีมูลค่าใกลเ้คียงกับสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึง โดยมี
ระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง  

6.9 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี และ
ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมีก าไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้ น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นต้อง
ประมาณการว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด 
โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
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6.10 เงินส ารองประกันภัย/เงินส ารองประกนัชีวิต   

ส ารองประกนัภยัส าหรับความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดค านวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชก้าร
ประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นในระยะเวลาเอา
ประกันภยัท่ีเหลืออยู่ ซ่ึงการประมาณเงินส ารองดงักล่าวจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซ่ึงอา้งอิงจาก
ขอ้มูลในอดีตและประมาณการอยา่งดีท่ีสุด ณ ขณะนั้น 

ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว (ประกนัชีวิต) ค านวณตามวิธีของคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ซ่ึงประมาณจากขอ้สมมติปัจจุบนัและขอ้สมมติท่ีก าหนดตั้งแต่วนัเร่ิมรับประกนั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลย
พินิจในการประมาณการเพื่อให้สะทอ้นถึงการประมาณการท่ีดีท่ีสุดตามระยะเวลา ณ ขณะนั้น โดยขอ้สมมติ
หลกัท่ีใช้จะเก่ียวข้องกับอตัรามรณะ อตัราค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการขายและบริหารงาน อตัราการขาดอายุหรือ
เวนคืนกรมธรรมแ์ละอตัราคิดลด เป็นตน้ ทั้งน้ี การใชข้อ้สมมติฐานท่ีแตกต่างกนัอาจมีผลต่อจ านวนเงินส ารอง
ประกนัภยั ดงันั้น การปรับปรุงเงินส ารองประกนัภยัอาจมีขึ้นในอนาคต 

6.11 ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัย่อยต้องประมาณการส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหม
ทดแทนคา้งจ่ายโดยแยกพิจารณาสองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นและไดรั้บรายงานความ
เสียหายแลว้ และส่วนของความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน (Incurred but not reported - IBNR) 
ซ่ึงตอ้งใชว้ิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเป็นมาตรฐานสากลในการประมาณการ ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใช้
ในวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัดงักล่าวประกอบดว้ยขอ้มูลในอดีต ซ่ึงไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงประมาณ
การค่าสินไหมทดแทน การจ่ายช าระค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนเฉล่ีย จ านวนคร้ังของค่าสินไหม 
เป็นตน้  อย่างไรก็ตาม การประมาณการดงักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารซ่ึงสะทอ้นถึงการประมาณ
การอย่างดีท่ีสุดในขณะนั้น ซ่ึงเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างกบั
ท่ีไดป้ระมาณการไว ้

6.12 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการ เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อตัรา
การเปล่ียนแปลงในจ านวนพนักงาน และอตัราการมรณะ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ี
รับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 
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6.13 คดีฟ้องร้องและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้ง
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของรายการดงักล่าว ซ่ึงในกรณีท่ีฝ่ายบริหารเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหาย
เกิดขึ้นจะไม่บนัทึกประมาณการหน้ีสินจากกรณีดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

7. การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงิน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย 

 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น 
ราคาทุน               

ตดัจ าหน่าย รวม 

     

สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสด - - 2 2 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - 7,812 7,812 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                      
ผา่นก าไรหรือขาดทุน     

 ตราสารหน้ี 2,021 - - 2,021 
 ตราสารทุน 1,336 - - 1,336 
สินทรัพยอ์นุพนัธ ์ 145 - - 145 
เงินลงทุนสุทธิ     
 ตราสารหน้ี - 19,250 43 19,293 
 ตราสารทุน - 2,357 - 2,357 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 12 - 50,239 50,251 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - - 1,247 1,247 
สินทรัพยอ์ื่น - - 1,223 1,223 
หนี้สินทางการเงิน     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - 13,312 13,312 
หน้ีสินอนุพนัธ์ 14 - - 14 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม - - 33,887 33,887 
หน้ีสินอ่ืน - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - - 243 243 
หน้ีสินอ่ืน - เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์            127 - 1,956 2,083 
หน้ีสินอ่ืน - หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - 435 435 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย 

 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น 
ราคาทุน                

ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - 172 172 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                      
ผา่นก าไรหรือขาดทุน     

 ตราสารหน้ี 1,101 - - 1,101 
 ตราสารทุน 117 - - 117 
สินทรัพยอ์นุพนัธ ์ 142 - - 142 
เงินลงทุนสุทธิ     
 ตราสารหน้ี - 7,202 - 7,202 
 ตราสารทุน - 1,495 - 1,495 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ - - 804 804 
สินทรัพยอ์ื่น - - 36 36 
หนี้สินทางการเงิน     
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม - - 10,700 10,700 
หน้ีสินอ่ืน - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - - 82 82 
หน้ีสินอ่ืน - หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - 66 66 

8. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - เงินฝากสถาบันการเงิน 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2563 2562 
 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
ธนาคารพาณิชย ์ 2,383 2,525 4,908 3,930 2,584 6,514 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ - 2,890 2,890 - 870 870 

รวม 2,383 5,415 7,798 3,930 3,454 7,384 
บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ 2 15 17 1 19 20 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - (3) (3) - - - 

รวม 2,385 5,427 7,812 3,931 3,473 7,404 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 
 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
ธนาคารพาณิชย ์ 172 - 172 30 - 30 
รวม 172 - 172 30 - 30 

9.  สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2563 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 78 - 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 1,302 460 
หน่วยลงทนุ 641 641 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 1,008 - 
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 328 117 
รวม 3,357 1,218 

10. สินทรัพย์อนุพนัธ์/หนีสิ้นอนุพนัธ์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จ านวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์เพื่อค้าแบ่งตาม
ประเภทความเส่ียง ไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
 มูลค่ายุติธรรม จ านวนเงิน                        มูลค่ายติุธรรม จ านวนเงิน                        

ประเภทความเส่ียง สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา 
อ่ืนๆ       
   อนุพนัธ์เพื่อคา้ 145 14 1,691 13 47 3,651 

รวม 145 14 1,691 13 47 3,651 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 
 มูลค่ายุติธรรม จ านวนเงิน                        มูลค่ายติุธรรม จ านวนเงิน                        

ประเภทความเส่ียง สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา 
อ่ืนๆ       
   อนุพนัธ์เพื่อคา้ 142 - - - - - 

รวม 142 - - - - - 
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11. เงินลงทุน 

11.1 จ าแนกตามประเภทของเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินลงทุนจ าแนกตามประเภทของเงินลงทุน ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2563 

 ราคาทุนตดัจ าหน่าย/
มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุนตดัจ าหน่าย/
มูลค่ายติุธรรม 

เงินลงทุนในตราสารหนีท่ี้วัดมลูค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 43 - 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - - 

รวม 43 - 

เงินลงทุนในตราสารหนีท่ี้วัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

  

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 16,047 6,915 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 3,203 287 

รวม 19,250 7,202 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 274 1 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
  

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 2,072 1,331 
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 285 164 

รวม 2,357 1,495 

รวม 21,650 8,697 
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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: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (200) (127) 

เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน - สุทธิ 299 79 

 

 31 ธนัวาคม 2562 

 จ านวนราย 

ยอดหน้ีคง
คา้งตาม
สัญญาเดิม 

ราคาทุน             
ท่ีรับโอน 

อตัรา
ผลตอบแทน
(Yield) 

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

 เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนไปเป็นเงินให้
สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 

11.2 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีการจ าหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนท่ี
ก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนออกจากบญัชี ดงันั้น การเปล่ียนแปลง
ในมูลค่ายติุธรรมท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจะถูกโอนไปรับรู้ในก าไรสะสม ดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 

 

มูลค่ายติุธรรม ณ 
วนัท่ีตดัรายการ เงินปันผลรับ 

ก าไร (ขาดทุน)
สะสมจากการ 
ตดัรายการ        

(สุทธิภาษีเงินได)้ 
เหตผุลในการตดั

รายการ 

เงินลงทุนท่ีถูกตดัรายการออกจากบญัชี     
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด             
ในประเทศ 5,224 173 (784) 

 
จ าหน่าย 

รวม 5,224 173 (784)  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 

 
มูลค่ายติุธรรม ณ 
วนัท่ีตดัรายการ เงินปันผลรับ 

ก าไร (ขาดทุน)
สะสมจากการ 
ตดัรายการ        

(สุทธิภาษีเงินได)้ 
เหตผุลในการตดั

รายการ 
เงินลงทุนท่ีถูกตดัรายการออกจากบญัชี     
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด             
ในประเทศ 1,862 108 (499) 

 
จ าหน่าย 

รวม 1,862 108 (499)  

 นอกจากน้ี ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินปันผลรับจากตราสารทุนท่ี
วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนอีกจ านวน 85 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 72 ลา้นบาท) 

11.3 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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11.4 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินลงทุนในหุ้นสามญัในหลักทรัพยอ่ื์น      
ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ซ่ึงจ าแนกเป็นกลุ่มธุรกิจ โดยแสดงตามมูลค่า
ยติุธรรมไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

สาธารณูปโภคและบริการ 1,277 1,478 1,270 1,470 
กองทุนรวมและกองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 158 152 158 152 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 

12.1 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะ
กิจการซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุนประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุ้นสามญัในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ทุนช าระแลว้ 

สัดส่วนการถือหุ้น         
(ร้อยละ) 

มูลค่าเงินลงทุน                    
ตามวิธีราคาทุน 

เงินปันผลรับ            
ส าหรับปี 

ช่ือบริษทั 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษทัยอ่ย         
บริษทั ธนชาต เอสพีวี 1 จ ากดั 12,704 13,704 100.00 100.00 12,704 13,704 315 - 
บริษทั ธนชาต เอสพีวี 2 จ ากดั 934 3,634 99.98 99.96 1,409 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 500 2,000 99.99 99.96 834 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) 5,663 - 3.13 - 668 - 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      20,944 25,321 3,373 - 

 หกั:  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า     (454) -   
 รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธ ิ     20,490 25,321   
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ทุนช าระแลว้ 

สัดส่วนการถือหุ้น         
(ร้อยละ) 

มูลค่าเงินลงทุน                    
ตามวิธีราคาทุน 

เงินปันผลรับ            
ส าหรับปี 

ช่ือบริษทั 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

         
บริษทัร่วม         
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 91,589 91,541 20.11 20.11 42,076 42,044 194 - 

บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) 1,695 1,695 22.42 19.90 4,900 4,051 160 129 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม     46,976 46,095 354 129 

การร่วมคา้         
บริษทั ที เอม็ คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์แบรนด ์ 
แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 5 - 50.00 - 3 - - - 

รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า     3 - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม              
และการร่วมค้า     67,469 71,416 3,727 129 

ในระหวา่งปี 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้การเปล่ียนแปลงการถือหุน้/การลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม
และการร่วมคา้ ดงัน้ี 

ก) บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้เพิ่มเติมจ านวน 1,707  ลา้นบาท โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษทั จ านวน 
มูลค่าเงินลงทุนตาม

วิธีราคาทุน สัดส่วนการถือหุ้น 

 (หุ้น) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) 
บริษทัยอ่ย    
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 15,300,000 153 - 
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 176,985,388 668 3.13 
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 24,999 3 50.00 

บริษทัฯบนัทึกเงินลงทุนในบริษทั ที เอ็ม คอมมิวนิเคชัน่ส์ แอนด์ แบรนด์ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั เป็นเงิน
ลงทุนในการร่วมคา้และรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียตั้ งแต่วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน
เน่ืองจากสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 50.00 และถือเป็นกิจการท่ีมีการควบคุมร่วมกัน และมีสิทธิใน
สินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมคา้นั้น 
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เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 700 ล้านบาท                 
เป็น 1,000 ลา้นบาท โดยเป็นการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 30 ลา้นหุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็น
จ านวนเงิน 300 ลา้นบาท บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มทุนท่ีออกใหม่จ านวน 15.3 ลา้นหุ้น ตามสัดส่วนการถือ
หุน้เดิมเป็นจ านวนเงิน 153 ลา้นบาท และไดช้ าระค่าหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 

เม่ือวนัท่ี  10 กรกฎาคม 2563  ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัท ราชธานีลิสซ่ิง จ ากัด(มหาชน)              
ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิม 3,775  ล้านบาท               
เป็น 5,663 ล้านบาท โดยเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,888 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท                
รวมเป็นจ านวนเงิน 1,888 ลา้นบาท บริษทัฯและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มทุนท่ีออกใหม่จ านวน 
39 ลา้นหุ้น เป็นจ านวนเงิน 39 ลา้นบาท และ 1,062 ลา้นหุ้น เป็นจ านวนเงิน 1,062 ลา้นบาท ตามล าดบั 
และไดช้ าระค่าหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2563 

บริษทัฯได้ซ้ือหุ้นสามัญของบริษทั เอ็มบีเค จ ากัด (มหาชน) จ านวนรวม 43 ลา้นหุ้น คิดเป็นจ านวน        
เงินรวม 849 ลา้นบาท ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.52 ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นรวมเป็น             
ร้อยละ 22.42 ในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2563 บริษทัฯเสร็จส้ินการวดัมูลค่าของสินทรัพยท่ี์ระบุได้ท่ีได้มา
และหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือ และการวดัมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนใหแ้ละ
มูลค่ายุติธรรมรวมสุทธิของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุนในบริษทั เอ็มบีเค จ ากดั 
(มหาชน) (อา้งอิงจากงบการเงินล่าสุดท่ีมี ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน) มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 

2562 (1)  
31 มกราคม 

2563 (2) 
29 กุมภาพนัธ์ 

2563 (3)  
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามงบการเงินของบริษัท เอ็มบีเค 17,763 17,477 17,418  
ประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้า/หน้ีสินท่ี
รับมาเพ่ิมเติม - - -  

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีได้มาท่ีระบุได้และ
หนีสิ้นท่ีรับมาสุทธ ิ 17,763 17,477 17,418  

สัดส่วนเงินลงทนุท่ีบริษทัซ้ือ (ร้อยละ)               1.55               0.54               0.43         2.52 
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธ ิ 276 94 75  
ค่าความนิยม 278 85 41 404 

รวมต้นทุนการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทร่วม 554 179 116 849 

(1) ส าหรับเงินลงทุนที่ซื้อมาในเดือน มกราคม 2563 
(2) ส าหรับเงินลงทุนที่ซื้อมาในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
(3) ส าหรับเงินลงทุนที่ซื้อมาในเดือน มีนาคม 2563 
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เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) จ านวน 
19,375 ลา้นหุ้น คิดเป็นเงิน 42,044 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนการถือหุ้นร้อยละ 20.11 บริษทัฯจึงบนัทึก               
เงินลงทุนในธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วมและรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจาก             
เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียตั้งแต่วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน  

ในระหว่างปี 2563 บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นสามญัของธนาคารทหารไทยเพิ่มเติมจ านวน 15 ลา้นหุ้น คิดเป็น
จ านวนเงิน 32 ล้านบาท ท าให้สัดส่วนการถือหุ้น เพิ่มขึ้ นร้อยละ 0.01 และในเดือนกันยายน 2563 
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ออกหุ้นสามญัเพิ่มเติม จ านวน 50,062,500 หุ้น ท าให้สัดส่วน            
การถือหุ้นของบริษทัฯลดลงร้อยละ 0.01 และท าให้สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารทหารไทยลดลงเหลือ
ร้อยละ 20.11  
ในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2563 บริษทัฯเสร็จส้ินการวดัมูลค่าของสินทรัพยท่ี์ระบุได้ท่ีได้มาและหน้ีสินท่ี
รับมา ณ วนัท่ีซ้ือ และการวดัมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าตาม
บญัชีและมูลค่ายุติธรรมรวมสุทธิของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุได้ ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุนในธนาคาร
ทหารไทย (อา้งอิงจากงบการเงินล่าสุดท่ีมี ณ วนัท่ีไดม้า) มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 พฤศจิกายน   

2562 (1) 

31 ธนัวาคม            
2562 (2) 

 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามงบการเงินของ                     
ธนาคารทหารไทย 194,664 194,882 

 

ประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้า/                 
หน้ีสินท่ีรับมาเพ่ิมเติม - -  

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีได้มาท่ีระบุได้และ
หนีสิ้นท่ีรับมาสุทธ ิ 194,664 194,882 

 

สัดส่วนเงินลงทนุท่ีบริษทัซ้ือ (ร้อยละ)                     20.11                       0.01                20.12 
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธ ิ 39,141 30  
ค่าความนิยม 2,903 2 2,905 

ต้นทุนการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทร่วม 42,044 32 42,076 

(1) ส าหรับเงินลงทุนท่ีซื้อมา ณ วันท่ี 3 ธันวาคม 2562 
(2) ส าหรับเงินลงทุนท่ีซื้อมาในเดือนมกราคม 2563 
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ข)  บริษทัย่อยดงัต่อไปน้ีไดล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทัตามมูลค่าท่ีจดทะเบียนรวมจ านวน 5,200 ลา้นบาท 
และบริษทัฯไดรั้บเงินคืนทุนจากบริษทัยอ่ยดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษทั จ านวน 
มูลค่าเงินลงทุนตาม

วิธีราคาทุน 

 (หุ้น) (ลา้นบาท) 
บริษทัยอ่ย   
บริษทั ธนชาต เอสพีวี 1 จ ากดั 100,000,000 1,000 
บริษทั ธนชาต เอสพีวี 2 จ ากดั 269,947,714 2,699 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั 149,987,448 1,500 

ทั้งน้ีการรับเงินคืนทุนดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้แต่อยา่งใด 

ค) บริษทัฯ ไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จ ากดั จ านวน 26 ลา้นบาท 
บริษทั ธนชาต เอสพีวี 2 จ ากดั จ านวน 324 ลา้นบาท และบริษทับริหารสินทรัพย์ ที เอส จ ากดั จ านวน 
104 ลา้นบาท 

12.2 รายละเอยีดของบริษัทย่อยซ่ึงมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคัญ    
(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สัดส่วนท่ีถือโดย          
ส่วนไดเ้สียท่ี                   

ไม่มีอ านาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมใน 
บริษทัยอ่ยสะสม 

ก าไร (ขาดทุน)               
ท่ีแบ่งให้กบั                                

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมใน

บริษทัยอ่ย                               
ในระหว่างปี 

ก าไร (ขาดทุน)   
เบ็ดเสร็จอื่นท่ีแบ่ง
ให้กบัส่วนไดเ้สีย         

ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม                  
ในบริษทัยอ่ย                          
ในระหว่างปี 

 
 

เงินปันผลจ่ายให้กบั
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม
ในระหว่างปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)         

บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 49.04 49.04 2,809 2,610 366 368 (103) 101 73 2,758 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 49.04 49.04 1,835 1,717 235 64 1 (6) 118 706 
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 41.14 44.53 4,232 3,232 743 1,171 2 21 261 988 
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12.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคัญ ซ่ึงเป็นข้อมูล
ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

บริษทั หลกัทรัพยธ์นชาต           
จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั ธนชาตประกนัภยั             
จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง               
จ ากดั (มหาชน) 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพยร์วม 6,852 6,684 15,342 15,190 48,306 50,710 
หน้ีสินรวม 3,109 3,182 9,612 9,868 37,600 43,152 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 

บริษทั หลกัทรัพยธ์นชาต 
จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั ธนชาตประกนัภยั 
จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง             
จ ากดั (มหาชน) 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธิ 1,337 2,839 2,219 2,901 3,030 2,956 
ก าไรส าหรับปี 478 1,673 745 1,449 1,860 1,850 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น (ขาดทนุ) 3 (1,305) (208) (451) 4 (8) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 481 368 537 998 1,864 1,842 

สรุปรายการกระแสเงินสด 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 

บริษทั หลกัทรัพยธ์นชาต 
จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั ธนชาตประกนัภยั 
จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง  
จ ากดั (มหาชน) 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
กระแสเงินสดไดม้าจาก                
(ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 247 (315) - 2,121 (7,047) 3,958 

กระแสเงินสดไดม้าจาก                
(ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ (7) 254 (97) (686) (35) (13) 

กระแสเงินสดไดม้าจาก                
(ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (240) 61 97 (1,435) 7,082 (3,949) 

เงินสดลดลงสุทธิ - - - - - (4) 
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12.4 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าในงบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ในงบการเงินรวมซ่ึงบนัทึกตามวิธี
ส่วนไดเ้สียประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
       ส่วนแบ่งผลก าไร 

  สัดส่วนการถือหุ้น มูลค่าเงินลงทุน เงินปันผลรับ                  ส่วนแบ่งผลก าไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ช่ือบริษทั ทุนช าระแลว้ (ร้อยละ) วิธีราคาทุน (1) วิธีส่วนไดเ้สีย ในระหว่างปี                       ในระหว่างปี    ในระหว่างปี    

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

บริษัทร่วม               
ธนาคารทหารไทย (ประกอบ
ธุรกิจธนาคาร) 

 
91,589 

 
91,541 

 
20.11 

 
20.11 

 
42,076 42,044 44,061 42,088 194 - 2,022 31 58 13 

บมจ. เอม็ บี เค (ประกอบธุรกิจ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์
โรงแรมและบริการ) 

 
 

1,695 

 
 

1,695 

 
 

22.42 

 
 

19.90 

 
 

1,704 855 3,943 3,333 160 256 132 336 (169) 169 
การร่วมค้า               
บจ. ที เอม็ คอมมิวนิเคชัน่ส์ 
แอนด ์แบรนด ์แมเนจเมน้ท ์
(ประกอบธุรกิจบริการ
ประชาสัมพนัธ์ ผลิตส่ือ
โฆษณาต่างๆ) 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

   50.00 

 
 
 
 

- 3 - 3 - - - - - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม
และการร่วมคา้   

  
43,783 42,899 48,007 45,421 354 256 2,154 367 (111) 182 

 (1)  หลังหักรายการระหว่างกัน 
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12.5   ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม   

ก) ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วมท่ีมีสาระส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปี เป็นดงัน้ี 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน  
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 (1) 30 กนัยายน 2562 (1) 

สินทรัพยร์วม 1,808,332 1,864,678 60,253 56,009 
หน้ีสินรวม (1,603,582) (1,669,870) (36,547) (29,056) 

รายการอืน่ในส่วนทุนของบริษทัร่วม (87) (31) 125 248 

สินทรัพย ์- สุทธิ 204,663 194,777 23,831 27,201 

สัดส่วนเงินลงทนุ (ร้อยละ)                  20.11                  20.11                  22.42                 19.90 
สัดส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการใน
สินทรัพย ์- สุทธิ 41,156 39,164 5,342 5,412 

การตดัรายการระหว่างกนั - - (1,855) (2,130) 
ค่าความนิยม 2,905 2,924 456 51 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการ        
ในบริษทัร่วม 44,061 42,088 3,943 3,333 

(1)  แสดงตามจ านวนเงินหลังปรับปรุงด้วยผลกระทบของนโยบายการบัญชีท่ีแตกต่างกันและก่อนปรับรายการระหว่างกัน 

 สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

  (หน่วย : ลา้นบาท) 
 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) 

 ส าหรับปี                 
ส้ินสุดวนัท่ี 

ส าหรับ 1 เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 

ส าหรับปีส้ินสุด                                              
วนัท่ี 30 กนัยายน (1) 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 2563 2562 
รายได ้ 92,653 8,649 9,980 11,580 
ก าไรส าหรับปี 10,112 153 1,174 1,849 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นส าหรับปี (ขาดทุน) 310 65 (3,783) 1,219 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี (ขาดทนุ) 10,422 218 (2,609) 3,068 
(1)  แสดงตามจ านวนเงินหลังปรับปรุงด้วยผลกระทบของนโยบายการบัญชีท่ีแตกต่างกันและก่อนปรับรายการระหว่างกัน 
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 ส่วนแบ่งผลก าไรตามวิธีส่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษทั เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) ค านวณจาก                  
งบการเงินท่ีมีวนัท่ีแตกต่างจากของบริษทัฯ เน่ืองจากขอ้จ ากดัของขอ้มูล แต่เป็นงบการเงินท่ีมีช่วงเวลา
เท่ากนัในทุก ๆ งวดตามหลกัความสม ่าเสมอ ดงันั้น ส่วนแบ่งก าไรส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
ของบริษทัร่วมท่ีน ามาค านวณส่วนได้เสียอา้งอิงจากงบการเงินของบริษทัร่วมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี               
30 กนัยายน 2563 หลงัปรับปรุงด้วยผลกระทบจากนโยบายการบัญชีท่ีแตกต่างกันท่ีจดัท าขึ้นโดยฝ่าย
บริหารของบริษทัฯ ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารเห็นว่าผลก าไรส าหรับงวดดงักล่าวไม่แตกต่างอย่างมีสาระส าคญั
จากผลก าไรส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ข)    มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม  

 ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมซ่ึงเป็นบริษัท                       
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

บมจ. ธนาคารทหารไทย 20,941 32,356 20,941 32,356 
บมจ. เอม็ บี  เค  4,749 7,115 4,749 7,115 

13. เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 

13.1 จ าแนกตามประเภทสินเช่ือ 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี     
เงินให้กูย้ืม 327 384 21 23 
เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 1,176 743 210 10 
ตัว๋เงินรับ 7 7 676 711 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 52,503 57,248 - - 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 782 752 - - 

หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (5,306) (6,062) - - 

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีสุทธิจากรายไดท้างการเงิน 
รอการรับรู้ 49,489 53,072 907 744 

บวก:  ดอกเบ้ียคา้งรับ 84 11 21 - 

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิจาก
รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ 49,573 53,083 

 
928 

 
744 

หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (2,337) - (124) - 

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

เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 47,236 49,971 804 716 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์     
เงินให้กูยื้มเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ 3,003 3,155 - - 
ลูกหน้ีอื่น 17 39 - - 
รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 3,020 3,194 - - 
หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (5) - - - 
หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - (6) - - 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์- สุทธิ 3,015 3,188 - - 

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 50,251 53,159 804 716 

 นอกจากน้ี ในระหวา่งปี 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้โครงการช่วยเหลือลูกหน้ีเช่าซ้ือท่ีไดรั้บผลกระทบ
และเลือกใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพ เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับกิจการ
ท่ีใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย  

 โดยในระหว่างปี บริษทัย่อยมีลูกหน้ีท่ีให้ความช่วยเหลือรวมร้อยละ 13.50 ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 
และลูกหน้ีจ านวนร้อยละ 9.79 ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือได้ส้ินสุดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ
ลูกหน้ีแลว้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มียอดคงเหลือของลูกหน้ีท่ีให้ความช่วยเหลือเป็นจ านวนร้อยละ 
3.71 ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ยอดคงเหลือดงักล่าวประกอบดว้ยลูกหน้ีท่ีบริษทัย่อยไดมี้การเจรจากบั
ลูกหน้ีและวิเคราะห์ฐานะและกิจการของลูกหน้ีแล้วเห็นว่าลูกหน้ีจะสามารถปฏิบัติตามสัญญาปรับ
โครงสร้างหน้ีได้ บริษทัย่อยจึงได้ปรับการจดัชั้นหน้ีเป็นลูกหน้ีปกติทันที (Stage 1) จ านวนร้อยละ 2.15 
ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ และมีจ านวนคงเหลือร้อยละ 1.56 ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีบริษทัย่อย           
คงการจดัชั้นหน้ีตามเดิมก่อนเขา้มาตรการ 

13.2 จ าแนกตามประเภทการจัดช้ัน 

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

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2563 
 

เงินให้สินเช่ือและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ 

ค่าเผื่อผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึ้น 

เงินให้สินเช่ือและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ 

ค่าเผื่อผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึ้น 

ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing) 43,987 183 676 7 

ลูกหน้ีท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ 
ความเส่ียงดา้นเครดิต (Under - performing) 5,829 643 - - 

ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต                          
(Non - performing) 1,528 857 22 19 

ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือเร่ิมแรก        
ท่ีซ้ือหรือไดม้า (Non - performing 
purchased or originated credit impaired) 1,249 659 230 98 

รวม 52,593 2,342 928 124 
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 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 47,809 495 712 7 
ลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 5,642 112 - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นต ่ากว่ามาตรฐาน 767 740 - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัย 244 225 - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ 1,815 1,546 32 21 

รวม 56,277 3,118 744 28 

13.3 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ/สัญญาเช่าการเงินของบริษัทย่อยแยกตามอายุคงค้าง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อย (ท่ีประกอบธุรกิจเช่าซ้ือและเช่าการเงิน) มีลูกหน้ีภายใต้
สัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงินส าหรับรถยนต ์รถบรรทุกและ
รถจกัรยานยนต ์อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 2 ถึง 5 ปี และคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ี
ตามท่ีระบุในสัญญา 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  

 2563 

 จ านวนเงินที่ถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญา 

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

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญา 21,618 31,647 20 53,285 
หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (2) (2,792) (2,513) (1) (5,306) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่าย                       
 ตามสัญญา 18,826 29,134 19 47,979 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น    (1,659) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงิน - สุทธิ    46,320 

(1) ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและเช่าการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีรวมลูกหนีท่ี้มีการด้อยค่าด้านเครดิต 
(2) สุทธิจากค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเกิดขึน้เม่ือเร่ิมแรกจากการให้เช่าซ้ือรอตัดจ าหน่าย 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  
 2562 
 จ านวนเงินที่ถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญา 
 ไม่เกิน 1 ปี (1) 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญา 23,286 34,695 19 58,000 
หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (2) (3,172) (2,890) - (6,062) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่าย                       
 ตามสัญญา 20,114 31,805 19 51,938 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ    (2,656) 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงิน - สุทธิ    49,282 
(1) ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและเช่าการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีรวมลูกหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
(2) สุทธิจากค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเกิดขึน้เม่ือเร่ิมแรกจากการให้เช่าซ้ือรอตัดจ าหน่าย 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัย่อยจดัประเภทลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือซ่ึงศาลพิพากษาให้บริษทัย่อยชนะ
คดี และอยู่ระหว่างติดตามเพื่อรับช าระหน้ีจ านวน 930 ลา้นบาท ภายใตสิ้นทรัพยอ่ื์นและไดก้นัส ารองค่าเผื่อ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นไวแ้ลว้ทั้งจ านวน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินและค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดวา่จะเกิดขึ้นของบริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้จ าแนกตามความเส่ียงดา้นเครดิตไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ยอดลูกหน้ีหลงัหกัรายได ้

ทางการเงินรอการรับรู้ 
ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing) 40,650 
ลูกหน้ีท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Under-performing) 5,829 
ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-performing) 1,500 
รวม 47,979 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 1,659 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินและค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของ
บริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้จ าแนกตามอายหุน้ีคงคา้งไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ยอดลูกหน้ีหลงัหกัรายได ้          

ทางการเงินรอการรับรู้ 
ไม่คา้งช าระหรือคา้งช าระไม่เกิน 90 วนั  49,889 
เกินก าหนดช าระ 91 - 365 วนั 937 
เกินก าหนดช าระมากกว่า 1 ปี 183 
ลูกหน้ีระหว่างการด าเนินคดี 929 
รวม 51,938 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 2,656 
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13.4 เงินให้สินเช่ือท่ีหยุดรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง 

 ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัมีนโยบายหยุดรับรู้รายไดส้ าหรับเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีท่ีคา้งช าระ
เกินกว่า 3 เดือน นบัจากวนัครบก าหนดช าระ ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีลูกหน้ีท่ีหยดุรับรู้รายไดจ้ านวน 
2,826 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัฯยกเลิกนโยบายการหยุดรับรู้รายได้
เพื่อใหส้อดคลอ้งตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ท่ีน ามาถือปฏิบติั  

13.5 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีท่ี้มีปัญหา 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับกบั
บริษทัท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 จ านวนรายลูกหน้ี มูลหน้ี มูลค่าหลกัประกนั 

ค่าเผื่อผลขาดทุนฯ/            
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 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 ์

22 5 81 4 7 - 77 4 

3. บริษทัท่ีมีปัญหาในการช าระหน้ีหรือ
ผิดนดัช าระหน้ี 

585 800 1,400 1,319 341 522 674 1,220 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จ านวนรายลูกหน้ี มูลหน้ี มูลค่าหลกัประกนั 

ค่าเผื่อผลขาดทุนฯ/            
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
1. บริษทัท่ีมีปัญหาในการช าระหน้ีหรือ

ผิดนดัช าระหน้ี 
71 8 98 7 38 14 68 1 
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14. ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้/ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
 รายการเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 เป็นดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิต ค่าเผ่ือหน้ี         

 Stage 1 (1) Stage 2 (2) Stage 3 (3) POCI (4) Simplified สงสัยจะสูญ รวม 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
(สินทรัพย์)        

ยอดตน้ปี - - - - - - - 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน า
มาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั 4 - - - - - 4 

 4 - - - - - 4 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า       
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (1) - - - - - (1) 

ยอดปลายปี 3 - - - - - 3 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย                                
ราคาทุนตัดจ าหน่าย        

ยอดตน้ปี - - - - - 200 200 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน า
มาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั - - - - - (200) (200) 

ยอดปลายปี - - - - - - - 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน        

ยอดตน้ปี - - - - - - - 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน า
มาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั  3 - - - - - 3 

 3 - - - - - 3 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า       
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (2) 1 272 - - - 271 

ยอดปลายปี 1 1 272 - - - 274 

(1) ไม่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญ (12-mth ECL) 
(2) มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญ (Lifetime ECL - not credit impaired) 
(3) มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 
(4) มีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิต ค่าเผ่ือหน้ี         

 Stage 1 (1) Stage 2 (2) Stage 3 (3) POCI (4) Simplified สงสัยจะสูญ รวม 

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

 196 700 1,787 635 - - 3,318 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่าค่า
เผื่อผลขาดทุนใหม่ (223) 50 355 24 - - 206 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงการจดัชั้น 147 (202) 55 - - - - 

สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีซ้ือหรือไดม้า 63 95 31 - - - 189 
ส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี (Write-off) - - (441) - - - (441) 
การโอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย ์ - - (930) - - - (930) 

ยอดปลายปี 183 643 857 659 - - 2,342 

สินทรัพย์อ่ืน         
ยอดตน้ปี - - 5 - 35 45 85 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน า
มาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั 22 - 23 - - (45) - 

 22 - 28 - 35 - 85 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า     
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (10) - (5) - 1 - (14) 

สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีซ้ือหรือไดม้า - - - - 20 - 20 
ส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี (Write-off) - - - - (21) - (21) 
การโอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย ์ - - 930 - - - 930 

ยอดปลายปี 12 - 953 - 35 - 1,000 

(1) ไม่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญ (12-mth ECL) 
(2) มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญ (Lifetime ECL - not credit impaired) 
(3) มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 
(4) มีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 

 



73 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิต ค่าเผ่ือหน้ี         
 Stage 1 (1) Stage 2 (2) Stage 3 (3) POCI (4) สงสัยจะสูญ รวม 

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

ยอดปลายปี - - - - - - 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

      

ยอดตน้ปี - - - - - - 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน ามาตรฐาน
การบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั  - - - - - - 

 - - - - - - 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัค่าเผื่อ                
ผลขาดทุนใหม ่ 1 - - - - 1 

ยอดปลายปี 1 - - - - 1 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับ       
ยอดตน้ปี - - - - 28 28 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน ามาตรฐาน
การบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั  7 - 21 127 (28) 127 

 7 - 21 127 - 155 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่าเผื่อ
ผลขาดทุนใหม ่ - - - (29) - (29) 

ส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี (Write-off) - - (2) - - (2) 
ยอดปลายปี 7 - 19 98 - 124 
สินทรัพย์อ่ืน       
ยอดตน้ปี - - 5 - - 5 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน ามาตรฐาน
การบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั  - - - - - - 

 - - 5 - - 5 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูล                 
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ - - - - - - 

ยอดปลายปี - - 5 - - 5 
(1) ไม่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญ (12-mth ECL) 
(2) มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญ (Lifetime ECL - not credit impaired) 
(3) มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 
(4) มีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
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 รายการเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส 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 

15. ทรัพย์สินรอการขาย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 ยอดตน้ปี เพ่ิมขึ้น จ าหน่าย ยอดปลายปี 
ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ี     
อสังหาริมทรัพย ์     
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 1,735 12 (18) 1,729 
สังหาริมทรัพย ์ 229 683 (810) 102 
ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการประมูลซ้ือจากการขาย
ทอดตลาด     
อสังหาริมทรัพย ์     
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 2,472 145 (136) 2,481 

อื่นๆ     
อสังหาริมทรัพย ์     

 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 425 - (23) 402 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 4,861 840 (987) 4,714 

หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (1,733) (30) 103 (1,660) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 3,128 810 (884) 3,054 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2562 

 ยอดตน้ปี เพ่ิมขึ้น จ าหน่าย 

ลดลงจากการ
ขายบริษทั

ยอ่ย ยอดปลายปี 
ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ี      
อสังหาริมทรัพย ์      
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 2,746 108 (585) (534) 1,735 
สังหาริมทรัพย ์ 618 7,552 (7,108) (833) 229 
ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการประมูลซ้ือจากการขาย
ทอดตลาด      
อสังหาริมทรัพย ์      
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 2,473 1,082 (471) (612) 2,472 
สังหาริมทรัพย ์ - 16 - (16) - 
สาขาท่ีไม่ไดใ้ชง้าน      

 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 331 129 (133) (327) - 
อื่นๆ      
อสังหาริมทรัพย ์      
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 354 115 (44) - 425 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 6,522 9,002 (8,341) (2,322) 4,861 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (1,700) (1,413) 1,169 211 (1,733) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 4,822 7,589 (7,172) (2,111) 3,128 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 ยอดตน้ปี เพ่ิมขึ้น จ าหน่าย ยอดปลายปี 

ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ี     
อสังหาริมทรัพย ์     
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 974 5 (7) 972 

ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการประมูลซ้ือจากการขายทอดตลาด     
อสังหาริมทรัพย ์     
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 1,635 101 (112) 1,624 

อื่นๆ      
อสังหาริมทรัพย ์     

ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 243 - - 243 
รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 2,852 106 (119) 2,839 

หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (1,246) (2) 7 (1,241) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 1,606 104 (112) 1,598 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 
 ยอดตน้ปี เพ่ิมขึ้น จ าหน่าย ยอดปลายปี 
ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ี     
อสังหาริมทรัพย ์     
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 1,045 11 (82) 974 

ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการประมูลซ้ือจากการขายทอดตลาด     
อสังหาริมทรัพย ์     
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 817 819 (1) 1,635 

อื่นๆ      
อสังหาริมทรัพย ์     
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 241 2 - 243 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 2,103 832 (83) 2,852 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (1,251) (78) 83 (1,246) 
ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 852 754 - 1,606 

16. ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2563 
 สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่า          

ตามราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  
  อาคารและ เคร่ือง   สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  
 

 
ส่วน   

ปรับปรุง 
ตกแต่ง       

ติดตั้งและ  งานระหว่าง 
  

 
 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั้ง อาคาร ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม่         
1 มกราคม 2563 32 178 544 59 3 - - 816 
การเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการ   

น ามาตรฐานการบญัชีใหม่      
มาถือปฏิบติั - - - - - 428 29 457 

โอนเปลี่ยนประเภท - - - (25) - - 25 - 
ซ้ือเพ่ิม/สัญญาใหม่ - - 28 - 11 28 25 92 
โอน/จ าหน่าย - - (75) (2) (10) (15) (8) (110) 
31 ธนัวาคม 2563 32 178 497 32 4 441 71 1,255 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
1 มกราคม 2563 - 14 460 41 - - - 515 
โอนเปลี่ยนประเภท - - - (16) - - 16 - 
โอน/จ าหน่าย - - (80) (2) - (7) (8) (97) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 15 31 2 - 92 19 159 
31 ธนัวาคม 2563 - 29 411 25 - 85 27 577 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า         
1 มกราคม 2563 - - - - - - - - 
31 ธนัวาคม 2563 - - - - - - - - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี          
31 ธนัวาคม 2563 32 149 86 7 4 356 44 678 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี        159 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2562 

 สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่า          
ตามราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  

  อาคารและ เคร่ืองตกแต่ง  งาน  
  ส่วนปรับปรุง ติดตั้งและ  ระหว่าง  
 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม่       
1 มกราคม 2562 5,483 2,174 6,836 62 92 14,647 
ซ้ือเพ่ิม - - 178 7 93 278 
ตีราคาเพ่ิม 1,689 1,606 - - - 3,295 
ตีราคาลด (1) (4) - - - (5) 
โอนค่าเส่ือมราคาสะสมมาหกักบัราคาทุน - (797) - - - (797) 
โอน/จ าหน่าย (115) (46) (184) (11) (147) (503) 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย (7,024) (2,755) (6,286) 1 (35) (16,099) 

31 ธนัวาคม 2562 32 178 544 59 3 816 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2562 - 870 5,612 43 - 6,525 
โอนค่าเส่ือมราคาสะสมมาหกักบัราคาทุน - (797) - - - (797) 
โอน/จ าหน่าย - (31) (311) (10) - (352) 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย - (267) (5,344) 1 - (5,610) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 239 503 7 - 749 

31 ธนัวาคม 2562 - 14 460 41 - 515 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า       
1 มกราคม 2562 57 22 - - - 79 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย (57) (22) - - - (79) 

31 ธนัวาคม 2562 - - - - - - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
31 ธนัวาคม 2562 32 164 84 18 3 301 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี       
ส่วนการด าเนินงานต่อเน่ือง      51 

ส่วนการด าเนินงานท่ียกเลิก      698 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่า          
ตามราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  

  อาคารและ เคร่ือง   สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  
 

 
ส่วน   

ปรับปรุง 
ตกแต่ง       

ติดตั้งและ  
งาน         

ระหว่าง 
  

 
 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั้ง อาคาร ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม่         
1 มกราคม 2563 23 46 60 20 - - - 149 
การเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการ             

น ามาตรฐานการบญัชีใหม่              
มาถือปฏิบติั - - - - - 74 5 79 

ซ้ือเพ่ิม/สัญญาใหม่ - - - - - - 4 4 
โอน/จ าหน่าย - - - (3) - - - (3) 

31 ธนัวาคม 2563 23 46 60 17 - 74 9 229 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          
1 มกราคม 2563 - 2 54 15 - - - 71 
โอน/จ าหน่าย - - - (3) - - - (3) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 3 2 1 - 13 3 22 

31 ธนัวาคม 2563 - 5 56 13 - 13 3 90 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า         
1 มกราคม 2563 - - - - - - - - 

31 ธนัวาคม 2563 - - - - - - - - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี          
31 ธนัวาคม 2563 23 41 4 4 - 61 6 139 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี        22 
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                                                                                                          (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 

 สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่า          
ตามราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  

  อาคารและ เคร่ืองตกแต่ง  งาน  
  ส่วนปรับปรุง ติดตั้งและ  ระหว่าง  
 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม่       
1 มกราคม 2562 18 45 62 19 - 144 
ซ้ือเพ่ิม - - 2 1 2 5 
ตีราคาเพ่ิม 5 35 - - - 40 
โอนค่าเส่ือมราคาสะสมมาหกั       
     กบัราคาทุน - (34) - - - (34) 
โอน/จ าหน่าย - - (4) - (2) (6) 

31 ธนัวาคม 2562 23 46 60 20 - 149 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2562 - 34 58 13 - 105 
โอนค่าเส่ือมราคาสะสมมาหกั       
     กบัราคาทุน - (34) - - - (34) 
โอน/จ าหน่าย                                  - - (6) - - (6) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 2 2 2 - 6 

31 ธนัวาคม 2562 - 2 54 15 - 71 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า       
1 มกราคม 2562 - - - - - - 
31 ธนัวาคม 2562 - - - - - - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        

31 ธนัวาคม 2562 23 44 6 5 - 78 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี    6 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอาคาร อุปกรณ์ส านักงานและยานพาหนะ
จ านวนหน่ึง ซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ โดยมีมูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสม
และค่าเผื่อการด้อยค่าเป็นจ านวนเงินประมาณ  353 ล้านบาท และ 408 ล้านบาท ตามล าดับ (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 61 ลา้นบาท และ 62 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
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บริษทัฯและบริษทัย่อยไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพยโ์ดยผูป้ระเมินราคาอิสระในปี 2561 ตามรายกลุ่ม
ของสินทรัพยซ่ึ์งเกณฑท่ี์ใชป้ระเมินราคาสินทรัพย ์มีดงัน้ี 
-  ท่ีดินประเมินราคาโดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market approach)  

-  อาคารประเมินราคาโดยใช้วิธีมูลค่าตน้ทุนทดแทนสุทธิ (Depreciated replacement cost approach)                  
วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market approach) และวิธีรายได ้(Income approach) 

หากบริษทัฯและบริษทัย่อยแสดงมูลค่าของท่ีดินและอาคารดงักล่าวดว้ยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จะเป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ท่ีดิน     
ราคาทุน 12 12 3 3 

อาคาร     
ราคาทุน 183 183 45 45 
ค่าเส่ือมราคาสะสม (108) (98) (36) (35) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 75 85 9 10 

ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าราคาท่ีตีใหม่ สรุปไดด้งัน้ี 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผลกระทบต่อราคา              
ท่ีตีใหม่เม่ืออตัราตาม            
ขอ้สมมติฐานเพ่ิมขึ้น 

ราคาประเมินท่ีดินต่อตารางวา (บาท) 6,500 - 51,000 51,000 ราคาท่ีตีใหม่เพ่ิมขึ้น 
ราคาประเมินอาคารต่อตารางเมตร 

(บาท) 5,054 - 75,000 5,054 - 75,000 ราคาท่ีตีใหม่เพ่ิมขึ้น 
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ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 

การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ซ่ึงเกิดจากการตีราคาท่ีดินและอาคารของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ยอดคงเหลือตน้ปี 80 1,508 54 15 
เพ่ิมขึ้นระหว่างปี 2 3,286 - 40 
โอนออกระหว่างปี (4) (197) (3) (1) 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย - (4,517) - - 
ยอดคงเหลือปลายปี                           
(ก่อนหกัภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง) 78 80 51 54 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถน ามาหักกบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็น  
เงินปันผลได ้

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี   
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 
คอมพิวเตอร์
ซอฟทแ์วร์ 

ค่าสมาชิก           
ตลาดอนุพนัธ์              
และอื่น ๆ  

คอมพิวเตอร์
ซอฟทแ์วร์

ระหว่างพฒันา รวม 
คอมพิวเตอร์
ซอฟทแ์วร์ 

ราคาทุน      
1 มกราคม 2563 302 7 28 337 9 
ซ้ือเพ่ิม 13 1 44 58 - 
โอน/จ าหน่าย 12 - (35) (23) - 

31 ธนัวาคม 2563 327 8 37 372 9 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม      
1 มกราคม 2563 191 7 - 198 8 
โอน/จ าหน่าย (22) - - (22) - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 31 1 - 32 - 

31 ธนัวาคม 2563 200 8 - 208 8 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี      

31 ธนัวาคม 2563 127 - 37 164 1 

อายตุดัจ าหน่ายคงเหลือ 0 - 10 ปี 1 - 5 ปี -  0 - 9 ปี 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี    32 - 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 สินทรัพย ์  ค่าสมาชิก คอมพิวเตอร์   
 ไม่มีตวัตน  ตลาดตราสาร ซอฟทแ์วร์   

 ท่ีไดม้าจาก คอมพิวเตอร์ อนุพนัธ์ ระหว่าง  คอมพิวเตอร์ 

 การรวมธุรกิจ ซอฟทแ์วร์ และอื่น ๆ  พฒันา รวม ซอฟทแ์วร์ 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2562 4,100 3,365 7 195 7,667 9 
ซ้ือเพ่ิม - 70 - 206 276 - 
โอน/จ าหน่าย - 139 - (135) 4 - 

ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย (4,100) (3,272) - (238) (7,610) - 

31 ธนัวาคม 2562 - 302 7 28 337 9 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม       
1 มกราคม 2562 3,739 2,040 7 - 5,786 8 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย (3,980) (2,185) - - (6,165) - 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 241 336 - - 577 - 

31 ธนัวาคม 2562 - 191 7 - 198 8 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า       
1 มกราคม 2562 - 31 - - 31 - 

ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย - (31) - - (31) - 

31 ธนัวาคม 2562 - - - - - - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี       

31 ธนัวาคม 2562 - 111 - 28 139 1 

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

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี       
ส่วนการด าเนินงานต่อเน่ือง     27 - 

ส่วนการด าเนินงานท่ียกเลิก     550 - 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์จ านวนหน่ึงซ่ึงตัด
จ าหน่ายหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ โดยมีมูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเป็น
จ านวนเงินประมาณ 99 ลา้นบาท และ 108 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 8 ลา้นบาท และ               
8 ลา้นบาทตามล าดบั)  
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18. สินทรัพย์/หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ 

18.1 สินทรัพย์/หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 917 809 - - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (226) (210) (178) (149) 

สุทธิ 691 599 (178) (149) 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ส่วนเปล่ียนแปลงในสินทรัพย/์              
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ี                      

แสดงในส่วนของ                             
ก าไรหรือขาดทนุส าหรับปี 

 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี     
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 554 - 48 - 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  - 506 - 24 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขาย 7 15 (8) 3 
ผลประโยชนข์องพนกังาน 57 73 (4) 18 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 11 13 (2) - 
หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั/ประกนัชีวิต 375 343 32 34 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน/ หน้ีสินอ่ืน 1 - 1 4 

อื่น ๆ 42 46 (4) 3 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี  1,047 996 63 86 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ส่วนเปล่ียนแปลงในสินทรัพย/์              
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ี                      

แสดงในส่วนของ                             
ก าไรหรือขาดทนุส าหรับปี 

 2563 2562 2563 2562 
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่านายหนา้และค่าใชจ้่ายทางตรงท่ีเกิดขึ้นเม่ือเร่ิมแรก 
      จากการให้เช่าซ้ือรอตดัจ่าย (115) (129) 14 (7) 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุ (194) (216) 16 (17) 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (21) (22) 1 - 
อื่น ๆ (26) (30) 4 53 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (356) (397) 35 29 

สุทธ ิ 691 599 98 115 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ส่วนเปล่ียนแปลงในสินทรัพย/์              
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ี                      
แสดงในส่วนของก าไรหรือ

ขาดทุนส าหรับปี 

 2563 2562 2563 2562 
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุ (167) (137) (31) - 
อื่น ๆ  (11) (12) 1 - 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (178) (149) (30) - 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษี
ท่ียงัไม่ได้ใช้จ านวน 4,269 ลา้นบาท และ 3,662 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 3,313 ลา้นบาท 
และ 2,562 ลา้นบาท ตามล าดบั) ท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาแลว้เห็นว่าอาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะน าผล
แตกต่างชัว่คราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งจ านวน 

ผลขาดทุนทางภาษีดังกล่าวข้างตน้มีจ านวน 1,910 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และ 1,356 ล้านบาท ใน               
งบการเงินเฉพาะกิจการ โดยทยอยส้ินสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี 2564 - 2568 
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18.2   ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลส าหรับปี 1,555 1,481 - - 
รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 6 1 - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (98) (115) 30 - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการขายตราสารทุน                 
ท่ีก าหนดให้วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน
เบด็เสร็จอื่นระหว่างปี 94 - - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  1,557 1,367 30 - 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

การด าเนินงานต่อเน่ือง:      
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง:      
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทนุ                              
ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - (26) - 7 

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทนุในตราสารหน้ี
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น (8) - - - 

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทนุในตราสารทุน
ท่ีก าหนดให้วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น (169) - (42) - 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ - 18 - 8 
ก าไร (ขาดทุน)  จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์
ของพนกังาน 12 (12) - - 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทนุ) เบด็เสร็จอื่นในบริษทัร่วม - 6 - - 

 (165) (14) (42) 15 
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รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช้
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

     

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล   9,405 4,766 3,154 57,261 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 20% 20% 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษ ี 1,881 953 631 11,452 
รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล              
ของปีก่อน 6 1 - - 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายท่ี                  
ไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทางภาษี - สุทธิ (504) 332 (799) (722) 

ค่าใชจ้่ายท่ีไม่ถือเป็นค่าใชจ้่ายทางภาษี                           
ซ่ึงเป็นผลแตกต่างชัว่คราวท่ีคาดว่าจะไม่ไดใ้ช้
ประโยชน์ทางภาษี (โอนกลบั) 174 81 198 (1) 

ผลกระทบทางภาษีของก าไรจากการขายเงินลงทุน            
ในบริษทัยอ่ย - - - (10,729) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น             
 งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 1,557 1,367 30 - 

19. สินทรัพย์ท่ีจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย - 3,423 - - 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้จ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัท่ีไม่ได้              
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งหน่ึงซ่ึงบริษัทย่อยได้จัดประเภทไว้เป็นสินทรัพย์ท่ี ถือไว้เพื่อขาย                          
ในราคา 7,167 ลา้นบาท และมีก าไรจากการจ าหน่ายสุทธิ 3,737 ลา้นบาท 
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20.  สินทรัพย์อ่ืน 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 670 673 - - 
รายไดค้า้งรับ 47 65 29 - 
ประมาณการค่าสินไหมรับคืนจากคู่กรณีคา้งรับ 262 243 - - 
ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี 797 - - - 
ค่านายหนา้จ่ายล่วงหนา้ 275 326 - - 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 136 65 8 10 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 608 968 - - 
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลรอขอคืน 97 112 18 19 
ดอกเบ้ียและเงินปันผลคา้งรับ 122 124 7 1 
ลูกหน้ีอ่ืน 31 23 8 6 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน 36 33 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - ภาษีมูลค่าเพ่ิมจ่ายแทนลูกคา้ 62 68 - - 
เงินมดัจ า 31 29 4 4 
เงินจ่ายเพ่ือซ้ือหุ้นแทนผูถื้อหุ้นรายยอ่ยล่วงหนา้ - 46 - 46 
ลูกหน้ีอื่น - ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 930 - - - 

อื่น ๆ  375 310 7 8 

รวม 4,479 3,085 81 94 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  (7) (86) - (5) 

 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (1,000) - (5) - 

สินทรัพยอ์ื่น - สุทธิ 3,472 2,999 76 89 

21.  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 2562 

 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ตัว๋แลกเงิน - 4,872 4,872 - 12,947 12,947 
เงินกูย้ืมระยะยาว - 5,450 5,450 - 450 450 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 990 2,000 2,990 2,090 150 2,240   
เงินเบิกเกินบญัชี - - - 23 - 23 

รวม  990 12,322 13,312 2,113 13,547 15,660 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินในงบการเงิน
รวมไดร้วมเงินกูย้ืมของบริษทัย่อยจ านวน 7,440 ลา้นบาท (i) เงินกูย้ืมจ านวน 450 ลา้นบาท มีก าหนดช าระ
คืนเงินต้นคราวเดียวทั้ งจ านวนภายใน 3 ปีนับแต่วนัท่ีเบิกเงินกู้คิดดอกเบ้ียในอัตราคงท่ีต่อปี โดยช าระ
ดอกเบ้ียรายเดือน (ii) วงเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 5,000 ลา้นบาท จากธนาคารแห่งหน่ึง โดยมีก าหนดช าระ
คืนเงินตน้ภายใน 2 ปี นบัแต่วนัท่ีเบิกเงินกู ้โดยช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน (iii) เงินกูย้ืมในรูปของตัว๋สัญญา
ใช้เงินจ านวน 1,440 ลา้นบาท โดยมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ตามท่ีระบุไวใ้นตัว๋สัญญาใชเ้งินแต่ละฉบบั คิด
ดอกเบ้ียในอัตราคงท่ีต่อปี โดยช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน และ (iv) เงินกู้ยืมในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงิน
จ านวน 550 ลา้นบาท โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีต่อปี ซ่ึงภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
(2562: รวมเงินกูย้มืของบริษทัยอ่ยจ านวน 1,840 ลา้นบาท) 

22. ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ยอดคงเหลือของตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืมในประเทศทั้งจ านวน
เป็นเงินบาท โดยสรุปไดด้งัน้ี  

 ประเภทของการ  
ปีท่ีครบ
ก าหนด  มูลค่าท่ี              จ านวนหน่วยท่ีออก งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตราสาร กูย้ืม ปีท่ีออก ไถ่ถอน อตัราดอกเบ้ีย ตราไว ้ 2563 2562 2563 2562 2563 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 
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 - 10,060 - 10,010 - - 
6 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2560 ปี 2563 2.58 1,000 - 70 - 70 - - 
7 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2563 2.28 - 2.80 1,000 - 3,865 - 3,815 - - 
8 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2564 2.31, 2.70 1,000 1,970 1,970 1,970 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 - - 
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 3,685 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 - 1,470 - - - 
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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 ประเภทของการ  
ปีท่ีครบ
ก าหนด  มูลค่าท่ี              จ านวนหน่วยท่ีออก งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตราสาร กูย้ืม ปีท่ีออก ไถ่ถอน อตัราดอกเบ้ีย ตราไว ้ 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

    (ร้อยละต่อปี) (บาท) (พนัหน่วย) (พนัหน่วย) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 
25 หุ้นกูอ้นุพนัธ์  ปี 2564     10 17 - - 
26 ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  เมื่อทวง

ถาม                  
1.90, 5.125, 5.65, 

6.65 
   52 470 - - 

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 

 รวมตราสารหน้ีที่
ออกและเงินกู้ยืม 

   
   

33,887 44,780 10,700 17,587 

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 ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ           
ผูถื้อหุน้  

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  

23. ประมาณการหนีสิ้น 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

ผลเสียหายจาก                   
คดีฟ้องร้อง 

ผลประโยชน์                     
ของพนกังาน 

ประมาณการ 
ร้ือถอน อื่น ๆ รวม 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - 468 - - 468 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในระหว่างปี - (47) 9 - (38) 
เพ่ิมขึ้นจากการรับโอนระหว่างกนั - 13 - - 13 

ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง - (33) - - (33) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 - 401 9 - 410 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

ผลเสียหายจาก                   
คดีฟ้องร้อง 

ผลประโยชน์                     
ของพนกังาน 

ภาระหน้ีสินจาก
รายการนอก             
งบการเงิน  อื่น ๆ รวม 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 599 2,772 134 410 3,915 
เพ่ิมขึ้นในระหว่างปี 32 1,427 38 627 2,124 
เพ่ิมขึ้นจากการรับโอนระหว่างกนั - 9 - - 9 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง (5) (196) (22) (365) (588) 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (10) (147) (21) (280) (458) 

ลดลงจากรายการขายบริษทัยอ่ย (616) (3,397) (129) (392) (4,534) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 - 468 - - 468 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

ผลประโยชน์ของ
พนกังาน        

ประมาณการ    
 ร้ือถอน 

 
รวม 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 52 - 52 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในระหว่างปี (7) 3 (4) 
เพ่ิมขึ้นจากการรับโอนระหว่างกนั 18 - 18 

ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง (7) - (7) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 56 3 59 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

ผลประโยชน์ของ
พนกังาน        

ประมาณการ    
 ร้ือถอน 

 
รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 29 - 29 
เพ่ิมขึ้นในระหว่างปี 17 - 17 
เพ่ิมขึ้นจากการรับโอนระหว่างกนั 7 - 7 

โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (1) - (1) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 52 - 52 
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ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงานแสดงได้
ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 468 2,510 52 29 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:     
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  39 200 4 2 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 9 85 1 1 
ตน้ทุนบริการในอดีต และผลก าไรหรือขาดทุน                         
ท่ีเกิดขึ้นจากการจ่ายช าระผลประโยชน์ (21) 673 - 8 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น:     
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั     
- ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้น

 ประชากรศาสตร์ (89) 4 (12) (1) 
-  ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน (3) 60 - 5 
-  ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 18 397 - 1 

ผลประโยชนข์องพนกังานท่ีรับโอนจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13 9 18 7 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย - (3,396) - - 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหว่างปี (33) (74) (7) - 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 401 468 56 52 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ านวนประมาณ 30 ลา้นบาท และ 15 ล้านบาท ตามล าดับ (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 5 ลา้นบาท และ 1 ลา้นบาท ตามล าดบั)           
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ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนของก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนจากการด าเนินงานต่อเน่ืองส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:     
ส่วนการด าเนินงานต่อเน่ือง     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 39 33 4 2 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 9 7 1 1 
ตน้ทุนบริการในอดีตและผลก าไรหรือขาดทุน           

ท่ีเกิดขึ้นจากการจ่ายช าระผลประโยชน์ (21) 57 - 8 
รวม 27 97 5 11 

ส่วนการด าเนินงานท่ียกเลิก - 860 - - 

รวม 27 957 5 11 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น:     
ส่วนการด าเนินงานต่อเน่ือง     

(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั     
-  ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ

 ดา้นประชากรศาสตร์ (89) 4 (12) (1) 
-  ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ

 ทางการเงิน (3) 60 - 5 
-  ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 18 12 - 1 

รวม (74) 76 (12) 5 

ส่วนการด าเนินงานท่ียกเลิก - 386 - - 

รวม (74) 462 (12) 5 

รวมค่าใชจ้่ายท่ีรับรู้ในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม (47) 1,419 (7) 16 

สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี  

 (อตัราร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

อตัราคิดลด 1.35 - 1.99 1.61 - 1.71 1.68 1.71 
อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 4.79 - 5.00 5.00 - 5.38 5.00 5.00 
อตัราการลาออกถวัเฉล่ีย (ขึ้นกบัช่วงอายขุองพนกังาน) 0.00 - 17.00 0.00 - 100.00 0.00 - 16.00 0.33 - 26.58 
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ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคัญต่อการเพิ่มขึ้ นของมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน          
ตามโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

                                                                                                                                                                                (หน่วย: ลา้นบาท) 

  2563 

 การเปล่ียนแปลง งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อตัราคิดลด ลดลง 0.5% 19 2 
อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต เพ่ิมขึ้น 0.5% 18 2 
อตัราการลาออกถวัเฉล่ีย ลดลง 0.5% 20 2 

                                                                                                                                                         (หน่วย: ลา้นบาท) 

  2562 

 การเปล่ียนแปลง งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
อตัราคิดลด ลดลง 0.25% 12 1 
อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต เพ่ิมขึ้น 0.25% 12 1 
อตัราการลาออกถวัเฉล่ีย ลดลง 0.25% 11 1 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของภาระผูกพนั
ตามโครงการผลประโยชน์ คือ 1 - 24 ปี และ 11 - 26 ปี ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 14  ปี และ 15 ปี 
ตามล าดบั)  

24. หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย/ประกนัชีวิต 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 2562 

 

หน้ีสินจาก
สัญญา

ประกนัภยั/
ประกนัชีวิต 

สินทรัพย ์          
จากการ 

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

หน้ีสินจาก
สัญญา

ประกนัภยั/
ประกนัชีวิต 

สินทรัพย ์          
จากการ 

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

เงินส ารองประกนัชีวิตส าหรับ
สัญญาประกนัภยัระยะยาว 5,812 - 5,812 6,770 - 6,770 

ส ารองค่าสินไหมทดแทนและ                                            
ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 1,839 (210) 1,629 1,880 (251) 1,629 

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือ
เป็นรายได ้ 4,483 (398) 4,085 4,365 (717) 3,648 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม ์
ประกนัภยัคา้งจ่าย 15 - 15 13 - 13 

หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรม ์ 82 - 82 68 - 68 

รวม 12,231 (608) 11,623 13,096 (968) 12,128 
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24.1 เงินส ารองประกนัภัย/ประกนัชีวิตส าหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 2562 

ยอดคงเหลือตน้ปี 6,770 7,903 
ส ารองเพ่ิมขึ้นจากกรมธรรมป์ระกนัภยัใหม่และกรมธรรมป์ระกนัภยั
ท่ียงัมีผลบงัคบัใช ้ 72 171 

ส ารองลดลงจากการจ่ายผลประโยชน์ กรมธรรมป์ระกนั 
 ขาดอาย ุการยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั และอื่นๆ  (1,319) (1,700) 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากขอ้สมมติในการค านวณ                        
ส ารองประกนัภยั 179 260 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากประสบการณ์จริง 110 136 

ยอดคงเหลือปลายปี 5,812 6,770 

หลกัเกณฑ์และสมมติฐานหลกัที่ใช้ในการประมาณการส ารองประกนัภัยส าหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว  

การประมาณการหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาประกันภยัระยะยาวมีหลายองค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งและตอ้งใช้          
ขอ้สมมติฐานหลายประการและมีความไม่แน่นอน ท าให้ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจต่างจากค่าคาดหวงัเน่ืองจาก
ความผนัผวน อย่างไรก็ตาม การประมาณการไดท้ าบนวิธีทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงเป็นท่ียอมรับและ
พยายามก าหนดสมมติฐานและลดความไม่แน่นอนเท่าท่ีจะเป็นไปได ้โดยสมมติฐานท่ีใช้ในการประเมิน
มูลค่าหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาประกันภัยประกอบด้วย (i) อัตรามรณะ โดยอาศัยข้อมูลประสบการณ์ค่า
สินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นจริงในอดีตของบริษทัย่อย อตัราการเสียชีวิตของภาคธุรกิจประกนัภยัและตาราง
มรณะไทย 2560 โดยค านึงถึงประเภทของผลิตภัณฑ์ เพศและอายุของผูเ้อาประกัน ความน่าเช่ือถือของ
ขอ้มูล การพิจารณาคัดเลือกรับประกันภัย   (ii) อัตราค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งในส่วนค่าใช้จ่ายคงท่ีและ
ค่าใช้จ่ายผนัแปรท่ีเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลรักษากรมธรรม์ และปรับตามอัตราเงินเฟ้อท่ี
เหมาะสม (iii) อตัราการขาดอายุและการเวนคืนกรมธรรม์ โดยอาศยัขอ้มูลประสบการณ์การขาดอายุของ
กรมธรรมแ์ละการเวนคืนกรมธรรมท่ี์เกิดขึ้นจริงในอดีตของบริษทัย่อย และค านึงถึงประเภทของผลิตภณัฑ ์
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ความน่าเช่ือถือของข้อมูล และใช้ขอ้มูลจากภาคธุรกิจประกันภัยประกอบการ
พิจารณาเพื่อให้ได้อัตราท่ีเหมาะสม   และ (iv) อัตราคิดลด โดยใช้อัตราดอกเบ้ียท่ีปราศจากความเส่ียง               
ณ วนัประเมิน ซ่ึงเท่ากบัค่าท่ีมากกว่าระหว่างอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลไทยท่ีไม่มีดอกเบ้ีย               
ณ วนัประเมิน กบัค่าเฉล่ียของอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลดงักล่าว ณ แต่ละส้ินไตรมาสทั้งหมด
แปดไตรมาสยอ้นหลงันบัจากวนัประเมิน  
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวท่ีกระทบต่อส ารองประกนัภัยส าหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบันของส ารองประกันภยัส าหรับสัญญา
ประกนัภยัระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2563 

  
ส ารองประกนัภยัส าหรับ                          
สัญญาประกนัภยัระยะยาว ผลกระทบต่อ 

 การเปล่ียนแปลง 

ก่อนการ
ประกนัภยัต่อ
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

หลงัการ                      
ประกนัภยัต่อ
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ก าไรก่อน                         
ภาษีเงินได ้                  

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
ส่วนของเจา้ของ              
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

อตัรามรณะ เพ่ิมขึ้น 10% 17 - (17) (17) 
อตัราค่าใชจ่้าย เพ่ิมขึ้น 10% 9 - (9) (9) 
อตัราการขาดอายแุละ
การเวนคืนกรมธรรม์ เพ่ิมขึ้น 10% (27) - 27 27 

อตัราคิดลด เพ่ิมขึ้น 0.10% (19) - 19 19 
อตัรามรณะ ลดลง 10% (17) - 17 17 
อตัราค่าใชจ่้าย ลดลง 10% (9) - 9 9 
อตัราการขาดอายแุละ
การเวนคืนกรมธรรม์ ลดลง 10% 28 - (28) (28) 

อตัราคิดลด ลดลง 0.10% 19 - (19) (19) 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2562 

  
ส ารองประกนัภยัส าหรับ                          
สัญญาประกนัภยัระยะยาว ผลกระทบต่อ 

 การเปล่ียนแปลง 

ก่อนการ
ประกนัภยัต่อ
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

หลงัการ                      
ประกนัภยัต่อ
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ก าไรก่อน                         
ภาษีเงินได ้                  

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
ส่วนของเจา้ของ              
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

อตัรามรณะ เพ่ิมขึ้น 10% 17 - (17) (14) 
อตัราค่าใชจ่้าย เพ่ิมขึ้น 10% 9 - (9) (7) 
อตัราการขาดอายแุละ
การเวนคืนกรมธรรม์ 

เพ่ิมขึ้น 10% (26) - 26 21 

อตัราคิดลด เพ่ิมขึ้น 0.15% (30) - 30 24 
อตัรามรณะ ลดลง 10% (17) - 17 14 
อตัราค่าใชจ่้าย ลดลง 10% (9) - 9 7 
อตัราการขาดอายแุละ
การเวนคืนกรมธรรม์ 

ลดลง 10% 27 - (27) (22) 

อตัราคิดลด ลดลง 0.15% 31 - (31) (25) 
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24.2 ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2563 2562 

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,880 1,695 
ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นระหว่างปี 4,611 5,225 
การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนและ                       
ขอ้สมมติในการค านวณส ารองค่าสินไหมทดแทน 205 465 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี (4,857) (5,505) 
ยอดคงเหลือปลายปี 1,839 1,880 

หลกัเกณฑ์และข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการประเมินหนีสิ้นท่ีเกดิจากสัญญาประกนัภัย 

การประมาณการหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาประกนัภยัจากค่าสินไหมทดแทนมีหลายองคป์ระกอบท่ีมีความไม่
แน่นอน ท าใหผ้ลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจต่างจากค่าคาดหวงัเน่ืองจากความผนัผวน อยา่งไรก็ตาม การประมาณการ
ได้ท าบนวิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภยั ซ่ึงเป็นท่ียอมรับและพยายามก าหนดสมมติฐานและลดความไม่
แน่นอนเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยทัว่ไปในการประมาณการจะไม่รวมถึงการเกิดมหัตภยั ทั้ งน้ี หน้ีสินจาก
สัญญาประกนัภยัจะส้ินสุดเม่ือไดจ่้ายค่าสินไหมอย่างสมบูรณ์แลว้ โดยสมมติฐานท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาประกนัภยัประกอบดว้ย ขอ้สมมติในเร่ืองประสบการณ์การเกิดค่าสินไหมทดแทน 
(ทั้ งสมมติฐานด้านเศรษฐกิจ พัฒนาการของค่าสินไหมทดแทน รูปแบบของสินไหมจ่ายและสินไหม
ทดแทนท่ีเกิดขึ้นในอดีต  ค่าใช้จ่ายในการจดัการสินไหมทดแทนท่ีจดัสรรแล้ว ปัจจยัเชิงคุณภาพและ
ปริมาณในการคดัเลือกมูลค่าของส ารองส่วนของความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน (IBNR) 
ค่าเผื่อความผนัผวนท่ีอ้างอิงตามประกาศของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง) และข้อสมมติในเร่ืองค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง (ค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนท่ีไม่สามารถจดัสรรได ้(Unallocated Loss Adjustment 
Expenses - ULAE)) ความเส่ียงจากการรับประกนัภยัเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของความถ่ีและ
ความรุนแรงท่ี เกิดความเสียหายท่ีเบ่ียงเบนจากสมมติฐานท่ีใช้ในการก าหนดอัตราเบ้ียประกันภัย                      
การค านวณเงินส ารองและการพิจารณารับประกนัภยั  
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวท่ีกระทบต่อหนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย 

การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีหน้ีสินจากการรับประกนัภยัจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
เน่ืองมาจากความผนัผวนของสมมติฐานท่ีใชใ้นการค านวณ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อภาระผูกพนัดา้นสินไหม
ทดแทนทั้งดา้นก่อนการรับประกนัภยัต่อ และหลงัการรับประกนัภยัต่อ โดยความเส่ียงอาจเกิดจากความถ่ี
และความรุนแรงของความเสียหาย หรือ ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการจดัการสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ผลกระทบต่อประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนเม่ือตวัแปร
หลกัมีการเปล่ียนแปลงเป็น ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 

สมมติฐานท่ี
เปล่ียนแปลง 

ภาระผูกพนัดา้น
สินไหมทดแทนก่อน
การรับประกนัภยัต่อ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

ภาระผูกพนัดา้น
สินไหมทดแทนหลงั
การรับประกนัภยัต่อ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

ส่วนของเจา้ของ            
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทน
สัมบูรณ ์ เพิ่มขึ้น 2% 205 177 (177) (137) 

ค่าใชจ้่ายในการจดัการสินไหม เพิ่มขึ้น 2% 13 13 (13) (11) 
อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทน

สัมบูรณ ์ ลดลง 2% (194) (160) 160 128 
ค่าใชจ้่ายในการจดัการสินไหม ลดลง 2% (13) (13) 13 11 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2562 

 

สมมติฐานท่ี
เปล่ียนแปลง 

ภาระผูกพนัดา้น
สินไหมทดแทนก่อน
การรับประกนัภยัต่อ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

ภาระผูกพนัดา้น
สินไหมทดแทนหลงั
การรับประกนัภยัต่อ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

ส่วนของเจา้ของ            
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทน
สัมบูรณ ์ เพิ่มขึ้น 2% 192 166 (166) (133) 

คา่ใชจ้่ายในการจดัการสินไหม เพิ่มขึ้น 2% 13 13 (13) (10) 
อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทน

สัมบูรณ ์ ลดลง 2% (182) (155) 155 124 
ค่าใชจ้่ายในการจดัการสินไหม ลดลง 2% (13) (13) 13 10 
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24.3 ส ารองเบีย้ประกนัภัยท่ียังไม่ถือเป็นรายได้ 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 2562 

ยอดคงเหลือตน้ปี 4,365 4,381 
เบ้ียประกนัภยัรับส าหรับปี 8,848 7,462 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นปี (8,730) (7,478) 
ยอดคงเหลือปลายปี 4,483 4,365 

24.4 ความเส่ียงจากการรับประกนัภัย/ประกนัชีวิต 

 ธุรกจิประกนัชีวิต 

 ความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยั คือความเส่ียงท่ีเกิดจากความเสียหายและผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์
ประกนัภยัท่ีเกิดขึ้นจริงแตกต่างจากท่ีคาดการณ์ไวเ้น่ืองจากความผนัผวนของความถ่ี ความรุนแรงและเวลา
ท่ีเกิดความเสียหายเบ่ียงเบนจากข้อสมมติท่ีใช้ในการก าหนดอัตราเบ้ียประกันภัย การค านวณส ารอง
ประกนัภยัและการพิจารณารับประกนัภยั ความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัแบ่งตามท่ีมาของความเส่ียงได้
เป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากการพฒันาผลิตภณัฑ์และการก าหนดอตัราเบ้ียประกนัภยั ความเส่ียง
ดา้นการพิจารณารับประกันภยั และความเส่ียงจากการจดัการผลประโยชน์ตามกรมธรรม์และค่าสินไหม
ทดแทน 

 จากความเส่ียงขา้งตน้บริษทัย่อยไดบ้ริหารความเส่ียงโดยการพิจารณาออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีสามารถ
แข่งขนัไดแ้ละตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ปรับอตัราเบ้ียประกนัภยัและเง่ือนไขในการรับประกนัภยัท่ี
สอดคลอ้งกบัความเส่ียง จดัโครงสร้างการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบั
สภาวะตลาดเงินและตลาดทุนและการครบก าหนดของสัญญาประกันภัย ทบทวนความถูกต้องและ
เหมาะสมของแบบจ าลองท่ีใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีการทบทวนหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับ
ประกันภัยให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับความเสียหายจากแต่ละปัจจัยเส่ียง มีการสอบทานความ
สมเหตุสมผลของการใช้ขอ้สมมติหลกัในการประมาณส ารองประกนัชีวิต และทดสอบความเพียงพอของ
ส ารองประกันชีวิตด้วยการก าหนดเหตุการณ์จ าลองท่ีอาจจะเกิดขึ้น เช่น การเปล่ียนแปลงไปของอตัรา
ดอกเบ้ียซ่ึงมีผลต่ออตัราคิดลด เพื่อให้บริษทัยอ่ยมีส ารองประกนัชีวิตท่ีเพียงพอต่อภาระท่ีบริษทัยอ่ยพึงมีต่อ
ผูถื้อกรมธรรม ์
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 ธุรกจิประกนัภัย 

ความเส่ียงจากการรับประกนัภยัเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของความถ่ีและความรุนแรงท่ีเกิด
ความเสียหายท่ีเบ่ียงเบนจากสมมติฐานท่ีใช้ในการก าหนดอตัราเบ้ียประกนัภยั การค านวณเงินส ารองและ
การพิจารณารับประกันภัย บริษัทย่อยมีแนวทางการบริหารความเส่ียงด้านการรับประกันภัย โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนให้บริษทัย่อยบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ จึงไดแ้บ่งประเภท
ความเส่ียงด้านการรับประกันภัยให้ครอบคลุมกระบวนการในการบริหารงานอย่างชัดเจน และมีความ
สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของบริษทัยอ่ย โดยแบ่งเป็น ความเส่ียงจากการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการก าหนดอตัรา
เบ้ียประกนัภยั  ความเส่ียงดา้นการพิจารณารับประกนัภยั และความเส่ียงจากการจดัการค่าสินไหมทดแทน 

จากความเส่ียงขา้งตน้บริษทัย่อยไดพ้ฒันาเคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมินความเส่ียงภายใตปั้จจยัความเพียงพอของ
ขอ้มูลสถิติและสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภยัในการค านวณดัชนีช้ีวดัความเส่ียงต่าง ๆ โดยการ
ประเมินอตัราส่วนค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเพื่อให้ครอบคลุมถึงกิจกรรมหลกัดา้น
การออกแบบพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการก าหนดอตัราเบ้ียประกนัภยั เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ เงินรับจากเบ้ียประกนัภยั
จะสูงกว่าผลประโยชน์จ่ายและค่าสินไหมทดแทน การประเมินความเส่ียงสูงสุดท่ีบริษทัย่อยมีโอกาสเกิด
ความเสียหายจากเหตุการณ์มหันตภยั โดยพิจารณาจากขอ้มูลสถิติท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภายในและภายนอก และ
การประเมินความเส่ียงจากความเพียงพอของเงินส ารองค่าสินไหม ทั้งน้ีผลจากการประเมินความเส่ียง
ขา้งตน้ บริษทัย่อยจะไดมี้การติดตามและการรายงานความเส่ียงต่อคณะกรรมการ ผูบ้ริหารและฝ่ายงานท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อสะทอ้นความเส่ียงให้รับทราบ หรือให้มีกระบวนการในการตอบสนองต่อความเส่ียงไดอ้ย่าง
เหมาะสมและทนักาล  

24.5 ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัยค้างจ่าย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
เงินค่ามรณกรรม 13 13 
เงินค่าเวนคนืกรมธรรมป์ระกนัภยั 1 - 
อื่นๆ 1 - 
รวมผลประโยชน์ตามกรมธรรมค์า้งจ่าย 15 13 
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25. หนีสิ้นอ่ืน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

เจา้หน้ีอ่ืน 765 831 508 548 
บญัชีพกัเงินรับจากลูกหน้ีรอตดับญัชี 130 103 - - 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 13 30 - - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 243 270 82 101 
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 743 925 - - 
ค่าใชจ้่ายพนกังานคา้งจ่าย 395 365 71 70 
คา่ใชจ้่ายอื่นคา้งจ่าย 732 602 13 2 
เบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 1,550 1,841 - - 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 2,083 949 - 194 
เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี - 1,054 - - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 435 8 66 - 
อื่น ๆ 818 1,047 35 36 

รวมหน้ีสินอ่ืน 7,907 8,025 775 951 

26.  ทุนเรือนหุ้น/หุ้นทุนซ้ือคืน 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ไม่มีผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิท่ีแจ้งใช้สิทธิในการแปลงสภาพหุ้น
บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯ ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯคงเหลือหุน้บุริมสิทธิท่ียงัไม่ได้
แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัจ านวน 13,156 หุ้น ซ่ึงหุน้บุริมสิทธิ 1 หุ้น สามารถแปลงเป็นหุ้นสามญัได้  1 หุ้น 
และสามารถใชสิ้ทธิไดโ้ดยไม่มีก าหนดและไม่มีเง่ือนไข 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีหุ้นทุนซ้ือคืนจ านวน 19,467,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 1,000 ลา้นบาท         
และในระหว่างปี 2563 บริษทัฯซ้ือหุ้นทุนซ้ือคืนเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 97,045,970 หุ้นคิดเป็นมูลค่า 4,863 ลา้น
บาท ส่งผลให้บริษทัฯ มีหุ้นทุนซ้ือคืนทั้งส้ินจ านวน 116,512,970 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 5,863 ลา้นบาท 
ครบตามวงเงินท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยหุ้นทุนซ้ือคืนทั้งสองโครงการดังกล่าวมี
เง่ือนไขตอ้งจ าหน่ายออกไปภายใน 3 ปีนับจากวนัซ้ือหุ้นคืนเสร็จส้ิน นอกจากน้ี บริษทัฯไดจ้ดัสรรก าไร
สะสมส่วนหน่ึงไวเ้ป็นส ารองหุน้ทุนซ้ือคืน 
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27. องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนสัดส่วนการถือหุ้นในเงินลงทุน (4,305) (4,409) - - 

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน      
ตราสารหน้ี 169 47 5 4 

ตราสารทุน 1,264 1,240 620 682 

รวม 1,433 1,287 625 686 

ส่วนต ่ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน     
ตราสารหน้ี (141) (1) - - 

ตราสารทุน (79) (24) (15) (2) 

รวม (220) (25) (15) (2) 

รวมส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน  1,213 1,262 610 684 

หกั: ผลกระทบภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (141) (150) (122) (137) 

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน - สุทธิ 1,072 1,112 488 547 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 78 80 51 54 

หกั: ผลกระทบภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (15) (16) (10) (11) 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - สุทธิ 63 64 41 43 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม   388 611 - - 

ส่วนแบ่งส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น                 
ในบริษัทย่อยของบริษัทร่วม 81 81 - - 

รวม (2,701) (2,541) 529 590 

28. ส ารองตามกฎหมาย 

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบเตม็จ านวนแลว้ 
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29.  เงินปันผล 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมีการจ่ายเงินปันผลดงัน้ี 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย       

ต่อหุ้น วนัที่จ่ายเงินปันผล 

  ลา้นบาท บาท  
เงินปันผลประกาศจ่ายระหว่างกาล 
ของปี 2563 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ 
บริษทัฯ เม่ือวนัที่                      

29 กรกฎาคม 2563 1,258 1.20 27 สิงหาคม 2563 
เงินปันผลประกาศจ่ายระหว่างกาล 
ของปี 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ เม่ือวนัที่                      
30 มีนาคม 2563 1,888 1.80 28 เมษายน 2563 

  3,146 3.00  
เงินปันผลประกาศจ่ายระหว่างกาล   
พิเศษ ปี 2562 

ท่ีประชุมกรรมการบริษทัฯ
เม่ือวนัที่ 16 ธนัวาคม 2562 4,583 4.00 16 มกราคม 2563 

เงินปันผลประกาศจ่ายระหว่างกาล ท่ีประชุมกรรมการบริษทัฯ    
   งวด 6 เดือนแรกของปี 2562 เม่ือวนัที่ 19 กนัยายน 2562 1,375 1.20 18 ตุลาคม 2562 
เงินปันผลประกาศจ่ายงวดคร่ึงปีหลงั
ของปี 2561 

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

  7,791 6.80  

30. รายได้ดอกเบีย้ 

 รายไดด้อกเบ้ียส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน -                             
เงินฝากสถาบนัการเงิน 150 148 21 2 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า                        
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 83 - - - 

เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา้ - 121 - - 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลคา่ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 2 - - - 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลคา่ยติุธรรม                             
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 234 - 48 - 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี - 281 - 61 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 228 250 58 57 

การให้เช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 3,516 3,539 - - 

รวมรายไดด้อกเบ้ีย 4,213 4,339 127 120 
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31.     ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 

 ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน -                                     
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 216 363 - - 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม     
- หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ/หุ้นกูร้ะยะส้ัน 1,350 1,156 551 491 
- อื่น ๆ 23 66 13 44 

ค่าธรรมเนียมในการกูย้ืมเงิน 19 14 1 3 

อื่น ๆ 12 - 2 - 

รวมค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย 1,620 1,599 567 538 

32. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ     
ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละ                   
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 1,104 984 - - 

ค่าธรรมเนียมรับเก่ียวกบัธุรกิจเช่าซ้ือ 162 153 - - 
ค่านายหนา้รับจากการรับประกนัภยั 212 235 - - 

อื่น ๆ 181 86 - 1 

รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 1,659 1,458 - 1 

ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (410) (374) (1) (1) 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,249 1,084 (1) - 
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33. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน/ก าไรสุทธิ
จากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนส าหรับ ปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ตราสารหน้ี (51) 99 4 - 
ตราสารทุน (145) (264) 18 - 
หน่วยลงทนุ (1) - (1) - 
อนุพนัธ ์ 348 311 142 - 

รวม 151 146 163 - 

34. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

     
ก าไรจากการขายเงินลงทนุท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพย ์            
ท่ีถือไวเ้พื่อขาย 3,737 - - - 

ก าไรจากการขายเงินลงทนุเผื่อขาย - 99 - - 
ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม - 59 - 53,647 
ก าไรจากการรับช าระหน้ีเงินลงทนุในลูกหน้ีท่ีรับโอน - 196 - 166 
ก าไรจากการขายเงินลงทนุในลูกหน้ีท่ีรับโอน - 23 - 23 
ก าไรจากการขายเงินลงทนุท่ีวดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (เฉพาะตราสารหน้ี) 20 - 3 1 

อืน่ ๆ - 137 - - 

รวม 3,757 514 3 53,837 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย - - (454) - 

รวม 3,757 514 (451) 53,837 
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35. รายได้จากการรับประกนัภัย/ประกนัชีวิต 

 รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิตส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 2562 
เบ้ียประกนัภยั/ประกนัชีวิตรับ 9,143 9,304 

หกั: เบ้ียประกนัภยั/ประกนัชีวิตจา่ยจากการเอาประกนัต่อ (997) (1,491) 

เบ้ียประกนัภยั/ประกนัชีวิตรับสุทธิ 8,146 7,813 
หกั: ส ารองเบ้ียประกนัภยั/ประกนัชีวิตท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พ่ิมขึ้น (ลดลง) 
       จากปีก่อน (437) 169 

รวม 7,709 7,982 

36. ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย/ประกนัชีวิต 

 ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิตส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 2562 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ้่ายในการจดัการสินไหมทดแทน 4,292 4,554 
หกั: ค่าสินไหมทดแทนรับคนืจากการประกนัภยัต่อ (770) (824) 
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาวลดลง (950) (1,126) 
ผลประโยชนจ์่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทน 1,602 2,671 
หกั: ผลประโยชนจ์่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทนรับคืน

จากการประกนัภยัต่อ (41) (52) 
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จจ่ายจากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 1,395 1,437 
หกั: ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จรับจากการประกนัภยัต่อ (289) (405) 
ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยัอืน่ๆ 582 319 

รวม 5,821 6,574 

37. ค่าตอบแทนกรรมการ  

ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัฯและบริษทัย่อย (บริษทัมหาชน) 
ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่าย
ให้กบักรรมการซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯดว้ย แต่รวมถึงเงินบ าเหน็จแก่คณะกรรมการของ
บริษทัฯและบริษทัย่อยจ านวนประมาณ 83 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 33 ลา้นบาท) ซ่ึงอนุมติัโดย   
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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38. ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ (โอนกลบั) 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562                
มีดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลบั)     
 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                        

 - เงินฝากสถาบนัการเงิน (1) - - - 
 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลคา่ดว้ยมูลค่ายติุธรรม

 ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ 279 - 1 - 
 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 317 - (29) - 

รวม 595 - (28) - 

39. หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

โอนกลบัหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ     

 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี - (316) - (14) 

รวม - (316) - (14) 

40. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออกอยู่ในระหว่างปีโดยสุทธิจาก            
หุน้สามญัซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัฯ 

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนหุ้นสามญัถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกอยู่ในระหว่างปีสุทธิจาก
หุ้นสามญัซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัฯกบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อ
แปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้ งส้ินให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ                     
ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 
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 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 

ก าไรส าหรับปี 
จ านวนหุ้นสามญั                
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 พนับาท พนับาท พนัหุ้น พนัหุ้น บาท บาท 

จากการด าเนินงานต่อเน่ือง       
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 6,669,030 1,729,979 1,065,512 1,145,707 6.26 1.51 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุ้นบุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       
 หุ้นสามญั - - 13 13   
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั       
 สมมติว่ามีการแปลงเป็นหุ้นสามญั 6,669,030 1,729,979 1,065,525 1,145,720 6.26 1.51 

       
จากการด าเนินงานที่ยกเลิก       
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ - 9,077,080 1,065,512 1,145,707 - 7.92 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุ้นบุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       
 หุ้นสามญั - - 13 13   
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั       
 สมมติว่ามีการแปลงเป็นหุ้นสามญั - 9,077,080 1,065,525 1,145,720 - 7.92 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  จ านวนหุ้นสามญั  
 ก าไรส าหรับปี ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 พนับาท พนับาท พนัหุ้น พนัหุ้น บาท บาท 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 3,124,463 57,261,092 1,065,512 1,145,707 2.93 49.98 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุ้นบุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       
 หุ้นสามญั - - 13 13   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั       
 สมมติว่ามีการแปลงเป็นหุ้นสามญั 3,124,463 57,261,092 1,065,525 1,145,720 2.93 49.98 
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41. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงานไดร่้วมกนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบญัญติั
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ             
2 - 15 ของเงินเดือนพนักงาน และเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้ในอตัราท่ีก าหนด และจะจ่าย
ให้แก่พนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว ในระหว่างปี 2563 บริษทัฯและ
บริษทัย่อยไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุนเป็นจ านวนรวม 69 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10 ลา้นบาท) 
(2562: 64 ลา้นบาทในงบการเงินรวม และ 8 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

42.      รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัฯและบริษทัเหล่านั้นและ
เป็นไปตามปกติธุรกิจ ซ่ึงรายการท่ีมีสาระส าคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ            นโยบายก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562 (ส าหรับปี 2563) 
รายการที่เกิดขึน้ในระหว่างปี      
บริษัทย่อย (1)      
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี - - 43 29,162 ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี - - - 2,509  
มูลค่าขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 85,599 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
  (2562: ก าไร 53,647 ลา้นบาท)      
ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัย่อย - - - 24,613 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
รับคืนทุนจากบริษทัย่อย - - 5,199 2 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 
  (2563: ไม่มีก าไร      
   2562: ก าไร 0.03 ลา้นบาท)      
รายไดด้อกเบ้ีย - - 42 51 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.70 - 5.65 ต่อปี 
รายไดเ้งินปันผล - - 3,374 3,456 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค้่าเช่าและบริการอ่ืน - - 57 47 อตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - - 5  
บริษัทร่วม      
ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัร่วม - - - 45,504 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
รายไดด้อกเบ้ีย 2 - - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.05 - 4.00 ต่อปี 
รายไดเ้งินปันผล - - 353 129 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 21 1 - - อตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
รายไดอ่ื้น 146 1 142 -  
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 3 5 - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.65 ต่อปี 
เงินปันผลจ่าย - - 390 883 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 32 - - - อตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 176 45 18 13  

(1) ปี 2562 รวมรายการกบัธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั และบริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทั
ยอ่ยจนถึงวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2562 และเปล่ียนเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตั้งแต่วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ            นโยบายก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562 (ส าหรับปี 2563) 
รายการที่เกิดขึน้ในระหว่างปี (ต่อ)      
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (2)      
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี 28,886 13,351 12,010 4,018 ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี 12,128 2,962 10,775 700 ราคาตลาด 
รายไดด้อกเบ้ีย 83 21 20 2 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.05 - 1.10 ต่อปี 
รายไดเ้งินปันผล 77 58 77 42 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 74 12 - - อตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
รายไดอ่ื้น 99 54 - -  
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 17 1 - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.16 - 2.30 ต่อปี 
เงินปันผลจ่าย  190 290 - - ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าบริหารโครงการจ่าย 25 27 13 13 อตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญาซ่ึงค านวณ 

   โดยอา้งอิงจากประมาณการเวลาท่ีใช ้
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 244 1 - - อตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 927 270 3 15  

 (2) รวมรายการกับธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) บริษทัหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุน ธนชาต จ ากดั และบริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทั ท่ี
เก่ียวขอ้งกนัตั้งแต่วนัท่ี 3  ธนัวาคม 2562 

ยอดคงคา้งของรายการระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปี 2563 และ 2562 สามารถแสดงดว้ย
ยอดถวัเฉล่ียจากยอดคงคา้ง ณ วนัส้ินเดือน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

บริษัทย่อย      
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ - - - 72 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี - - 684 899 
บริษัทร่วม      
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 102 - - 2 
เงินรับฝาก - 115 - - 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม  51 82 - - 
บริษัทที่เก่ียวข้องกัน      
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 8,604 257 3,135 - 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี - 5,636 - - 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 46 - - - 
เงินรับฝาก - 1,296 - - 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 356 8,503 - - 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ยอดคงคา้งของรายการระหวา่งกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทั
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญัมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2563 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

 

รายการระหว่าง
ธนาคารฯ 

เงินให้สินเช่ือแก่
ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ีย           
คา้งรับ สินทรัพยอ่ื์น 

รายการระหว่าง
ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี           
ท่ีออกและ                  
เงินกูย้ืม หน้ีสินอ่ืน 

บริษัทร่วม       
ธนาคารทหารไทย 52 - 190 - - 71 
บมจ. เอม็ บี เค - - 11 - 48 74 
บจก. ทีเอม็ คอมมิวนิเคชัน่ส์ 
แอนด ์แบรนด ์แมเนจเมน้ท ์ - - - - - 2 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน       

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง 2,070 - 74 1,000 - 243 

 2,122 - 275 1,000 48 390 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 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 
 2563 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

 
รายการระหว่าง

ธนาคารฯ 

เงินให้สินเช่ือแก่
ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ีย           
คา้งรับ สินทรัพยอ่ื์น 

รายการระหว่าง
ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี        
ท่ีออกและ       
เงินกูย้ืม หน้ีสินอ่ืน 

บริษัทย่อย       
บบส. เอน็ เอฟ เอส - 422 4 - - - 
บบส. แมก๊ซ์  - 244 3 - - - 
บบส. ที เอส  - - 2 - - - 
บจ. ที เอม็ โบรคเกอร์ - 3 1 - - - 
บมจ. เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต - - 6 - - - 
บมจ. ราชธานีลิสซ่ิง - - 247 - - - 
บจ. ธนชาต เอสพีวี 1 - - 1 - - - 
บจ. ธนชาต เอสพีวี 2 - - 1 - - - 
บมจ.หลกัทรัพย ์ธนชาต - - 2 - - - 
บมจ. ธนชาตประกนัภยั - - 5 - - - 
บจ. รักษาความปลอดภยัสคิบ -        
        เซอร์วิส - - 3 - - - 
บริษัทร่วม       
บมจ. เอม็ บี เค - - 3 - - 66 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน       
ธนาคารธนชาต 172 - - - - - 

 172 669 278 - - 66 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 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 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมีเงินใหสิ้นเช่ือแก่บริษทัยอ่ยดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
  จ านวนเงินตน้คงคา้ง 

ช่ือบริษทั อตัราดอกเบ้ีย 2563 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% 

3 1 

รวม  669 703 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินลงทุนในหุ้นสามญัในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยการมี
ผูบ้ริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเป็นผูถื้อหุ้นและ/หรือมีกรรมการร่วมกันรวมจ านวนประมาณ 1,762  
ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1,544 ลา้นบาท) (2562: 1,706 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 1,520 
ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยมีรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัพนกังานระดบัผูบ้ริหารขึ้นไปของ
บริษทัฯและบริษทัในกลุ่ม โดยรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวท่ีมียอดคงคา้งดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยบันทึกผลประโยชน์ให้แก่
ผูบ้ริหารส าคญัรวมถึงกรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยทั้งหมดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังาน 371 821 144 114 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 8 8 1 1 

 379 829 145 115 

 

 งบการเงินรวม 

 2563 2562 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี - 6 
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43. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามประเภทธุรกจิ 

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

ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนั เพื่อวตัถุประสงคใ์นการ
ตัดสินใจท่ีเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯและบริษัทย่อย
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยวดัผลการด าเนินงานจากผลก าไรจากการด าเนินงานแต่ละ          
ส่วนงาน  

ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2563 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ                 
ประกนั
ชีวิต 

ธุรกิจ
ประกนัภยั 

ธุรกิจ                
บริหาร      
สินทรัพย ์

ธุรกิจ       
เช่าซ้ือและ
ลีสซ่ิง ธุรกิจอื่น 

รายการ                   
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

          
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (440) 160 156 188 27 2,462 40 - 2,593 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น 3,882 1,177 (337) 2,031 98 568 4,447 (1,549) 10,317 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ (316) (739) (142) (1,137) (63) (440) (160) 87 (2,910) 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า        
จะเกิดขึ้น 28 - (73) (147) (52) (294) - (57) (595) 

ก าไร (ขาดทุน) จากการ
ด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 3,154 598 (396) 935 10 2,296 4,327 (1,519) 9,405 

ภาษีเงินได ้ (30) (119) 13 (190) (5) (435) (792) 1 (1,557) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนไดเ้สีย       
ท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 3,124 479 (383) 745 5 1,861 3,535 (1,518) 7,848 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2562 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ                 
ประกนั
ชีวิต 

ธุรกิจ
ประกนัภยั 

ธุรกิจ                
บริหาร      
สินทรัพย ์

ธุรกิจ       
เช่าซ้ือ

และลีสซ่ิง ธุรกิจอื่น 

การ
ด าเนินงาน         
ท่ียกเลิก 

รายการ                   
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

           
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (418) 170 236 231 (17) 2,530 4 - 4 2,740 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น 4,312 2,670 (346) 2,670 228 397 401 - (5,588) 4,744 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ (294) (754) (135) (1,097) (132) (442) (231) - 51 (3,034) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 14 - - - 516 (164) - - (50) 316 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองก่อนภาษีเงินได ้ 3,614 2,086 (245) 1,804 595 2,321 174 - (5,583) 4,766 

ภาษีเงินได ้ - (413) 8 (355) (177) (471) (32) - 73 (1,367) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง 3,614 1,673 (237) 1,449 418 1,850 142 - (5,510) 3,399 

ก าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - - - - - - - 13,361 - 13,361 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 3,614 1,673 (237) 1,449 418 1,850 142 13,361 (5,510) 16,760 
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สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 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 31 ธนัวาคม 2563  80,314 6,852 7,064 15,342 2,318 48,305 14,729 (34,168) 140,756 

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

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในระหวา่งปี 2563 และ 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่า
ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 

44. ทรัพย์สินท่ีมีภาระผูกพนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีทรัพยสิ์นท่ีมีภาระผูกพนั ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี 
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์     
วางประกนักบันายทะเบียน 1,530 1,550 - - 
วางประกนัศาล 1 1 - - 
วางประกนัตามหลกัเกณฑข์องคปภ. 4 4 - - 
วางประกนัเคร่ืองรูดบตัร EDC 1 - - - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     
วางประกนักบันายทะเบียน 1,847 2,015 - - 
วางประกนัการท าสัญญาอนุพนัธ์ทางการเงิน - 113 - - 

    ค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า - 1 - - 
ทรัพยสิ์นรอการขาย     
อสังหาริมทรัพยส่์วนท่ีให้สิทธิแก่ลูกหน้ี                             
ในการซ้ือคืนหรือซ้ือก่อน 4 1 - - 

อสังหาริมทรัพยส่์วนท่ีท าสัญญาจะซ้ือจะขายกบั
ลูกคา้ แต่อยูร่ะหว่างการผอ่นช าระหรือ                           
การโอนกรรมสิทธ์ิ 18 20 - - 

 3,405 3,705 - - 
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45. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ในภายหน้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนา้ท่ีมีสาระส าคญัมีดงัน้ี 

45.1 ภาระผูกพนั 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาระผกูพนัอื่น      

อื่น ๆ 64 44 1 1 

รวม 64 44 1 1 

 นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาอนุพนัธ์ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 10 

45.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยมีค่าเช่าจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าท่ีบอกเลิกไม่ไดซ่ึ้งยงัไม่
เร่ิมมีผล ดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
ปี งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 1 - 
2565 - 2569 1 - 

45.3  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระท่ีต้องจ่ายค่าบริการท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สิน                          
รอการขาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและค่าบริการอ่ืน ๆ พร้อมทั้งค่าเช่าและค่าบริการอาคารส านักงาน
ตามสัญญาเช่าระยะสั้นหรือมูลค่าต ่าดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
ปี งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 44 1 
2565 4 - 

2566 เป็นตน้ไป 2 - 
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46. หนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้/คดีฟ้องร้อง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้ นจากการถูกฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายเป็นจ านวนรวมประมาณ 139 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 44 ลา้นบาท) ซ่ึงผลของคดียงั
ไม่เป็นท่ีส้ินสุด อย่างไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัย่อยได้พิจารณาตั้งส ารองหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นไวแ้ล้ว
บางส่วน และส่วนท่ีเหลือฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึง
ไม่ไดบ้นัทึกเป็นหน้ีสิน ณ ปัจจุบนั  

47. หนังสือค า้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีหนังสือค ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯจ านวนเงิน
ประมาณ 1 ลา้นบาท เพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

48. การบริหารความเส่ียง 

48.1 ความเส่ียงด้านเครดิต 

ความเส่ียงดา้นเครดิต คือ ความเส่ียงท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจไดรั้บความเสียหายอนัสืบเน่ืองมาจากการ
ท่ีลูกหน้ีหรือคู่สัญญาของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือ
ทางการเงินได้ มูลค่าสูงสุดของความเส่ียง คือ มูลค่าตามบัญชีของเคร่ืองมือทางการเงินหักด้วย ค่าเผื่อ             
ผลขาดทุนดา้นเครดิตตามท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน  

แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านเครดิต 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิตจากการให้สินเช่ือ การประกนัภยัและสินทรัพย์
ลงทุน ดงัน้ี 

1.  ความเส่ียงดา้นเครดิตส าหรับการประกนัภยั  

1.1 ความเส่ียงด้านเครดิตส าหรับการประกนัภยัต่อ บริษทัย่อยได้ให้ความส าคญัต่อการกระจาย
ความเส่ียงภยัจากการรับประกนัภยั ดงันั้น การโอนความเส่ียงไปยงับริษทัผูรั้บประกนัภยัต่อจึง
ต้องพิจารณาความแข็งแกร่งทางการเงินและความสามารถในการปฏิบัติตามภาระผูกพัน    
บริษทัยอ่ยจึงก าหนดใหมี้การท าการประกนัภยัต่อกบับริษทัรับประกนัภยัต่อภายในประเทศท่ีมี
อตัราส่วนการด ารงเงินกองทุนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 150 (Risk Grade 3) และบริษทัรับประกนัภยัต่อ
ต่างประเทศท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่ต ่ากวา่ A-  

1.2 ความเส่ียงดา้นเครดิตจากการจดัเก็บเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ บริษทัยอ่ยไดค้วบคุมให้สัดส่วนของ
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งตามเกณฑ์ท่ีส านักงาน คปภ. ก าหนด 
โดยจะมีการรายงานสถานะความเส่ียงต่อคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ฝ่ายงานท่ี
เก่ียวขอ้งรับทราบและด าเนินการติดตาม  
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2.  ความเส่ียงดา้นเครดิตจากสินทรัพยล์งทุน  

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดมี้การจดัสรรการลงทุนให้กระจายความเส่ียงไปยงัสินทรัพยล์งทุนประเภท 
ต่าง ๆ ตามกลยุทธ์และนโยบายการลงทุน ส าหรับตราสารหน้ี บริษทัฯและบริษทัย่อยไดก้ระจายการ
ลงทุนโดยค านึงถึงอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรืออนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทัผูอ้อกตรา
สารเป็นส าคญั โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีนโยบายการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ไม่ต ่ากวา่ A-  

การวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า บริษทัฯและบริษทัย่อย              
มีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาดงัต่อไปน้ี  

Stage I สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (12 -month 
ECL) กล่าวคือ สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ ตั้งแต่ BBB- (Investment Grade) ขึ้นไป 
ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาต ่าและการเปล่ียนแปลงเชิงลบของเศรษฐกิจระยะยาว                
ไม่อาจลดความสามารถในการช าระกระแสเงินสดตามสัญญาได ้

Stage II สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Lifetime 
ECL-not credit impaired) กล่าวคือ สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกลดอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่า BBB- 
(ต ่ากวา่ Investment Grade)  

Stage III สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL-credit impaired) กล่าวคือ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกลดอันดับความน่าเช่ือถือต ่ากว่า BBB- (ต ่ากว่า Investment Grade) หรือ              
ผิดนัดช าระการจ่ายดอกเบ้ียหรือเงินตน้ตั้งแต่ 1 วนัขึ้นไป หรือผูอ้อกตรา ทางการเงินประสบปัญหา
ทางการเงินอย่างมีนัยส าคญั หรือมีความเป็นไปไดสู้งท่ีผูอ้อกสินทรัพย์ทางการเงินจะลม้ละลายหรือ
ตอ้งปรับโครงสร้างทางการเงิน 

3.  ความเส่ียงดา้นเครดิตจากการใหสิ้นเช่ือ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีเงินให้กู ้ยืม และมีการ
บริหารความเส่ียงด้านน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายและกระบวนวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ี
เหมาะสม มีการบริหารความเส่ียงในขั้นตอนของการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ การวิเคราะห์ความเส่ียง
การวิเคราะห์ความสามารถในการช าระหน้ีและการสอบทานสินเช่ือ เพื่อการสอบทานและทบทวน
คุณภาพสินเช่ือเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขสินเช่ือท่ีจะเป็นปัญหาในอนาคต ดังนั้น บริษทัฯและ
บริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี การให้
สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการกระจุกตวั เน่ืองจากมีลูกหน้ีอยู่จ  านวนมากราย และจ านวน
เงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือ คือ มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีเงิน
ใหกู้ย้มืหลงัหกัค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 
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ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเส่ียงด้านเครดิต 

ณ วัน ท่ี  31 ธันวาคม  2563 ฐานะเปิดสู งสุดต่อความ เส่ี ยงด้าน เครดิตของสินท รัพย์ทางการเงิน                        
(ไม่รวมสินทรัพยจ์ากสัญญาประกนัภยั) คือ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น โดยไม่ค  านึงถึงหลกัประกนัและการด าเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือ ฐานะเปิดต่อความเส่ียง
ดา้นเครดิต มีดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2563 

สินทรัพยท์างการเงิน   
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 7,815 172 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน 2,021 1,101 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 43 - 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                                  
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 19,250 7,202 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 52,593 928 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 1,247 - 
สินทรัพยอ่ื์น 2,223 41 

รวมฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต 85,192 9,444 

การวิเคราะห์คุณภาพด้านเครดิต 

ความเส่ียงดา้นเครดิต เป็นความเส่ียงท่ีลูกหน้ีหรือคู่สัญญาจะไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามสัญญาส่งผลให้บริษทัฯ
และบริษทัย่อยขาดทุน บริษทัฯและบริษทัย่อยบริษทัก าหนดนโยบายในการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต 
โดยท าการวิเคราะห์เครดิตจากขอ้มูลของลูกคา้ และติดตามสถานะของลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง  

ตารางดา้นล่างแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน จ านวนเงินท่ีแสดงในตาราง 
ส าหรับสินทรัพยท์างการเงิน คือ มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ (ก่อนหักค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น)  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2563 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิต 

 Stage 1 (1) Stage 2 (2) Stage 3 (3) POCI (4) Simplified รวม 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                             

- เงินฝากสถาบันการเงิน  
      

กลุ่มระดบัการลงทุน 7,815 - - - - 7,815 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 3 - - - - 3 
       
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธี               
ราคาทุนตัดจ าหน่าย                

      

กลุ่มระดบัการลงทุน 43 - - - - 43 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - - - - - - 
       
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน                      

      

กลุ่มระดบัการลงทุน 19,211 - - - - 19,211 
กลุ่มต ่ากว่าระดบัการลงทุน - 39 - - - 39 
รวม 19,211 39 - - - 19,250 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 1 1 272 - - 274 
       
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับ       
ไม่คา้งช าระ 38,847 - - 16 - 38,863 
คา้งช าระ 1 - 30 วนั 5,082 - - 62 - 5,144 
คา้งช าระ 31 - 60 วนั - 3,635 - 54 - 3,689 
คา้งช าระ 61 - 90 วนั - 2,194 - - - 2,194 
มากกว่า 90 วนัขึ้นไป 58 - 1,528 1,117 - 2,703 
รวม 43,987 5,829 1,528 1,249 - 52,593 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 181 645 857 659 - 2,342 
       
ลูกหนี้จากการซ้ือขายหลักทรัพย์        
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 1,247 - - - - 1,247 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - - - - - - 
       
สินทรัพย์อ่ืน        
สินทรัพยอ่ื์น 1,009 - 953 - 261 2,223 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 12 - 953 - 35 1,000 
(1) ไม่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญ (12-mth ECL) 
(2) มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญ (Lifetime ECL - not credit impaired) 
(3) มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 
(4) มีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2563 
 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิต 
 Stage 1 (1) Stage 2 (2) Stage 3 (3) POCI (4) Simplified รวม 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  
 - เงินฝากสถาบันการเงิน       
กลุ่มระดบัการลงทุน 172 - - - - 172 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - - - - - - 
     -  
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน                          -  

กลุ่มระดบัการลงทุน 7,202 - - - - 7,202 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 1 - - - - 1 
       
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ       
ไม่คา้งช าระ 676 - - 1 - 677 
มากกว่า 90 วนัขึ้นไป - - 22 229 - 251 
รวม 676 - 22 230 - 928 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 7 - 19 98 - 124 
       
สินทรัพย์อ่ืน        
สินทรัพยอ่ื์น 36 - 5 - - 41 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - - 5 - - 5 
(1) ไม่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญ (12-mth ECL) 
(2) มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญ (Lifetime ECL - not credit impaired) 
(3) มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 
(4) มีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 

หลกัประกนัและการด าเนินการใด ๆ เพ่ือเพิม่ความน่าเช่ือถือ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหลักประกันท่ีถือไว้และการด าเนินการใด  ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือ โดย
รายละเอียดของฐานะเปิดต่อความเส่ียงสูงสุดของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีท่ีมีหลักประกันท่ีบริษัทฯ           
และบริษทัยอ่ยถือไวมี้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ฐานะเปิดต่อความเส่ียงท่ีมีหลกัประกนั  

 31 ธนัวาคม 2563 ประเภทของหลกัประกนัหลกั 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 48,809 ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างและรถยนต ์

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ฐานะเปิดต่อความเส่ียงท่ีมีหลกัประกนั  

 31 ธนัวาคม 2563 ประเภทของหลกัประกนัหลกั 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 166 ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
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48.2 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของราคาตลาด 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเส่ียงท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยอาจได้รับ               
ความเสียหายอนัสืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนและราคาของหลกัทรัพย ์        
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อฐานะการลงทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย เน่ืองจากบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มี
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้น ความเส่ียงหลกัจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดจึง
ประกอบไปดว้ยความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียและความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลกัทรัพย์
เท่านั้น 

ก) ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด  

แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย โดยการปรับ
โครงสร้างและสัดส่วนการถือครองสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีระยะเวลาการปรับอตัราดอกเบ้ียท่ีแตกต่างกนัให้
เหมาะสมและเป็นไปตามทิศทางของดอกเบ้ียในตลาด เพื่อใหไ้ดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียง
ท่ียอมรับได ้โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหาร 

สินทรัพย/์หน้ีสินทางการเงินจ าแนกตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2563 

รายการ 

มีอตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลงตาม
อตัราตลาด 

มีอตัรา          
ดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด - - 2 2 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 2,334 5,415 49 7,798 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร

หรือขาดทุน - 1,380 1,977 3,357 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ - - 145 145 
เงินลงทุน - 19,293 2,357 21,650 
เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ี  3,174 48,705 630 52,509 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - - 1,247 1,247 
สินทรัพยอ่ื์น - - 2,223 2,223 
หนี้สินทางการเงิน     
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  - 13,312 - 13,312 
หน้ีสินอนุพนัธ์ - - 14 14 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม 52 33,835 - 33,887 
หน้ีสินอ่ืน  - 435 2,326 2,761 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 

รายการ 

มีอตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลงตาม
อตัราตลาด 

มีอตัรา          
ดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด - - 3 3 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 3,809 3,454 121 7,384 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ - - 13 13 
เงินลงทุน 499 33,320 6,538 40,357 
เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ี (1) 4,043 52,195 28 56,266 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - - 2,577 2,577 
หนี้สินทางการเงิน     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  23 15,637 - 15,660 
หน้ีสินอนุพนัธ์ - - 47 47 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม 51 44,729 - 44,780 
เจา้หน้ีอ่ืน - เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - - 948 948 
หน้ีสินอ่ืน  - - 2,010 2,010 
(1)  ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีท่ี้มีอัตราดอกเบีย้ปรับขึน้ลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบีย้คงท่ี รวมเงินให้สินเช่ือท่ีห ยุดรับรู้

รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 

รายการ 

มีอตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลงตาม
อตัราตลาด 

มีอตัรา                
ดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 158 - 14 172 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
     ผา่นก าไรหรือขาดทุน - 460 758 1,218 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ - - 142 142 
เงินลงทุน - 7,202 1,495 8,697 
เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ี  680 87 140 907 
สินทรัพยอ่ื์น - - 41 41 
หนี้สินทางการเงิน     
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม - 10,700 - 10,700 
หน้ีสินอ่ืน  - 66 82 148 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 

รายการ 

มีอตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลงตาม
อตัราตลาด 

มีอตัรา                
ดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 18 - 12 30 
เงินลงทุน 206 17,660 4,199 22,065 
เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ี (1) 714 28 2 744 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - - 765 765 
หนี้สินทางการเงิน     
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม - 17,587 - 17,587 
หน้ีสินอ่ืน  - - 194 194 
(1)  ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีท่ี้มีอัตราดอกเบีย้ปรับขึน้ลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบีย้คงท่ี รวมเงินให้ สินเช่ือท่ีหยดุรับรู้

รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยจ์ากสัญญาประกันภยัและหน้ีสินจากสัญญาประกันภยัทั้ง
จ านวนเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่มีดอกเบ้ีย 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี มีวนัท่ีมีการก าหนดอัตราใหม่หรือวนัครบก าหนด (แล้วแต่          
วนัใดจะถึงก่อน) นบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบก าหนด  อตัราดอกเบ้ีย 

รายการ 
เมื่อ         

ทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
ถวัเฉลี่ย                    

ถ่วงน ้าหนกั 

       ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - 452 4,963 - - 5,415 0.10 - 1.10 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน - 46 155 444 735 1,380 3.94 - 5.42  
เงินลงทุน - 8,461 8,613 1,949 270 19,293 0.39 - 1.65 
เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ี 2,026 226 17,104 29,330 19 48,705 7.00 - 18.03 
หนี้สินทางการเงิน        
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 990 3,977 955 7,390 - 13,312 1.02 - 1.66 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม - 4,105 1,525 21,248 6,957 33,835 0.20 - 3.95 
หน้ีสินอ่ืน - หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 2 11 201 221 435 2.17 - 5.65 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2562 

 ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบก าหนด  อตัราดอกเบ้ีย 

รายการ 
เมื่อ         

ทวงถาม 0 - 3  เดือน 3 - 12เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
ถวัเฉลี่ย                       

ถ่วงน ้าหนกั 

       ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - 820 2,332 302 - 3,454 1.20 - 1.76 
เงินลงทุน - 15,656 11,922 4,617 1,125 33,320 1.14 - 2.06 
เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ี 2,080 214 17,856 32,026 19 52,195 1.28 - 14.87 
หนี้สินทางการเงิน        
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1,140 11,626 2,421 450 - 15,637 1.76 - 1.96 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม 418 6,965 14,025 17,421 5,900 44,729 0.20 - 3.68 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบก าหนด  อตัราดอกเบ้ีย 
 เมื่อ 0 - 3 3 - 12    ถวัเฉลี่ย 

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

       ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน - - - - 460 460 5.42 
เงินลงทุน - 5,916 1,040 203 43 7,202 0.39 
เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ี 87 - - - - 87 18.03 
หนี้สินทางการเงิน        
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม - - - 5,700 5,000 10,700 3.95 
หน้ีสินอ่ืน - หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - 1 65 - 66 2.39 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 

 ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบก าหนด  อตัราดอกเบ้ีย 
 เมื่อ 0 - 3 3 - 12    ถวัเฉลี่ย 

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

       ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินลงทุน - 10,895 6,725 40 - 17,660 1.16 
เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ี 28 - - - - 28 14.87 
หนี้สินทางการเงิน        
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม - 3,987 2,900 4,800 5,900 17,587 3.68 
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 ข) ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของราคา 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคา คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของราคาของตราสาร               
ซ่ึงจะมีผลท าใหเ้กิดความผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  

แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านราคา 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดา้นราคา โดยมีการก าหนดระดบัความเส่ียงในการท า
ธุรกรรมเพื่อควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยรับได้  โดยมีหน่วยงานควบคุม                
ความเส่ียงท าหนา้ท่ีควบคุมความเส่ียงและรายงานสถานะความเส่ียงต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ หน่วยงานหรือ
ผูบ้ริหารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพื่อบริหารความเส่ียงได้ทันท่วงที โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและดูแลของ
คณะกรรมการบริหาร 

48.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัได้
เม่ือครบก าหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินไดเ้พียงพอตาม
ความตอ้งการในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความเสียหายได ้  

แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง โดยจัดให้มีโครงสร้าง                      
แหล่งเงินทุนระยะสั้ นและระยะยาวท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายในการด ารง                   
สภาพคล่อง เพื่อให้มัน่ใจว่ามีฐานะสภาพคล่องท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการในปัจจุบนัและอนาคต โดยอยู่
ภายใตก้ารควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหาร 
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 วนัท่ีท่ีครบก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 
และ 2562 มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

รายการ เม่ือทวงถาม นอ้ยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสด 2 - - - 2 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  2,375 5,423 - - 7,798 
สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน - 920 460 1,977 3,357 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 142 3 - - 145 
เงินลงทุน - 17,074 2,219 2,357 21,650 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี (1) 5,703 17,348 29,458 - 52,509 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - 1,247 - - 1,247 
สินทรัพยอ์ื่น 1,141 1,064 18 - 2,223 
สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัย      
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - 670 - - 670 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ                         

- ส ารองสินไหมทดแทน - 156 54 - 210 
ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ - 99 - - 99 
หนีสิ้นทางการเงิน       
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  990 4,932 7,390 - 13,312 
หน้ีสินอนุพนัธ์ - 14 - - 14 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม 52 5,630 28,205 - 33,887 
หน้ีสินอื่น  - 2,428 333 - 2,761 
หนีสิ้นจากสัญญาประกันภัย      
หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั                         

- ส ารองค่าสินไหมทดแทนและ             
 ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย - 1,358 481 - 1,839 
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ - 719 - - 719 
ภาระผูกพัน       
ภาระผกูพนัอื่น 1 - 63 - 64 

(1) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีเ้ม่ือทวงถามรวมเงินให้สินเช่ือท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต 



127 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2562 

รายการ เม่ือทวงถาม นอ้ยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสด 3 - - - 3 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  3,930 3,152 302 - 7,384 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ - 13 - - 13 
เงินลงทุน 499 29,422 3,898 6,538 40,357 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี (2) 5,981 18,079 32,175 31 56,266 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - 2,577 - - 2,577 
สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัย      
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - 673 - - 673 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ                        

- ส ารองสินไหมทดแทน - 246 5 - 251 
ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ - 89 - - 89 
หนีสิ้นทางการเงิน       
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  1,163 14,047 450 - 15,660 
หน้ีสินอนุพนัธ์ - 47 - - 47 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม 470 20,989 23,321 - 44,780 
หน้ีสินอื่น  - 2,002 - - 2,002 
หนีสิ้นจากสัญญาประกันภัย      
หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั                         

- ส ารองค่าสินไหมทดแทนและ               
 ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย - 1,506 374 - 1,880 
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ - 855 - - 855 
ภาระผูกพัน       
ภาระผกูพนัอื่น 1 - 43 - 44 

(2) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีเ้ม่ือทวงถามรวมเงินให้สินเช่ือท่ีหยดุรับรู้รายได้  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

รายการ เม่ือทวงถาม นอ้ยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  172 - - - 172 
สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่ายติุธรรม      
     ผา่นก าไรหรือขาดทุน - - 460 758 1,218 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 142 - - - 142 
เงินลงทุน - 6,956 246 1,495 8,697 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี (1) 899 2 6 - 907 
สินทรัพยอ์ื่น 34 7 - - 41 
หนีสิ้นทางการเงิน       
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม - - 10,700 - 10,700 
หน้ีสินอื่น - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - 82 - - 82 
หน้ีสินอื่น - หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 14 52 - 66 
ภาระผูกพัน      
ภาระผกูพนัอื่น 1 - - - 1 

(1) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีเ้ม่ือทวงถามรวมเงินให้สินเช่ือท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 

รายการ เม่ือทวงถาม นอ้ยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  30 - - - 30 
เงินลงทุน 206 17,620 40 4,199 22,065 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี (2) 735 2 7 - 744 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - 765 - - 765 
หนีสิ้นทางการเงิน       
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม - 6,887 10,700 - 17,587 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - 194 - - 194 
ภาระผูกพัน      
ภาระผกูพนัอื่น 1 - - - 1 

(2) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีเ้ม่ือทวงถามรวมเงินให้สินเช่ือท่ีหยดุรับรู้รายได้ 

 



129 

48.4 อนุพนัธ์ 

 บริษัทย่อยมีนโยบายประกอบธุรกรรมอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเส่ียงของบริษัทย่อย ซ่ึงอนุพันธ์เหล่าน้ี              
ไดแ้ก่ สัญญาฟิวเจอร์ส และใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ เป็นตน้  

บริษทัย่อยมีนโยบายในการป้องกันความเส่ียงดา้นอนุพนัธ์ โดยก าหนดนโยบายและวงเงินท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ความเส่ียงให้มีขั้นตอนการรายงานความเส่ียงต่าง ๆ เพื่อควบคุมธุรกรรมดา้นอนุพนัธ์ทางการเงิน บริษทัย่อย
ควบคุมความเส่ียงดา้นการผิดนดัช าระท่ีเก่ียวข้องกบัอนุพนัธ์ทางการเงิน โดยพิจารณาวงเงินสินเช่ือท่ีให้กบั
ลูกคา้โดยรวม ซ่ึงการพิจารณาดงักล่าวเป็นไปเช่นเดียวกบักระบวนการพิจารณาสินเช่ืออนัท าให้บริษทัย่อย
ควบคุมระดบัความเส่ียงท่ีสามารถรับได ้

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาอนุพันธ์ท่ีท าขึ้ นเพื่อการค้าและ          
เพื่อป้องกนัความเส่ียงซ่ึงจ าแนกตามระยะเวลาครบก าหนดของสัญญา ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2563 2562 
 ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม 
สัญญาฟิวเจอร์ส       
  - สัญญาซ้ือ 114 - 114 44 - 44 
- สัญญาขาย 970 - 970 991 - 991 
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์       
- สัญญาขาย 522 - 522 2,599 - 2,599 
อื่นๆ       
  - สัญญาซ้ือ 25 - 25 - - - 
- สัญญาขาย 60 - 60 17 - 17 
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48.5 มูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุน 3,357 3,357 1,008 2,021 328 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์  145 145 145 - - 

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 19,250 19,250 - 19,250 - 

ตราสารทุนที่ก  าหนดให้วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 2,357 2,357 2,072 - 285 

หนีสิ้นทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

หน้ีสินอนุพนัธ์  14 14 14 - - 
สินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดด้วยมูลค่า
ยุติธรรม 

     

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - ท่ีดินและอาคาร 181 181 - - 181 
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม 

     

เงินสด 2 2 2 - - 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 7,812 7,812 2,387 5,425 - 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 50,251 49,687 - 3,339 46,348 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 1,247 1,247 - 1,247 - 
สินทรัพยอ์ื่น 1,223 1,223 - 1,173 50 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 13,312 13,348 - 550 12,798 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม 33,887 34,401 - 34,401 - 
หน้ีสินอื่น  2,326 2,326 - 2,326 - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2562 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
สินทรัพยอ์นุพนัธ์  13 13 13 - - 
เงินลงทุน 38,983 38,983 4,214 34,769 - 
หนีสิ้นทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
หน้ีสินอนุพนัธ์  47 47 47 - - 
สินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดด้วยมูลค่า
ยุติธรรม 

     

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - ท่ีดินและอาคาร 196 196 - - 196 
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม 

     

เงินสด 3 3 3 - - 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 7,404 7,404 3,931 3,473 - 
เงินลงทุน 2,568 3,579 - 2,139 1,440 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 53,159 54,103 - 3,563 50,540 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 2,577 2,577 - 2,577 - 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 15,660 15,671 23 - 15,648 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม 44,780 45,590 - 45,590 - 
หน้ีสินอื่น 2,002 2,002 - 2,002 - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุน 1,218 1,218 - 1,101 117 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 142 142 142 - - 
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 7,202 7,202 - 7,202 - 

ตราสารทุนที่ก  าหนดให้วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 1,495 1,495 1,331 - 164 

สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม      
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - ท่ีดินและอาคาร 64 64 - - 64 
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม      
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 172 172 172 - - 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 804 804 - 670 134 
สินทรัพยอ์ื่น 36 36 - 36 - 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม 10,700 11,118 - 11,118 - 
หน้ีสินอื่น - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 82 82 - 82 - 
หน้ีสินอื่น - หน้ีสินตามสัญญาเช่า 66 66 - 66 - 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
เงินลงทุน 22,467 22,467 1,565 20,902 - 
สินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม 

     

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - ท่ีดินและอาคาร 67 67 - - 67 
 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม 

     

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 30 30 30 - - 
เงินลงทุน 130 743 - - 743 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 716 716 - 705 11 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 765 765 - 765 - 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม 17,587 18,202 - 18,202 - 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 194 194 - 194 - 
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 เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรม 
เงินสด - มูลค่ายุติธรรมประมาณตามมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดง             

ฐานะการเงิน 
รายการระหวา่งธนาคารและ            
ตลาดเงิน - เงินฝากสถาบนั
การเงิน 

- มูลค่ายุติธรรมประมาณตามมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดง             
ฐานะการเงินเน่ืองจากจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

อนุพนัธ์ - มูลค่ายุติธรรมอา้งอิงจากราคาซ้ือขายในตลาด หรือในกรณีท่ีมูลค่า
ยติุธรรมไม่สามารถอา้งอิงราคาตลาดได ้มูลค่ายติุธรรมจะค านวณโดย
ใช้เทคนิคและแบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปร
ท่ีใช้ในแบบจ าลองเป็นข้อมูลตลาด เช่น อัตราดอกเบ้ีย  และอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงไดม้าจากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 
ปรับดว้ยค่าความเส่ียงดา้นเครดิตของคู่สัญญาแต่ละราย  

เงินลงทุน - มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค านวณ             
จากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของปี 

- มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีค านวณโดยใช้อัตราผลตอบแทน                  
ท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  

- มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ
หน่วยลงทุน  

- มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการ
ของตลาด ค านวณโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า เช่น มูลค่าทาง
บญัชี (Book Value) หรือการปรับปรุงมูลค่าทางบญัชี (Adjusted Book 
Value) 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี - มูลค่ายติุธรรมของเงินใหสิ้นเช่ือท่ีมีอตัราดอกเบ้ียปรับตามอตัราตลาด
ประมาณตามมูลค่าตามบญัชีสุทธิค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้นและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

- มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเช่ือท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีค านวณจาก
มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสด คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริงของเงินให้สินเช่ือสุทธิค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้นและรายไดร้อตดับญัชี   

- มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีค านวณจากมูลค่า
ปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับคิดลดด้วย
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของเงินให้สินเช่ือสุทธิค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 
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ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - ท่ีดิน
และอาคาร 

- มูลค่ายุติธรรมของท่ีดินใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาดของทรัพยสิ์นอนั
พึงจะมีข้อมูลราคาซ้ือขายเปรียบเทียบจากทรัพย์สินท่ีมีลักษณะ
ใกลเ้คียงกนั 

 - มูลค่ ายุ ติธรรมของอาคารใช้วิ ธีมู ลค่ าต้นทุนทดแทนสุทธิ  วิ ธี
เปรียบเทียบราคาตลาดและวิธีรายได ้

ลูกหน้ีและเจา้หน้ีจาก 
 การซ้ือขายหลกัทรัพย ์              
และลูกหน้ีและเจา้หน้ีส านกั
หกับญัชี 

- มูลค่ายุติธรรมประมาณตามมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดง            
ฐานะการเงินเน่ืองจากจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

 

รายการระหวา่งธนาคารและ          
ตลาดเงิน - เงินกูย้มืจาก
สถาบนัการเงินและ             
ตราสารหน้ีและเงินกูย้มื 

- มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม หรือมีอตัรา
ดอกเบ้ียปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงอายุ
ครบก าหนดคงเหลือไม่เกินกว่า 1 ปี นับจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงินประมาณตามมูลค่าตามบญัชี       

- มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีและมีอายุครบ
ก าหนดคงเหลือเกินกว่า 1 ปี นับจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน
ค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตคิดลดดว้ยอตัรา
ดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบัน ส าหรับเงินกู้ยืมท่ีมีเง่ือนไข
ใกลเ้คียงกนั 

 - มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้ืมท่ีมีอตัราดอกเบ้ียปรับตามอตัราตลาด หรือมี
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงอายุครบก าหนดคงเหลือไม่เกินกว่า 1 ปี นับจาก
วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินประมาณตามมูลค่าตามบญัชี 

- มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้ืมท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและมีอายุครบก าหนด
คงเหลือเกินกว่า 1 ปี นบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินค านวณจาก
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียในตลาดของตรา
สารหน้ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินตามสัญญาเช่าค านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของ
ประมาณการกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงิน
กูย้มืส่วนเพิ่มของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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49. การด าเนินงานท่ียกเลกิ 

เม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2562 บริษัทฯได้ด าเนินการขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน)               
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั และบริษทั ธนชาตโบรกเกอร์ จ ากดั ท่ีบริษทัฯถือเป็นเงิน
ลงทุนในบริษทัย่อยให้แก่ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ดงันั้น เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ
มาตรฐานการบัญชี  บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงแสดงผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยท่ีจ าหน่าย เป็น                
“ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก” และ “ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากการด าเนินงานท่ียกเลิก”  
ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 2562 เน่ืองจากถือเป็นการยกเลิกสายงานธุรกิจของกลุ่มบริษทั          
ซ่ึงขอ้มูลผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยท่ีจ าหน่ายมีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2562 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  
ก าไรหรือขาดทุน  
รายไดด้อกเบ้ีย 41,200 
ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย 14,277 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 26,923 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 8,688 
ค่าใชจ้่ายธรรมเนียมและบริการ 3,185 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 5,503 
ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 667 
รายไดเ้งินปันผล 270 
รายไดอ้ื่น ๆ 1,969 
รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 35,332 

ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ  
ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน 9,940 
ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 2,191 
ค่าภาษีอากร 622 
ค่าใชจ้่ายอื่น 4,490 

รวมค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ 17,243 
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 4,054 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 14,035 
ภาษีเงินได ้ 5,338 

ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินท่ียกเลิก 8,697 
ก าไรจากการขายบริษทัยอ่ย 4,664 
ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินท่ียกเลิก 13,361 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2562 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง  
ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 1,012 
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น (260) 
 752 

รายการท่ีไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง  
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 3,193 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  
   ส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน (386) 
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น (562) 

 2,245 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นจากการด าเนินงานท่ียกเลิก  2,997 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 16,358 

ขอ้มูลกระแสเงินสดของบริษทัย่อยท่ีจ าหน่ายส าหรับปี 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2562  

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (43,554) 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน 34,930 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 6,482 

เงินสดลดลงสุทธิ (2,142) 

50. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี 2562 ท่ี
แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจุบนั ซ่ึงการจดั
ประเภทรายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือส่วนของเจา้ของตามท่ีไดร้ายงานไว ้

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2562 

 ตามท่ีจดัประเภทใหม ่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้

ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 374,135 255,713 
ค่าใชจ้่ายอื่น 789,062 907,484 
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51.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญั
ประจ าปีของบริษทัฯ เพื่อพิจารณาและอนุมติัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัและผูถื้อหุ้นบุริมสิทธ์ิในอตัรา
หุน้ละ 1.80 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 1,888 ลา้นบาท 

52. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564  
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